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S U N U Ş
Sovyetler Birliği’nin 1990-1991 yıllarında dağılma sürecine girme-

siyle birlikte, diğer topluluklar gibi, Türk toplulukları da bağımsızlıklarını 
ilan etmişlerdir. Başta, Kazakistan Cumhuriyeti olmak üzere, Azerbaycan, 
Türkmenistan, Özbekistan ve Kırgızistan gibi Türk Cumhuriyetleri ortaya 
çıkmıştır. Türk Cumhuriyetleri ve Türk topluluklarının bağımsızlıklarına 
kavuşmaları, Türkiye Cumhuriyeti devleti ve Türk halkı tarafından son de-
rece olumlu karşılanmıştır. Bu konuda ilk akla gelen ülke, bölgeyle tarih-
sel ve kültürel pek çok açıdan ortak özellikleri bulunan Türkiye olmuştur. 
Aradan geçen 25 yıllık süreçte de Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Öz-
bekistan ve Türkmenistan bağımsızlıklarını pekiştirmiş, Avrasya coğrafya-
sında önemli rol oynayan birer ülke konumuna gelmişlerdir. Türk Cumhu-
riyetlerinin gelişim sürecinde cumhuriyetlerin etnik yapısı, sahip oldukları 
enerji kaynakları, küresel ülkelerle münasebetlerinde etkili bir araç olmuş-
tur.  

25 yıllık dönemde Türkiye, söz konusu ülkeler ile çok sıcak siyasal 
ilişki ağları kurmaya başlamıştır. Nitekim, Türk Cumhuriyetlerini tanıyan 
ve bu ülkelerde Büyükelçilik açan ilk ülke Türkiye olmuştur. Bu ülkelere 
ilk üst düzey ziyaretler Türkiye’den yapılmış, bu ülkelerin yöneticileri de 
ilk ziyaretleri için Türkiye’yi seçmişlerdir. Türk Cumhuriyetleri bağımsız-
lıklarını kazandıktan sonra dış dünyaya Türkiye üzerinden açılma olanağı 
bulmuşlar, Türkiye, bir bakıma bu ülkeler için bir pencere olmuş, dünya 
ile bütünleşmeleri sürecinde de onların önemli bir ortağı haline gelmiştir. 
Bu çerçevede, Türk Cumhuriyetleri’nin BM ve AGİT gibi uluslararası ve 
EİT gibi bölgesel örgütlere üye olmalarında ayrıca NATO’nun BİO prog-
ramına katılmalarında ve başka pek çok konuda, Türkiye her türlü desteği 
sağlamıştır. 

Türkiye’nin Türk Cumhuriyetleriyle geliştirdiği işbirliği günümüzde 
de artarak gelişmektedir. Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamb-
lesi, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Hoca Ahmet Yesevi 
Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversi-
tesi, Türk Dünyası Belediyeler Birliği, TİKA, TÜRKSOY, TRT Avaz, Yu-
nus Emre Enstitüsü, Maarif Vakfı gibi kuruluşlar Türkiye’nin Türk dünyası 
içerisindeki işbirliğini arttıran ve kardeş cumhuriyetler arasındaki işbirliği-
ni pekiştiren projeler olmuştur.



10

Türkiye Cumhuriyeti bütün bu kardeş devletlerin hem ulusal gelişim 
süreçlerinde, hem bölgesel işbirliği çabalarında hem de küresel etkinlik sü-
recinde hep yanlarında olmuştur ve yanlarında da olmaya devam edecek-
tir. Aradan geçen yirmi beş yılda, bu ülkeler yoğun çabalar gösterip, büyük 
problemleri aşarak kendi ayakları üzerinde kalmayı başarmışlardır. Türk 
Cumhuriyetlerinin bağımsızlıklarının yirmi beşinci yılı vesilesiyle Ahmet 
Yesevi Üniversitesi olarak, 2016 yılı içerisinde Ankara’da “Bağımsızlıkları-
nın 25. Yılında Türk Cumhuriyetleri” konulu uluslararası bir sempozyum 
gerçekleştirdik. Sempozyuma, projelerde yer alan bilim insanları ile konuy-
la ilgili kişi ve kuruluşlar davet edilmiş ve yine paydaş kuruluşlarla Türk 
Keneşi, Uluslararası Türk Akademisi, TÜRKSOY, Atatürk Kültür, Dil ve 
Tarih Yüksek Kurumu (AKDTYK), Türk Tarih Kurumu (TTK), TİKA ve 
Ankara Siyasal ve Ekonomik Araştırmalar Merkezi (ASEM)  ile birlikte ha-
reket edilerek ortak bir çalışma yapılmıştır. 

 “Türk Cumhuriyetlerinde Bağımsızlık ve Devlet İnşa Süreci” baş-
lıklı bu kitapta, Türk Cumhuriyetleriyle ilgili birçok konuda farklı maka-
lelere yer verilmiştir. Kitabın hazırlanmasında emeği geçen Mehmet Akif 
Kireçci’ye ve makalesi bulunan yazarlara üniversitem ve şahsım adına en 
kalbî şükranlarımı sunuyorum.  

 Prof. Dr. Musa Yıldız
 Mütevelli Heyet Başkanı
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Ö N S Ö Z

Orta Asya ve Kafkasya’da Sovyetler Birliği’nin çökmesinden sonra 
bağımsızlıklarını kazanan kardeş Türk Cumhuriyetleri çeyrek asırlık bir 
devlet, kimlik ve kurumsal inşa süreci yaşıyorlar. Sovyetler Birliğinden ba-
ğımsızlığını kazanan bazı Doğu Avrupa ve Baltık ülkeleri de benzer süreç-
lerden geçiyorlar ama Türk Dilli toplumların bağımsızlık inşa süreci önemli 
bir tarihsel deneyim olarak karşımıza çıkıyor. Azerbaycan, Kazakistan, Kır-
gızistan, Özbekistan ve Türkmenistan bağımsızlıklarını ilan ettikleri 1991 
yılından beri birçok iç ve dış, maddi ve manevi meydan okumaya karşı du-
rarak bu süreci başarıyla sürdürmektedirler. Bu ülkeler, son yirmi beş yılı 
aşkın sürede kısıtlı kaynaklara rağmen, kendilerini yeniden tanımlayarak 
güçlü birer devlet ve ülke olmanın mücadelesini vermekte, küresel sistemin 
başarılı birer üyesi olarak kalmanın yollarını aramaktadırlar. 

Bazı yönleriyle birbirlerine benzeyen Azerbaycan, Kazakistan, Kır-
gızistan, Özbekistan ve Türkmenistan’ın bağımsızlık inşa süreçleri aynı za-
manda kendilerine has yöntemler de içermektedir. Geçen yirmi beş yılı aşkın 
sürede bu ülkelerde kültürel, sosyal ve ekonomik yapılar güçlenirken milli 
kimlikler ve devlet kurumları da kendilerini yeniden imar etmeyi başardılar. 

Kitabın içeriğine değinmeden önce kardeş Türk Cumhuriyetleri 
ile Türkiye arasında gelişmekte olan kurumsal ilişkileri kısaca ele almak 
yerinde olacaktır. Son yirmi beş yılı aşkın süreden beri Türkiye’nin Orta 
Asya bölgesine ilgisi hem yatırımlar düzeyinde hem de kültürel bağlamda 
artarak devam etmektedir. İkili ilişkilerin her yönüyle devamı ve derinleş-
mesi bütün hükümetlerin politikası olarak hayata geçerken, TİKA ve Yu-
nus Emre Enstitüsü gibi kurumların çalışmaları hem altyapı faaliyetlerine 
hem de kültürel iş birliğine zemin üretmektedir. Türkiye’nin bölgeye özel 
önem atfettiğinin en önemli göstergelerinden birisi de Yurtdışı Türkler ve 
Akraba Topluluklar Başkanlığı tarafından yürütülen Türkiye Bursları prog-
ramının kardeş Türk Cumhuriyetlerine tanıdığı kontenjanlardır. Bölgedeki 
genç öğrencilere üniversite ve üniversite sonrası araştırma ve eğitim des-
teği sunan bu program ikili ilişkilerin kökleşmesinde en önemli kurumsal 
imkânlardan birisini sunmaktadır. 
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Bu çalışmanın hayata geçmesinde de en büyük katkıyı sunan Hoca 
Ahmet Yesevi Uluslararası Türk–Kazak Üniversitesi ikili eğitim ve kültürel 
işbirliği antlaşmalarının ilk ve en önemli kurumsal yapısı olarak örnek çalış-
malara öncülük etmektedir. Benzer şekilde Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te 
hayata geçirilen Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi gibi ortak projelerin 
Azerbaycan, Türkmenistan, Özbekistan ve hatta Tacikistan’la da hayata geçi-
rilmesi elzemdir. Eğitim işbirliği alanında Türkiye’de faaliyet gösteren üniver-
sitelerin kardeş cumhuriyetlerdeki üniversitelerle de ortak işbirliği modelleri 
gün be gün artmaktadır. Bu alanda bir sonraki adım eğitim kalitesini en yük-
sek dünya standartlarına çekmek için çaba göstermek olmalıdır.    

İkili ilişkilerin yanı sıra çok taraflı ortaklık modelleriyle hayata 
geçirilen kurumsal yapılar da hem kardeş Türk Cumhuriyetlerinin 
bağımsızlık ve devlet inşa süreçlerine hem de Türkiye ile bölge ülkeleri 
arasında ortak kültürel politikalar üretmeye zemin hazırlamaktadır. Türk 
Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA), Türk Keneşi, 
Uluslararası Türk Akademisi, Uluslararası Türk Akademisi (TWESCO), 
Uluslararası Türk Kültür Teşkilatı (TÜRKSOY) ve Türk Dünyası Bilim 
Akademileri Birliği gibi uluslararası nitelikte kuruluşlar hayata geçirilmiş-
tir. Bu tür ortak işbirliği platformlarının hem diplomatik hem de kültürel 
faaliyetler yoluyla üye ülkeler arasındaki ilişkileri güçlendirirken bağımsız-
lık inşasına da katkılarda bulunduğunu unutmamak gerekir.*

Bağımsızlık inşa sürecinde yaşanan tecrübeleri, meydan okumaları 
ve karşılaşılan ve çözülen sorunları, başarıları, örnek çabaları ele alarak bu 
tecrübeleri daha yaygın bir platformda kardeş ülkelerin akademisyen, mü-
nevver ve devlet adamlarıyla paylaşmayı hedefleyen bu çalışma ilhamını 
6-7 Ekim 2016’da Ankara’da Hoca Ahmed Yesevi Uluslararası Türk–Ka-
zak Üniversitesi öncülüğünde dokuz ilave kurumla birlikte gerçekleştirilen 
“Bağımsızlıklarının 25. Yılında Türk Cumhuriyetleri Sempozyumu”ndan 
almaktadır. Söz konusu sempozyumda sunulan bildiriler arasından seçilen 
makaleler üzerinde ilave çalışmalar yapılmış, ele alınan konulara destek ola-
cağı düşünülen daha önce yayınlanmış bazı makaleler de esere eklenmiştir.

Bir devletin kurumlarını, ekonomisini, kültür ve eğitimini gerçekten 
bağımsız hale getirmek siyasi bağımsızlığı ilan etmekten daha uzun bir süre 
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ve daha detaylı bir çaba gerektiriyor. Öncelikle siyasi bağımsızlığı korumak, 
ardından eğitim ve kültür programlarıyla kurumsal bir altyapı inşa etmek; 
sonra da bunun devamlılığını sağlamak hiç de kolay süreçler değil. Eliniz-
deki bu çalışma bir taraftan bağımsız devlet ve kültür inşası gayretlerinin 
kardeş cumhuriyetlerde nasıl ilerlediğine ışık tutmaya çalışırken öte taraf-
tan bu başarının şekillenmesindeki faktörlere dikkat çekmeye çalışıyor. 

Türk Cumhuriyetlerinde Bağımsızlık ve Devlet İnşa Süreci kitabı altı bö-
lümden oluşuyor. Dokuz makaleden oluşan Birinci Bölüm ilgili ülkelerde 
bağımsızlık ilanıyla başlayan süreçte Devlet inşası ve ikili ilişkiler sürecini 
ele alıyor. Dört makaleden oluşan ikinci bölüm ise sadece Azerbaycan’a 
ve Azerbaycan’ın bağımsızlık dönemindeki kazanımlarına yoğunlaşıyor. 
Benzer minvalde şekillenen üçüncü bölüm ise Kazakistan’ın bağımsızlık 
dönemindeki kazanımlarını öne çıkarmaya çalışmaktadır. Beş makaleden 
oluşan dördüncü bölüm ise tarih, kültür ve edebiyatın bağımsızlık inşasın-
daki rollerini ele alan makalelerden oluşuyor. Bir sonraki bölüm bağımsız-
lığın şekillenmesinde ve inşasında önemi tartışılmaz inşa unsurları olan dil, 
eğitim, kimlik ve medya üzerine yoğunlaşıyor. Dokuz makaleden oluşan 
son bölüm ise kardeş Türk Cumhuriyetlerinin dış politika ve dış ticaret-
lerinden güvenlik ve ekonomiye son 25 yılda yaşadıkları deneyimleri ve 
meydan okumaları inceliyor.

Bağımsızlık Sonrası Devlet İnşası ve İkili İlişkiler bölümü dokuz 
makaleden oluşmaktadır. Haluk Alkan’ın Türk Cumhuriyetlerinde Siya-
sal Kurumsallaşma Süreci bağımsızlığını kazanan kardeş ülkelerde siyasi 
kurumların oluşma sürecini incelemektedir. Kurumsallaşma nosyonunu 
siyasal rejim, demokratikleşme, siyasal sistem ve siyasal kurumsallaşma 
boyutlarıyla ele alan Alkan, Sovyetlerin dağılmasından sonra ortaya çıkan 
siyasal ve ekonomik şartlar nedeniyle bu ülkelerin lider merkezli bir siyasal 
dönüşüm ve inşa süreci yaşadıklarını savunmaktadır.

Mehmet Akif Özer ve Ulan Osmanov’un ortak makalesi Türkiye ve 
Kırgızistan’ın İç Güvenlik Yönetimini karşılaştırmalı olarak ele almaktadırlar. 
Makalede iç güvenlik yönetimi konsepti, kurumları Türkiye ve Kırgızistan 
özelinde karşılaştırmalı olarak ele alınmaktadır.
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Saltanat Asekova’nın The Formation and Development of Local Self-Go-
vernment of the Kyrgyz Republic (1991-2016) başlıklı çalışması bağımsızlık 
sonrası Kırgızistan’ın politik yeniden yapılanma sürecinde demokratikleş-
meye yönelik stratejik ve hukuki adımlarını belediyeler ve yerel yönetimler 
üzerinden ele almaktadır. 

The Lessons of History of Nation-Building In the Turkic World: The Ex-
perience of Azerbaijan başlıklı makalesiyle bağımsızlık sonrası devlet inşa-
sı sürecinin kriterlerine odaklanan Tahira Allahyarova, konunun önemini 
Azerbaycan devletinin yaşadığı süreçler üzerinden ele alıyor.

Almaz Ismayilova, Rusça olarak kaleme aldığı çalışmasında, 
Российско–Азербайджанские Отношения Как Модель Прагматического 
Сотрудничества На Постсоветском Пространстве Eski Sovyet 
Coğrafyasında bir pragmatik işbirliği olarak Rusya-Azerbaycan İlişkilerini 
ele alıyor.

Abbas Seyidov’un Bağımsızlık Yıllarında Azerbaycan-Özbekistan 
Siyasi İlişkileri başlıklı makalesi ortak bir kültürel-tarihi geçmişi paylaşan 
Azerbaycan ve Özbekistan’ın bağımsızlıklarını kazanmalarından itibaren 
gelişen ilişkilerini incelemektedir. Seyidov, halen Özbekistan’da yaşayan 59 
bin civarında Azerbaycan vatandaşının ve kurumsal dayanışmanın iki ülke 
arasındaki ilişkilere sunduğu katkıların da altını çizmektedir. 

Zhazira Otyzbay’ın Türkiye ve Kazakistan Örneğinde e-devlet Uygu-
lamalarının Kamu Yönetiminde Verimliliğe Etkisi konulu çalışması teknolo-
jinin kamu hizmetleri sunum sürecinde aktif bir alan olan e-devlet uygu-
lamalarını ayrıntılı bir şekilde inceliyor. Türkiye ve Kazakistan’ın e-devlet 
uygulamalarını karşılaştırmalı bir şekilde inceleyen makale, e-devlet uygu-
lamalarından beklenen faydanın elde edilebilmesi için gerekli olan nokta-
lara da dikkat çekiyor. 

Mehmet Gürbüz ve Murat Karabulut’un ortak makalesi SSCB’nin 
Dağılmasıyla Bağımsızlığına Kavuşan Ülkelerde Sosyo-Ekonomik Benzerlik 
Analizi Sovyetlerin yıkılmasının ardından özgürlüklerini kazanan kardeş 
Cumhuriyetlerin yoksulluk ve gelir dengesizliklerinden kurtulma süre-
cinde sosyo-ekonomik gelişimlerini ele almaktadır. Gürbüz ve Karabulut 
ülkeler arasındaki benzerlik ve farklılıklarda coğrafi özelliklerin yanında, 
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tarihi, siyasi, kültürel ve ekonomi politikalarının etkili olduğunu öne sür-
mektedir. Yazarlar bu faktörlerin bir sonucu olarak sosyo-ekonomik ben-
zerlik bakımından, ülkelerin genel olarak Baltık, Doğu Avrupa, Kafkas ve 
Orta Asya şeklinde kümeleştirmektedirler.

Azerbaycan’ın Bağımsızlık Dönemindeki Kazanımları 

Azerbaycan Türkiye’yi Kafkasya üzerinden Orta Asya kültür hav-
zasına bağlayan en önemli köprüdür. Azerbaycan’ın politik ve ekonomik 
istikrarı bölgeye doğrudan etki eden en önemli unsurlar arasındadır; dola-
yısıyla bu ülkenin başarıları üzerinde durmak gerekir. Kitabın diğer bölüm-
lerinde Azerbaycan ile ilgili farklı makaleler olmakla birlikte bu bölümdeki 
katkılar dört makaleden oluşmaktadır. 

Hacali Necefoğlu ilginç bir konuyla çalışmaya katkı sunuyor. 
Bağımsızlık Döneminde (1991–2015) Azerbaycan’da Bilimsel Araştırmaların 
Durumu başlıklı makale 1991-2015 yılları arasında Azerbaycan’daki bilim 
insanlarının uluslararası seviyede kabul gören bilimsel dergilerde yaptıkları 
araştırmaları incelemektedir. Necefoğlu Azerbaycan’ın bilimsel potansiye-
linin komşu ülkelerin tecrübelerinden de faydalanıldığı takdirde tam anla-
mı ile gerçekleşeceğini belirtmektedir. 

Ramil Hüseyn’in İngilizce makalesi The International Competitiveness 
of Azerbaijanian Agriculture During the Years of Independence dünyada sınırlı 
toprak kapasitesine sahip olan ülkeler arasında yer alan Azerbaycan’ın, 
uluslararası anlamda tarımsal gelişim potansiyelini sayısal verilerle karşı-
laştırmaktadır. 

Javanshir Shibliyev’in On the Impacts of Legislation on Language Visi-
bility in Azerbaijan After A Quarter Century of Independence makalesi Sov-
yetler Birliği’nin çökmesi ve bağımsızlıklarını ilan etmelerinin ardından 
Türk Cumhuriyetlerinin karşılaştığı en büyük sorunlardan biri olarak dil 
konusunu Azerbaycan örneği üzerinden incelemektedir. Azerbaycan öze-
linde, Azerice, Türkçe ve Rusça dillerinin etkileri ve görsellikleri üzerinde 
yapılan bu çalışma ana dilin görseli üzerinden bağımsızlığın nasıl izlenebi-
leceğini veya ölçülebileceğini bizlere göstermektedir.
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Karabağ Sorununda Çözümsüzlüğün Nedenleri ve Sonuçları çalış-
masıyla Araz Aslanlı Kafkasya’da çözümsüz bir krizin nedenlerini ortaya 
koymaya çalışmaktadır. Aslanlı Azerbaycan’ın %20’lik bir toprak parça-
sını oluşturan Karabağ bölgesinin hala Ermenistan’ın işgali altında olma-
sının Azerbaycan’ın toprak bütünlüğünü ve dolayısı ile de bağımsızlığını 
zedelediğini göstermektedir. 

Kazakistan’ın Bağımsızlık Dönemindeki Kazanımları 

Orta Asya Cumhuriyetleri içerisinde 2.717.300 km2 ile en büyük 
yüzölçüme sahip olan Kazakistan hem Sovyetler döneminde üstlendiği 
kritik rol, hem de bugün büyük başarılara imza atarak geldiği nokta açı-
sından önemli bir ülke. Kazakistan aynı zamanda Rusya ve Çin gibi iki 
süper güçle de komşu olan (Rusya’yla 5.000 km, Çin’le 17.000 km sınır 
paylaşan), petrol ve doğal gaz kaynakları açısından da zengin bir ülke olarak 
Türk Cumhuriyetleri içerisinde kendine yetebilen bir model. Kazakistan 
aynı zamanda kültür ve eğitim alanlarına da ciddi yatırımlar yaparak diğer 
Türk Cumhuriyetlerine örnek teşkil ediyor. Bu bölümde yer alan üç makale 
tarih, alfabe ve kültür üzerine yoğunlaşıyor.  

Қазақ Түркілерінің Ұлттық Тарихнамасының Автохтонды Дерек 
Көздері [Kazak Türklerinin Milli Tarihnamesinin Yerli Kaynakları] başlıklı 
makalesinde Gulbanu Zhugenbayeva Kazak tarihinin yerli kaynakları üze-
rine önemli tespitlerde bulunmaktadır. 

Svetlana Smagulova Kazakça kaleme aldığı makalesinde Қазақстанды 
латынға көшіру мәселесі: өткені, бүгіні, болашағы [Kazakistan’ın Latin Alfa-
besine Geçme Sorunu: Dünü, Bugünü ve Geleceği] ortak kültürel hedeflerin en 
önemli adımlarından birisi olan Latin Alfabesine geçiş konusunu inceleyerek 
önemli kültürel dönüşümün imkânlarını tartışıyor.

Seyfullah Yıldırım’ın çalışması, Bağımsızlık Sonrası Dönemde Kazak 
Kültürünün Korunmasına Yönelik Yapılan Çalışmalar köklü tarihi dolayısı ile 
Kazakların Türkistan coğrafyasının en büyük mirasçılarından birisi oldu-
ğunu öne sürmektedir. Yıldırım’ın makalesi Sovyet Rusya’nın hakimiyeti 
altındayken milli kimliklerinden uzaklaşmaya zorlanmış olan Kazakların 
milli kimliklerini korumaya yönelik yaptıkları çalışmaları ve köklerini yeni-
den keşfetmeye yönelik çabaları ortaya koyuyor.
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Tarih, Kültür ve Edebiyat

Devlet ve kimlik inşa sürecinin altyapısını oluşturan en önemli bi-
leşenler tarih, kültür ve edebiyattır. Bu bölümde Türk cumhuriyetlerinde 
tarih, kültür ve edebiyat ile ilgili konulara yönelik uygulamalara ışık tutul-
maktadır.

Ömür Kızıl’ın detaylı çalışması Ortak Türk Tarihi’nin Öğretimi 
Kapsamında Türk Tarihindeki İhtilaflı Konuların Öğretimi Meselesi Türk 
Dünyası’nda gerçekleştirilen tarih öğretiminde, Türk tarihini ilgilendi-
ren tartışmalı konuların ele alınmadığına dikkat çekmektedir. Yazar, Türk 
dünyası konularının ele alınmasında “tek doğrusal anlatı” yaklaşımını iz-
leyen geleneksel ders kitaplarından kaçınmak ve ders kitaplarının “kesin-
lik” retoriğine kilitlenmesinin önüne geçilmesi gerektiğini vurgulamak-
tadır. 

Türk Halklarının Kaynaşmasında Türkiye Cumhuriyeti’nin Kültürel 
Stratejik Mevkisi başlığını taşıyan makalesiyle Terane Heşimova, bağım-
sızlıklarını kazanma sürecinde Türk Cumhuriyetleri ile Türkiye arasında-
ki ilişkilerin kültürel boyutunun önemine dikkat çekmektedir. Heşimova 
ülkeler arasındaki ekonomik ve politik ilişkiler kadar, kültürel ilişkilerin de 
belirleyici olduğunu Türkiye üzerinden modellemeye çalışmaktadır.

Salim Çonoğlu’nun, Ata Govşudov’un “Ferman” Romanında Milli 
Kimliğin Yeniden İnşası Sürecinde Milli Kültür Unsurları, başlıklı çalışması, 
Govşudov’un Sovyet ideolojisinin güçlenmeye başladığı zamanda yazıl-
mış olan Ferman romanının Türkmenlerin gerçek kimliğini nasıl ortaya 
çıkardığına odaklanmaktadır. Çalışma, kültürel kimliğin yeniden oluşumu 
sırasında karşılaşılan zorlukları aşmada edebiyatın ne derece önemli bir rol 
oynadığını açıkça göstermektedir.

Sosyalist Gerçekçilik Kavramının Türk Halkları Edebiyatına Etkisi ma-
kalesinin yazarı Fatima Dursunova, Türk Halkları Edebiyatı’nda 1930’lu 
yıllarda ortaya çıkan ve Sovyet ideolojisine hizmet eden “sosyalist gerçek-
lik” kavramının dönem edebiyatında nasıl işlendiğini incelemektedir. 

Ali Erol, Dilde, Fikirde, İşte Birlik Şiarı ve 20. yy. başlarında Türkiye-
Azerbaycan Arasındaki Kültürel Münasebetler makalesinde, Türk ve Müs-
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lüman toplumlar için bir yeniden yapılanma hareketi olan Cedidizm’in 
yeşerip yerleşmesi ve yayılması sürecinde önemli etkilere sahip olan Gaspı-
ralı İsmail’in “Dilde, fikirde, işte birlik” fikri üzerinden Azerbaycan ve Tür-
kiye arasındaki kültürel etkileşimi incelemekte, bu etkileşimin Türklük ve 
milli şuuru inşa etmede önemini vurgulamaktadır. 

Dil, Eğitim, Kimlik ve Medya

Dil ve kimlik çok uluslu yapılarda en netameli çekişme alanları ola-
rak karşımıza çıkar. Güçlü ve baskın bir merkezi yapı içerisinde farklı dil ve 
kimliklerin yaşaması kolay değildir. Dil ve kimlik kültürel çatışmaların da 
referans kaynağı olabilir, barış inşa çabalarının da. Öte yandan eğitim ve 
medya bu iki kültürel aracın kendini ifade etme, nesilden nesle aktarılma 
ve gelişmesi gibi konularda temel platformlardır. Bu bölüm Türk Cumhuri-
yetlerinde hem Sovyetler döneminden devralınan sorunlara ışık tutmakta 
hem de devlet inşa sürecinde dil, eğitim, kimlik ve medya gibi konularda 
yaşanan gelişmeleri ele almaktadır.

Guldana Sarbassova’nın Language and Identity In Kazakh Horse Cul-
ture başlıklı katkısı dilin ulusal kimlik ile olan güçlü bağından dolayı, kazak 
milli kimliğinde, Kazaklar için tarihi ve sembolik bir önem taşıyan at figü-
rünün etkilerini incelemektedir. Yazar at figürünün Kazak tarihinden gelen 
bir etkiyle milli kimlikle nasıl güçlü bir bağ oluşturduğunu göstermektedir. 

Nurken Aitymbetov, Ermek Toktarov ve Yenlik Ormakhanova’nın 
ortak makalesi, Nation-Building in Kazakhstan: Kazakh and Kazakhstani 
Identities Controversy Kazakistan devletinin milli devlet inşası açısından 
karakteristik bir model olduğu üzerine kurgulanmıştır. Yazarlar, bu açıdan 
incelendiğinde bağımsız ve egemen bir devlet olmasına rağmen Kazak di-
linin, kültürünün ve Kazak sembollerinin Kazakistan toplumunda merkezi 
bir yer işgal etmediğini öne sürmektedirler. Bu nedenle, bazı milli politika-
lar farklı büyük etnik gruplar arasında fikir ayrılığına sebep olabilmektedir.  

19. yüzyılın sonu, 20. yüzyılın Başlarında Kuzey Azerbaycan’ın Ka-
rabağ Bölgesinde Anadilli Okulların Tesisi ve Durumu başlıklı makalesinde 
Rena Bahışova Azerbaycan’da eğitimin modernleşme sürecini anlatmak-
tadır. Bahışova, Çağdaş Azerbaycan’ın eğitim sisteminin temellerinin atıl-
dığı 19. yüzyılın sonu ve 20. yüzyılın başları sırasında geleneksel eğitim 
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metotlarından vazgeçildiğini, dünyadaki modern örneklerinin modellen-
diğini ve bu modernleşmenin Azerbaycan’da yeni bir neslin yetişmesine 
öncülük ettiğini öne sürmektedir.

Sahovat Zahidova’nın Система Образовательной Политики 
Узбекистана [Özbekistan’da Eğitim Politikası] başlıklı çalışması 1997 yılın-
da kabul edilen “Personel yetiştirme milli programı” üzerinden Özbekistan 
eğitim sistemindeki değişiklikleri inceleyen makale, bu programın Özbek 
halkının gelişimine katkılarını ele almaktadır.

Türk Cumhuriyetlerinde Zorunlu Eğitimin Karşılaştırmalı İncelenmesi 
başlıklı çalışma Yücel Gelişli, Dossym KH. Baidrahmanov ve Lyazzat Be-
isenbaev’in ortak çalışması olarak eserde yer almaktadır. Bağımsızlıklarını 
kazanma sürecinde, Türk Cumhuriyetleri için en önemli konulardan birisi 
zorunlu eğitim olmuştur. Makale, Türk Cumhuriyetlerinin zorunlu eğitim 
sistemlerinin yapısal bir karşılaştırmasını yaparak zorunlu eğitimin kalite-
sini artırmaya yönelik önerilerde bulunmaktadır.

Selay Ilgaz Sümer, M. Mithat Üner’in ortaklaşa kaleme aldıkları Tür-
kiye ile Orta Asya Türk Cumhuriyetleri Arasındaki Psikolojik Mesafe başlıklı 
makale Türkiye ile Orta Asya Türk Cumhuriyetleri arasındaki dış ticaret fa-
aliyetlerini arasındaki ilişkiyi taraflar arasındaki psikolojik mesafeye dayalı 
olarak değerlendirmektedir.

Azerbaycan Cumhuriyeti’nde Hukuki Devlet Yapılanması ve Eğitim Re-
formları başlıklı çalışmasında İntiqam Cebrayilov 1993 yılında Cumhur-
başkanı seçilen Haydar Aliyev önderliğinde ülkede gerçekleştirilen eğitim 
reformlarını ve eğitim konusunda çıkarılan kanunları incelemektedir

Uğur Üçüncü, Türk Cumhuriyetlerinin Bağımsızlıklarının Türk 
Kamuoyunda Yankıları makalesinde Türk kamuoyunun farklı kesimlerini 
yansıtan gazetelerin Türk Cumhuriyetlerinin bağımsızlık sürecini nasıl ele 
aldığını kayıtlara geçirmektedir.

Posta pulları, posta ücreti ifade etmenin ötesinde toplumların kültü-
rel özelliklerini ve kimliğini de yansıtan araçlardan birisidir. Kubilay Yazı-
cı’nın Yeni Türk Devletlerinin Posta Pullarında Türk Kimliği ve Kültürü baş-
lıklı çalışması Özbekistan ve Türkmenistan devletlerinin 1992–2013 yılları 
arasında bastığı posta pullarını bu bağlamda incelemektedir.
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Dış Politika, Güvenlik, Ekonomi ve Dış Ticaret

Türk Cumhuriyetlerinin geride bıraktıkları çeyrek asırlık bağımsızlık 
sürecinde karşı karşıya kaldıkları en kritik sorunlar diplomasi ve güvenlik 
ile ilgili olanlardı. Bu ülkeler hem Sovyetlerin mirasçısı Rusya hem de Batı 
ve Türkiye ile olan ilişkilerini bir denge stratejisi etrafında sürdürmek zo-
runda idiler. Öte yandan kendi güvenliklerini yine bu denge çerçevesinde 
sağlamak da en büyük zorunluluktu. Bütün bu denge ve güvenlik politi-
kası da bir taraftan ekonomik kalkınmanın devamına bir taraftan da insan 
kaynaklarına yapılan yatırıma bağlıydı. Kitabın bu bölümündeki katkılar, 
bağımsızlık ve devlet inşa sürecinde kardeş Türk Cumhuriyetlerinin Dış 
Politika, Güvenlik ve Ekonomide bu tür meydan okumalarla nasıl baş 
ettiğini analiz ederek geleceğe ışık tutmaya çalışıyor.

Soyalp Tamçelik’in bölgede istikrar sağlamak için özellikle Türki-
ye’nin güney Kafkasya politikalarına ve Azerbaycan ile olan ilişkilerine 
odaklanan makalesi Türkiye’nin Kafkasya’ya Yönelik Siyasası ve Türk-Ermeni 
Yakınlaşmasının Azerbaycan Siyasetine Etkisi başlığını taşıyor. Bölge ile olan 
ilişkilerinde her zaman denge ve istikrardan yana olan Türkiye’nin Azerbay-
can’ın güvenlik mimarisine katkılarının elzem olduğunu ortaya koyuyor. 

Vugar Mammadzada’nin makalesi, Azerbaycan’ın bağımsızlığını ilan 
ettikten sonra karşılaştığı ulusal güvenlik sorunlarını incelemektedir. Bu 
sorunlar; Ermenistan meselesi, enerji güvenliği, Rusya ve İran ile sarsılan 
ilişkiler ve çok uluslu etnik yapılar olarak öne çıkmaktadır. Yazarın Azerbay-
can’ın Ulusal Güvenlik Sorunları başlığı ile sunduğu katkı, bölgede her an 
büyümeye açık sorun yumaklarının ancak güçlü ve oturmuş devlet yapıla-
rıyla üstesinden gelinebileceğini bize göstermektedir. 

Azerbaycan, temelde petrol ve doğalgaz ihracatçısı ülke konumun-
da olduğundan, dünya petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar Azerbaycan’ı 
önemli derecede etkilemektedir. Seymur Ağazade’nin Azerbaycan’ın Tür-
kiye İhracatında Çeşitlendirme Derecesi başlıklı makalesi Azerbaycan’ın Tür-
kiye’ye olan ihracatını inceleyerek, bu ihracatın çeşitlendirmesi yönünde 
önerilerde bulunmaktadır. 
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Murteza Hasanoğlu’nun makalesi, Enerji ve Transit Politikaları, So-
ğuk Savaş sonrası coğrafi konumu ve sahip olduğu doğal kaynakları nede-
niyle küresel güç mücadelesinin yaşandığı bir bölge olan Kafkasya ve Orta 
Asya’da enerji ve transit politikalarına ışık tutuyor. 

Gökhan Ak’ın Hazar Denizi’nin Hukuki Statüsü ve Azerbaycan: 
Çatışmadan Çözüme Arayışlar başlığını taşıyan çalışması 1993’den beri 
gündemde olan Hazar Denizi’nin paylaşımı konusunda yaşanan anlaşmaz-
lıklara ve Hazar’daki enerji kaynaklarının önemli bir kısmına sahip olan 
Azerbaycan’ın bu konudaki tutumunu tartışıyor.

Adem Üzümcü’nün Türkiye, Azerbaycan ve Türkmenistan’ın Dış 
Ticaret ve Enerji İlişkileri, TANAP Doğalgaz Boru Hattının Önemi başlıklı 
makalesi Azerbaycan petrolü ve doğalgazı ile Türkmenistan doğalgazının 
uluslararası pazarlara ulaştırılmasında Türkiye’nin mevcut BTC petrol 
boru hattı, BTE doğalgaz boru hattının yanı sıra TANAP Projesi ve BTK 
demiryolu hattı gibi gerçekleştirilmeye çalışılan projeleri ele alıyor.

Petrol Fiyatları, GSYH ve Döviz Kuru Arasındaki İlişkilerin Azerbaycan 
ve Kazakistan İçin Toda-Yamamoto Nedensellik Testi İle İncelenmesi başlıklı, 
Mehmet Dikkaya ve B. Veli Doyar’ın ortak çalışması Azerbaycan ve Kaza-
kistan için petrol fiyatları, GSYH ve döviz kuru değişkenlerine ait çeyreklik 
zaman serilerini kullanarak ilgili değişkenler arasındaki nedensel ilişkileri 
Toda-Yamamoto nedensellik testi ile incelemiş ve bu ülkelere politika 
önerilerinde bulunmuştur. 

Ömer Esen ve Metin Bayrak’ın ortak çalışmaları Kamu Harcamaları 
ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Geçiş Sürecindeki Türk Cumhuriyetleri Üzeri-
ne Bir Uygulama başlıklı makalesi 1980’lerin sonunda sosyalist rejimlerin 
yıkılmasından sonra devlet güdümlü planlı ekonomik sistemi terk ederek 
serbest piyasa ekonomisine geçiş yapan beş Türk Cumhuriyeti özelinde 
kamu harcamalarının ekonomik büyümeye etkisi ampirik olarak incele-
mektedir. Çalışma uzun yıllar boyunca merkezi planlamaya dayalı bir eko-
nomik sistemle idare edilen ülkelerin serbest piyasa ekonomisine dayalı 
bir ekonomik sisteme geçmeleri sürecinde devlete düşen önemli görevler 
üzerinde durmaktadır. 
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Bu çalışma kardeş Türk Cumhuriyetlerinin devlet ve gelecek inşa 
etme süreçlerinde son çeyrek asırda verdikleri çabaya ışık tutarak benzer 
çalışmaların önünü açmayı, ilgi bekleyen birçok konuya araştırmacıları teş-
vik etmeyi hedeflemektedir.  

Son olarak ifade etmek gerekir ki kardeş Türk Cumhuriyetleriyle 
beraber Türkiye, öncelikle büyük bir tarihsel arka plana ve kültür coğraf-
yasına tekabül etmektedir. Kuşkusuz Türkiye Cumhuriyeti, Azerbaycan, 
Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan ile ilgili olarak ele 
alınması, çalışılması gereken sayısız konu bulunmaktadır. Tarih, kültür, dil 
ve edebiyatı da içeren sosyal ve beşeri bilimler; ortak diplomatik, ekono-
mik ve kültürel ilişkiler; sanayi ve altyapı ile ilgili çalışmalar, bu bölgenin 
ve bölge kültürünün dünyanın diğer coğrafya ve kültür havzalarıyla olan 
ilişkileri, yeni teknolojiler, toplum, gençlik, aile ve bireylerle ilgili detaylı 
çalışmalar ilgi bekleyen araştırma alanları olarak bilim insanlarının bölgeye 
ilgisini önümüzdeki on yıllar boyunca canlı tutacak derecede zengin im-
kânlar sunmaktadır. 

Bu vesileyle bu çalışmanın yayınlanmasında desteklerini esirgeme-
yen Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Sayın Prof. Dr. 
Musa Yıldız’a da teşekkürlerimi sunarım.

Mehmet Akif Kireçci

Bilkent, Ankara, 2018
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Türk Cumhuriyetlerinde 
Siyasal Kurumsallaşma Süreci*

Haluk Alkan**
1

Giriş

Türk Cumhuriyetleri bağımsızlığa kavuştukları 1991 yılından bu 
güne, çok yönlü baskıların altında bir kurumsallaşma sürecine girmiş bu-
lunmaktadırlar. Bu ülkeler, Sovyet enternasyonalizminin federe bir unsu-
ru olmaktan çıkıp, liberal söylem, kurum ve kuralların küresel bir dalgaya 
dönüştüğü bir konjonktürde, çoğu isteksizce bağımsızlığa itildiler. Bağım-
sızlığın gerektirdiği yeni kurumların oluşturulması, etnik ve sınır anlaş-
mazlıkları gibi iç sorunların yanında, uluslararası sistemin beklentisi olan 
reformların yapılması yönündeki baskılarla da karşı karşıya kaldılar. Ba-
ğımsızlıktan günümüze yaşanan süreç bu ülkelerin siyasal açıdan otoriter 
bir kurumsallaşma sürecine girdiklerini göstermektedir. Çalışmada Azer-
baycan, Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan ve Türkmenistan’daki siyasal 
kurumsallaşmanın içsel dinamikleri ve potansiyel gelişimi ele alınmaktadır. 
Bu kapsamda öncelikle konu ile ilgili bir kavram çerçevesi oluşturulmakta 
ve oluşturulan çerçeve ışığında bu ülkelerin siyasal sistemleri incelenmek-
tedir. 

Kavramlar – Kurumlar

Türk cumhuriyetlerindeki siyasal değişimin belirlenmesinde önce-
likle bir kavramlaştırma çerçevesinin oluşturulmasına gereksinim bulun-
maktadır. Bu ülkelerin bağımsızlıklarından sonra yaşamış oldukları siyasal 
değişim, daha önce oluşturulmuş analitik çerçevelerin yeniden yorumlan-

* bilig Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi 61. sayıda yayımlanmış makalenin gözden geçirilmiş versiyonudur.
** Prof. Dr., İstanbul Üniversitesi, İstanbul / Türkiye
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masını gerektirmektedir. Bunun için de çalışmada konuya hükümet sistemi 
ya da siyasal rejim boyutu, demokratikleşme boyutu ve siyasal sistem bo-
yutu olmak üzere üç açıdan yaklaşılacaktır. Birinci boyut, klasik anlamda 
siyasal kurumlar ve bu kurumlara ilişkin kuralların nasıl yapılandırıldığı ile 
ilgilidir. Demokratikleşme boyutu siyasal rejimin demokrasiye işlevsellik 
kazandırma yönünde nasıl rol oynadığı ile ilgilidir. Son boyut ise diğer iki 
boyut ile birlikte siyasal hayatın nasıl işlediği sorusuna odaklanmaktadır.

Hükümet sistemi ya da siyasal rejim boyutu yönüyle Sovyetler Birliği-
nin dağılmasından sonra ortaya çıkan olgu, bu ülkelerde otoriter başkanlık 
veya yarı-başkanlık rejimleri temelinde bir kurumsallaşmanın öne çıkması-
dır. Başkanlık rejiminin özellikleri konusunda görüş ayrılıkları bulunsa da, 
bu tipin en belirleyici özelliği sistem içinde yasama ile yürütmenin arasında 
katı bir ayrılığın yapılandırılmış olmasıdır (Tulis 1987: 41-45). Başkanlık 
rejiminin ayırt edici özelliklerinden bir diğeri, başkana bazı güçlü yetkilerin 
tanınmış olmasıdır. Başkanın genel olarak parlamentodan çıkan yasalarla 
ilgili güçleştirici veto yetkisi bulunmaktadır. Buna ek olarak başkana yürüt-
menin alanına giren konuları kararname ile düzenleme yetkisi tanınmıştır. 
Bazı ülke örneklerinde yasamanın onayı ile belirli konularda kanun çıkar-
ma yetkisini devralması bile söz konusu olabilmektedir (Carey vd. 1998). 
Sartori başkanın halk tarafından seçildiği, ancak yasama karşısında güçlü 
yetkilere sahip olmadığı örneklerin başkanlık rejimi olarak değerlendirile-
meyeceğini ileri sürmektedir (1994: 106-107). Bu durum başkanın güçlü 
yetkilerini sınırlayabilen bir parlamento yapısı ile anlam kazanmaktadır. 
Bu sağlanamadığı takdirde parlamentonun, güçlü başkanın yönlendirdiği 
uysal bir organa dönüşme olasılığı her zaman söz konusudur. Yine siyasal 
açıdan parçalanmış bir parlamentoya karşı yetkilerini daha rahat kullanabi-
len başkan sistemi otoriter bir rejime yönlendirebilmektedir. Kişisel dikta-
törlüğe dayalı rejimlerin genellikle başkanlık rejimi altında formüle edilmiş 
olmaları, sistemin bu pekiştirici özelliği ile yakından ilintilidir (Linz 1994: 
18). Yarı başkanlık rejiminde, iktidar paylaşımı yasama ve yürütme ara-
sında değil, daha çok yürütmenin iki kanadı, cumhurbaşkanı ile hükümet 
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arasında oluşmaktadır. Yürütmenin hükümet kanadının seçimi parlamen-
ter rejimlerde olduğu gibidir. Parlamento seçimleri sonucunda çoğunluğu 
oluşturan grup hükümeti kurmaktadır. Yürütmenin diğer kanadı cumhur-
başkanı ayrı bir seçimle, başkanlık rejimine benzer şekilde doğrudan halk 
tarafından seçilmektedir (Siaroff 2003: 292). Yarı başkanlık rejiminde ise 
cumhurbaşkanına, meclisi feshetme; olağanüstü durum ilan ederek bazı 
yasama yetkilerini kullanma; anayasa mahkemesine doğrudan başvurabil-
me; anayasa değişikliklerinde bazı stratejik yetkilere sahip olma; yargı ve 
bürokraside geniş atama yetkileri kullanma; atama kararnamelerini bir tür 
veto aracı olarak kullanabilme gibi geniş bir hareket alanı tanınarak, yetkili 
ikinci bir yürütme otoritesi oluşturulmaktadır (Knapp vd. 2001: 84-88). 
Yarı başkanlık rejiminin temel özelliği yürütmenin hükümet kanadının, 
cumhurbaşkanına karşı özerkliğinin kurumsal olarak sağlanmış olmasıdır. 
Bu özerkliğin sağlanamadığı durumda sistem fiilen bir başkanlık rejimine 
dönüşmektedir (Elgie 1999: 69-71). Dolayısıyla cumhurbaşkanı karşısın-
da hükümet özerkliğinin kurumsal olarak sağlanmadığı rejimler daha çok 
başkanlık rejiminin otoriter biçimlerine uygun işleyen rejimlerdir. Başkan-
lık ya da yarı başkanlık rejimlerinde başkanın otoritesini dengeleyici bir 
yasama iktidarı veya yürütme iktidarının tamamıyla tek bir kişinin elinde 
toplanmasını önleyen dengeleyici yürütme otoritelerine sistem içinde yer 
verilemediği takdirde bu rejimlerin otoriter bir siyasal yapılanma doğurma 
olasılıkları yüksektir. 

Otoriter başkanlık rejiminde yürütme otoritesinin eline, diğer anaya-
sal kurumları gölgede bırakan güçlü araçlar verilmiştir. Cumhurbaşkanının 
yasama alanından özerk kılınmış, geniş bir kararname çıkarma yetkisi bu-
lunmaktadır ve bu yetki yürütmenin başını, kişisel olarak yasa yapan bir ik-
tidara dönüştürmektedir. Cumhurbaşkanı meclisi feshedebilmekte, geniş 
atama yetkileri ile her düzeyde yargı organlarını kontrolünde tutabilmek-
tedir. Yasama iktidarı alan olarak sınırlanmıştır. Bu iktidar, aynı zamanda 
cumhurbaşkanına tanınan veto yetkisi ile kontrol altına alınmıştır. Meclis, 
sistem olarak cumhurbaşkanı ile uyumlu çalışmaya zorlanmaktadır. Bu reji-
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mi, tam otokrasiden ayıran özellik, yürütme ve yasama otoritesinin düzenli 
yapılan seçimler yolu ile belirlenmesidir ki, pratikte seçimler bir iktidar de-
ğişimini mümkün kılmamaktadır (Fish 2001: 177-192). 

Türk cumhuriyetlerinde siyasal değişimin ikinci boyutu demokratik-
leşme ile ilgilidir. Demokratikleşme boyutu belirtildiği gibi mevcut kurum-
sal yapının demokrasinin gelişimine ne ölçüde fırsat tanıdığı ile ilgili bir 
nitelik taşımaktadır. Bu açıdan Sovyetler Birliği sonrasında yaşanan deği-
şimin bir demokrasiye geçiş süreci olmaktan çok, hibrid-melez rejimlere 
yönelik olduğu görülmektedir. Hibrid rejim, siyasal sistemde otoriter ve 
demokratik kurumlara bir arada yer verildiği ve rejimin işleyişinde bu ku-
rumların birlikte işlev görebildiği bir siyasal rejim tipidir. Bu rejimde sis-
tem içinde demokratik kurumlara yer verilmiş olsa da rejimin belirleyici 
niteliği otoriter bir işleyişe sahip olmasıdır. Başka bir ifade ile demokratik 
unsurlar otoriter rejimin perdelenmesi amacıyla, ona demokratik bir gö-
rünüm vermeye dönük olarak yapılandırılmışlardır. Linz, 1970’li yılların 
ortalarında otoriter rejim altında çok partili ve yarışmacı bir yapının oluş-
turulabileceğini, hâkim parti ve onun çevresinde bir dizi yapay parti ile bir 
pseudodemokrasi (yapay demokrasi) sisteminin oluşturulabileceğini ileri 
sürmüştü (Linz 2000: 60). Diamond, son yirmi yılda farklı özellikleri bir 
arada barındıran hibrid rejimlerin Doğu Avrupa’dan, Asya’ya, Latin Ame-
rika’ya kadar dünyanın birçok bölgesinde güçlendiğini belirtmektedir (Di-
amond 2002: 21-22). Bu devletler seçimlere sistem içinde yer vermeleri-
ne rağmen, liberal demokrasinin örgütlenme, ifade özgürlükleri, alternatif 
iletişim kanallarından özgürce yararlanma hakkı, vatandaşların karar alma 
süreçlerine katılımını kolaylaştıran ek yasal ve kurumsal mekanizmaların 
oluşturulması gibi diğer unsurları hayata geçirmekte zorlanmakta ya da 
isteksiz davranmaktadırlar (Diamond 2002: 23). Diamond, siyasal rejim-
leri altı tipe ayırmakta, bunlardan liberal ve kapalı-otoriter rejim dışında 
kalan diğer dördünü hibrid rejim olarak nitelendirmektedir. Hibrid rejim-
ler; seçimli-demokrasi, muğlâk rejimler, yarışmacı-otoriter rejimler ve hegemo-
nik-seçimli otoriter rejimler olma üzere dört farklı biçimde oluşmaktadırlar. 
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Seçimli demokraside serbest ve dürüst seçimlere yer verilmekte, ancak se-
çimler siyasal hayatın işleyişinde ve hak ve özgürlükler alanında herhangi 
bir gelişmeye yol açmamakta, otoriter liderler yaygın halk desteği ile uzun 
süreli iktidara sahip olabilmektedirler. Yarışmacı otoriter rejim, muhalefete 
daha geniş bir hareket alanının tanındığı, yapay demokratik kurumların ya-
sal olarak daha iyi formüle edildiği, basına ve sivil topluma belli bir hareket 
özgürlüğünün tanındığı bir rejim tipidir. Ancak siyasal seçkinler görünür 
bir biçimde siyasal hayatın işleyişine hakimdir ve tanınmış bulunan özgür-
lükler otoriter işleyişe bir etkide bulunamaz. Muğlak rejimler, zaman zaman 
seçimli demokrasi, zaman zaman da yarışmacı-otoriter rejim özelliği gös-
teren bir geçiş tipidir. Sistemin işleyişine zaman zaman otoriter müdaha-
lelerde bulunulabilmektedir. Hegemonik-seçimli otoriter rejimde ise yapay 
demokratik kurumlar sistem içinde henüz yerleşmemiştir. Kurumların ya-
pısına ve işleyişe sıklıkla müdahale edilir. Buna paralel olarak, muhalefete, 
basına ve sivil topluma tanınan hareket alanı yarışmacı otoriter rejime göre 
daha sınırlıdır. Kurallara rağmen müdahaleler, kuralların değiştirilmesi her 
zaman söz konusudur. Bu rejimde siyasal cinayetler daha çok görülmekte-
dir (Diamond 2002: 25-26). Diamond, Azerbaycan, Kazakistan, Özbekis-
tan ve Kırgızistan’ı, hegemonik-seçimli otoriter rejime, Türkmenistan’ı ise 
kapalı-otoriter rejime sahip ülkeler arasında sıralamaktadır. Economist der-
gisi tarafından yapılan ve 165 ülkeyi kapsayan diğer bir sınıflandırmada ise, 
sadece Kırgızistan bir hibrid rejim olarak nitelenmekte, diğer ülkeler otori-
ter rejim grubunda gösterilmektedir (Economist 2007: 1-3). Bu noktada, 
Vladimir Putin tarafından Mart 2004 başkanlık seçimlerinde ortaya atılan 
“Yönetilebilir Demokrasi” kavramının üzerinde de konumuzla ilgili olarak 
durmak gerekmektedir. Bu kavram hakkında farklı sınıflandırmalar yapılsa 
da yönetilebilir demokrasi kavramı dört özelliği bir arada taşıyan bir içeri-
ğe sahip bulunmaktadır: Zayıf kurumlar karşısında güçlü bir başkan; basın 
üzerinde devlet kontrolü; iktidar seçkinlerinin kararlarına meşruiyet sağ-
layan kontrollü seçimler ve uzun dönemli programlar yerine kısa dönemli 
etkili müdahalelerin tercih edilmesi. Bu özellikler sistem içinde başkanın 
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kişisel belirleyiciliğini güçlendirmekte, siyasal kurumların işleyişini onun 
kontrolüne bırakmaktadır (Petrov ve McFaul 2005). Bu kavramın analitik 
incelemelerin ürünü olan bir tanımlamadan çok, hibrid rejimlerin karakte-
ristik yapısını tanımlayan siyasal bir nitelendirme olarak ele alınması daha 
doğru bir yaklaşım olacaktır.

Siyasal değişimin üçüncü boyutu olan sistem boyutu siyasal hayatın 
işleyişine odaklanmaktadır. Sovyetler Birliği sonrası siyasal rejimlerin işle-
yiş biçimine ilişkin üzerinde durulması gereken rejim ise Patronal rejimdir. 
Bu rejim, iktidarı elinde toplayan cumhurbaşkanının formel ve enformel 
kurumları kontrol ve nüfuz etme araçlarına sahip olması, başkanın kararla-
rına sıkı sıkıya bağımlı kılınan bir ekonomik ve bürokratik seçkinler grubu-
nun oluşturulması, idari ve yargısal kurumların siyasal hayat üzerinde baş-
kanın otoritesini pekiştirici rol oynayabilmesi yönleri ile otoriter başkanlık 
rejimine benzemektedir. Buna karşılık, bu sistem istikrarlı bir sistem de-
ğildir. Genellikle bu sistemde birbirini takip eden dalgalar şeklinde siyasal 
kapanma ve açılma dönemleri yaşanmaktadır. Siyasal açılma dönemlerin-
de, siyasal iktidar mekanizmalarında söz sahibi olanlar, istedikleri takdirde 
demokratikleşmeye dönük bir süreci de başlatabilmektedirler. Patronal re-
jimde yargısal, idari ve ekonomik alanda enformel ilişkiler ile kontrol edi-
len bir seçkinler sınıfı bulunmaktadır. Bu seçkinlerin hareket alanı yürütme 
gücünü elinde toplayan cumhurbaşkanının kararlarına sıkı sıkıya bağlıdır. 
Verilen imtiyazlar ve makamlar, yargı organları eliyle her alan geri alınabi-
lir. Patronal rejim, Sovyetler Birliği döneminde oluşturulmuş olan iktidar 
ilişkileri üzerinde yapılanmıştır ve bağımsızlık sonrasında tüm siyasal de-
ğişim bu arka plan temelinde yeniden anlamlandırılmaktadır. Seçim süreci 
cumhurbaşkanına bağımlı idari ve yargısal mekanizmalar tarafından sıkı 
bir biçimde kontrol edilmektedir. Devletin güvenlik birimleri siyasal, ida-
ri ve ekonomik seçkinler hakkında bilgi toplamakta, bu bilgiler seçkinler 
içinden gelebilecek iktidar karşıtı girişimlere karşı gerektiğinde kullanıla-
bilmektedir. Buna karşılık, sistemin ayırt edici diğer bir özelliği, bölgesel, 
ekonomik ve bürokratik seçkinlerin kendi aralarında bir işbirliğine yönel-
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diklerinde liderin otoritesini tehdit edebilecek bir güce ulaşabilmeleridir. 
Bu dönemlerde seçkinler, mevcut muhalif örgütleri de yanlarına alarak, 
ellerindeki olanakları lidere karşı kullanabilirler. Eğer mevcut lider, elin-
de bulundurduğu geniş nüfuz kanallarını ve seçkinler arasındaki rekabet 
araçlarını başarılı bir biçimde kullanamazsa, muhalefet dalgası bir iktidar 
değişimi ile sonuçlanabilmektedir. Hale, bu dalganın her zaman demokra-
tikleşmeyi doğurmadığını, iktidarın devrilmesinden sonra, yeni yöneticile-
rin öncekilere benzer yönetsel eğilimler taşımaları nedeniyle ülkede köklü 
bir değişime gidilmeden, öncekine benzer süreçlerin yeniden yapılanabi-
leceğinin altını çizmektedir (Hale 2006: 305-329). Bu çerçevede, Ukray-
na, Gürcistan ve Kırgızistan’da yaşanan iktidar değişiklikleri patronal rejim 
içinde başkanın kontrol yeteneğini kaybetmesi ile açıklanmıştır. 

Sovyet sonrası ülkelerde patronal yapı bazı ülkelerde iktidar çatışma-
larına neden olurken, aynı özelliklere sahip diğer bazı ülkelerde ise bu tip 
krizlere karşı daha dirençli bir yapının geliştiği görülmektedir. Bu çerçe-
vede patronal rejimin rantiyer bir altyapı üzerinde kurumsallaştığı ülkele-
rin daha güçlü bir örgütsel denetim ağı oluşturabildikleri önerilmektedir. 
Rantiyer devlet kavramı, Azerbaycan, Kazakistan ve Türkmenistan gibi 
bazı ülkelerin siyasal sistemlerinin, bu ülkelerin sahip oldukları doğal kay-
nak gelirleri ile siyaset ilişkileri incelenmeden anlaşılamayacağını ileri sür-
mektedir. Bu ekonomilerde enerji üretimi ve yatırımları ekonomide baskın 
sektör haline gelmekte ve sektörü kontrolünde tutan siyasal ve ekonomik 
seçkinler geniş bir yönetim ağının unsurlarına dönüşmektedirler. Ekono-
mik gelişmeden elde edilen gelirin sınırlı bir grubun kontrolünde olması 
siyasal açıdan merkezîleşmeyi, elde edilen gelirin siyasal bir araç olarak 
kullanılmasını beraberinde getirir. Sovyet sonrası dönemde böyle bir alt-
yapıya sahip bulunan ülkelerde bağımsızlıkla birlikte bu durum görünür 
hâle geldi. Doğal kaynak dış satımına bağlı ekonomik iyileşme ülke lider-
lerinin ekonomik ve siyasal reformlar konusunda daha ağır hareket edebil-
melerini mümkün kılmıştır (O’lear 2007: 207-223). Bu devletler ekonomi 
ve siyasette yönetici seçkinlerin merkezi olarak sistemin işleyişini kontrol 
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edip yönlendirebildiği örnekler olarak öne çıktılar. Rantiyer devletler de 
genellikle başkanlık rejimleri ile yönetilirler ve sistem içinde otoriter eği-
limler güçlüdür. Beblavi ve Luciani gelir kaynakları doğal kaynak dışsatı-
mına dayalı olan bu ülkeleri birinci derecede -tam rantiyer- devletler olarak 
nitelemektedirler. Bunun dışında geliri dış yardımlara bağımlı olan ikinci 
derece (Kırgızistan gibi) rantiyer devletler de bulunmaktadır (Beblawi vd. 
1987: 49-61). Smith birinci derecede rantiyer devletlerin otoriter rejim 
üretmeye daha yatkın olduklarını belirtmektedir (2004: 232-246). Ranti-
yer devlette yönetici azınlık elde edilen rantın yönetimi ve dağıtımı üzerin-
de söz sahibidir. Parasal kaynaklar, seçkinlerin topluma her düzeyde nüfuz 
edebilmelerini kolaylaştırır ve iktidarı toplumdan özerkleştirir. Rantiyer 
devlet, neopatrimonyal bir yönetim ağına dayanır. Neopatrimonyal devlet-
te, siyasal kararlar kurumlar temelinde değil, kişisel ilişkiler, aile bağlılıkları 
temelinde şekillendirilmektedir. Lidere kişisel olarak bağımlı bir ağ, yöne-
tim mekanizmalarına hâkimdir. Birçok Kafkasya ve Orta Asya ülkesinde 
bu ağ, aile-akrabalık ve bölgesel ilişkiler temelinde oluşmuş bulunan klan-
lar tarafından şekillendirilirler. Bu çerçevede ranta dayalı neopatrimonyal 
bir devlette lider iktidarı kendi ailesinden birine devredebiliyorsa patri-
monyal sultanlık adı verilen bir rejim biçimi ortaya çıkar. Azerbaycan’da 
Haydar Aliyev’in, güçlü bürokratik seçkinlere rağmen, iktidarı oğlu İlham 
Aliyev’e devredebilmesi, Kırgızistan’da 2005 devriminden önce eski cum-
hurbaşkanı Akayev’in iktidarını ailesine devretme yönündeki girişimleri ve 
Kazakistan’da siyasal iktidar içinde Nazarbayev ailesi mensuplarının gide-
rek öne çıkmaları bu yönelimin örnekleri olarak gösterilebilir. Modern bir 
terminoloji olarak Sultanlık rejimi Chehabi ve Linz tarafından ayrıntılı bir 
biçimde ele alınmıştır. Sultanlık rejimi, kişisel liderliğe bağımlı, itaatin bir 
ideolojik temelden, karizmatik özelliklerden kaynaklanmadığı, daha çok is-
tikrarsızlığa karşı duyulan korku ve liderin yakın çevresinde bulunmanın ve 
onunla işbirliği yapmanın sağladığı mevki ve ekonomik kazanımlara dayalı 
olduğu bir rejim tipidir. Kariyerler ve yönetsel pozisyonlar, lider tarafından 
aile üyeleri, aile dostları, işadamları ve iktidarın korunmasına yardımcı olan 
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baskı araçlarını kullanabilen kişiler arasında paylaştırılmaktadır (Chehabi 
vd. 1998: 7-8). Bu çerçevede Guliyev (2005: 404), Azerbaycan’ın sahip ol-
duğu rejimi, yarı otoriter sultanlık olarak tanımlamaktadır. 

Çizelge 1. Sovyet Sonrası Rejimlerle İlgili Temel Kavramlar

Boyut Rejimler Özellik

Kurumsal
Otoriter Başkanlık 
/ Yarı-Başkanlık Re-
jimleri

Demokratik görünüm kaygısı olmaksı-
zın anayasal olarak Cumhurbaşkanına 
devlet organları üzerinde güçlü yetki-
ler tanınması yolu ile iktidar tekelini 
sürdürme isteği

Demokratikleşme Otoriter-Hibrid 
(Karma) Rejimler

Otoriter liderlerin liberal siyasal 
kurumlara sistem içinde göstermelik 
olarak yer vererek iktidar tekelini sür-
dürme isteği

Sistem

Patronal

Rantiyer

Modern Patrimonyal

Cumhurbaşkanı ile enformel 
kurumlar arasındaki ilişkilerin niteliği

İktidar seçkinlerin ülke gelirlerini kon-
trol ve paylaştırma yeteneği

Liderin iktidarı ailesinden birine dev-
redebilme ve bunu kabul ettirebilme 
yeteneği

Ele alınan kavramlar ve bu kavramların temel özellikleri Çizelge 1’de 
özetlenmektedir. Bu çerçeve ışığında Türk cumhuriyetlerinde bağımsızlık-
tan günümüze yaşanan siyasal değişim aşağıda daha ayrıntılı olarak incele-
necektir. 
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Türk Cumhuriyetlerinde Siyasal Kurumlar

Belirtildiği gibi, siyasal kurumsallaşma boyutu açısından üç belirle-
yici özellik ön plana çıkmaktadır. Bunlar, anayasal düzeyde devlet erkle-
ri içinde yürütme otoritesine yasama ve yargıya göre daha güçlü yetkiler 
verilmesi; özellikle yasamanın yürütme karşısında dengeleyici bir güç ol-
maktan çıkarılması ve yürütme otoritesi içinde cumhurbaşkanı merkezli 
otoriter bir yapılanmanın bulunmasıdır. 

Türk cumhuriyetlerinin siyasal kurumsallaşma açısından belirleyi-
ci özelliklerinin başında, bu ülkelerde siyasal sistemin yumuşak-görevsel 
kuvvetler ayrılığı temelinde ve üniter bir model altında yapılandırılmış 
olmalarıdır. Dolayısıyla bu ülkelerde başkanlık rejiminin demokratik bir 
model altında işletilmesinin bir koşulu olan katı kuvvetler ayrılığına daya-
lı dengeleyici bir yasama erkinin oluşumunun kurumsal alt yapısı bulun-
mamaktadır. 1995 tarihli Azerbaycan Anayasasında yasama, yürütme ve 
yargı güçlerinin Milli Meclis, Azerbaycan Cumhurbaşkanı ve yüksek yargı 
organları arasındaki işbirliği esasına göre paylaştırıldığı ifadesine yer veril-
mekte, Türkmenistan Anayasasının 4. maddesinde ise görevsel kuvvetler 
ayrılığına açık bir biçimde vurgu yapılmaktadır. Yürütme organlarına, pra-
tikte cumhurbaşkanına doğrudan parlamentoya yasa tasarısı sunma yetkisi 
tanınmıştır. Azerbaycan anayasasının 96. maddesine göre Milli Meclise, 
Cumhurbaşkanı, yüksek mahkemeler ve başsavcı yasa tasarısı sunabilirler. 
Kazakistan Anayasası cumhurbaşkanına yasa tasarısı sunma yetkisi ver-
mekte, Anayasanın 61/2. maddesine göre cumhurbaşkanı ayrıca tasarıla-
rın görüşülme prosedürünü belirleyebilmektedir. Cumhurbaşkanının ive-
dilikle görüşülmesini istediği bir tasarı, parlamento tarafından iki ay içinde 
sonuçlandırılmak zorundadır. Bu gerçekleştirilemezse cumhurbaşkanı bir 
kararname ile tasarıyı yürürlüğe koyabilir. Özbekistan Anayasası, cumhur-
başkanının, bakanlar kurulu üyelerinin, yüksek mahkeme başkanlarının 
ve merkez bankası başkanının meclis oturumlarına katılabileceklerini be-
lirtmekte, Anayasanın 82. maddesi cumhurbaşkanına, bakanlar kuruluna, 
yüksek mahkemeler ve başsavcıya yasa tasarısı sunma yetkisi tanımaktadır. 
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2010 yılındaki yeni anayasa yürürlüğe girene kadar Kırgızistan Anayasa-
sı’nda da cumhurbaşkanına yasa tasarısı sunma yetkisi tanınmıştı. Hatta bu 
ülkede cumhurbaşkanının tek taraflı olarak doğrudan anayasa değişikliği 
için referanduma gitme yetkisi de bulunmaktaydı.

Paralel olarak, Türk cumhuriyetlerinde cumhurbaşkanlarına meclisi 
fesih yetkisi tanınmıştır. Bu yetki, siyasal sistem içinde cumhurbaşkanlı-
ğı otoritesine karşı yasamanın dengeleyici bir güç olmasını imkansız hâle 
getirmektedir. Kazakistan Anayasası, parlamentonun cumhurbaşkanı ta-
rafından önerilen hükümete güvenoyu vermemesi, yine cumhurbaşkanı 
tarafından önerilen başbakanı iki defa reddetmesi ve parlamento ile diğer 
devlet organları arasında anlaşmazlıklar çıkması nedeniyle bir siyasal kri-
zin ortaya çıkması durumunda cumhurbaşkanına parlamentoyu fesih yet-
kisi tanımaktadır. Özbekistan’da cumhurbaşkanı, milletvekilleri arasında 
çözümlenemeyecek anlaşmazlıklar çıkması ve meclisin anayasaya aykırı 
kararlar alması durumunda Ali Meclis’i dağıtabilir. 2010 yılına kadar Kır-
gızistan’da cumhurbaşkanının, önerdiği başbakanın parlamento tarafından 
üç kez reddedilmesi durumunda meclisi fesih yetkisi bulunmaktaydı. Hü-
kümete iki defa onay vermeyen meclisin cumhurbaşkanı tarafından feshe-
dilme yetkisi Türkmenistan’da da bulunmaktadır. 

Azerbaycan Anayasası cumhurbaşkanına, yasama prosedürü üzerin-
de geniş yetkiler tanımaktadır. Diğer Türk cumhuriyetlerinde olduğu gibi 
bu ülkede de cumhurbaşkanın güçleştirici veto yetkisi bulunmaktadır. Buna 
ek olarak cumhurbaşkanına 56 gün gibi uzun bir süre yasaları inceleme/
bekletme süresi verilmiştir. Anayasa değişiklikleri konusunda ise cumhur-
başkanının mutlak veto yetkisi bulunmaktadır. Kazakistan Anayasası cum-
hurbaşkanı tarafından parlamentoya iade edilen bir yasanın onaylanmak 
üzere tekrar cumhurbaşkanına gönderilmesi için gerekli olan üçte iki oy 
çokluğu şartı yerine getirilmediği takdirde, cumhurbaşkanına “itiraz ettiği 
şekliyle” düzenlemeyi yasalaştırabilme yetkisi tanımaktadır. Cumhurbaş-
kanı yasamanın üst kanadı Senatoya 15 üyeyi doğrudan atayabilmektedir. 
Yine Kazakistan’da parlamentonun anayasa değişikliği için referanduma 
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gitme yönünde almış olduğu karar, cumhurbaşkanı tarafından iade edildi-
ği takdirde, onay için tekrar cumhurbaşkanına göndermek için parlamen-
tonun beşte üç oy çokluğu ile karar alması gerekmektedir. Özbekistan’da 
yasamanın üst kanadı olan Senatonun 16 üyesi doğrudan cumhurbaşkanı 
tarafından atanmaktadır. 

Türk cumhuriyetlerinde parlamentonun ve milletvekillerinin statüsü 
konusunda da yasama organının dengeleyici bir güç olmasını engelleyici dü-
zenlemeler bulunmaktadır. Azerbaycan’da bir milletvekilinin görevinin sona 
ermesi için, herhangi bir mahkeme kararı ile suçlu bulunması veya partisinin 
kapatılmış olması yeterlidir. Kazakistan’da partisinden ihraç edilen bir par-
lamento üyesinin milletvekilliği düşmektedir. 2010 yılındaki yeni anayasa 
yürürlüğe girene kadar Kırgızistan’da partisini değiştiren bir milletvekilinin, 
milletvekilliği sona ermekteydi. Kırgızistan dışında, diğer Türk cumhuriyet-
lerinde yasamanın hangi konularda yasa çıkartabileceği anayasalarda tek tek 
sayılmaktadır. Yasama süreci üzerinde bu ülkelerde cumhurbaşkanlarına ta-
nınan güçlü yetkilere yukarıda değinilmişti. Bütün bu çerçeve Türk cumhu-
riyetlerinde yasamanın, cumhurbaşkanının otoritesine bağımlı ikincil bir or-
gan olarak yapılandırılma isteğini göstermektedir. Bu arka planda yasama or-
ganları cumhurbaşkanları ile uyumlu çalışmak zorunda kalmaktadır. Aşağıda 
ayrıca değinileceği üzere, bu ülkelerde pratik olarak muhalif bir parlamento 
bileşiminin oluşumu değişik yöntemlerle engellenebilmektedir. Bağımsızlık-
tan günümüze yaşanan sürece bakıldığında, Kırgızistan dışında bu ülkelerde 
parlamentolar cumhurbaşkanı ile uyumlu bileşimlere sahip olmuşlar, bu du-
rum anayasalarda yasamaya verilen sınırlı yetkileri de anlamsız kılmıştır.

Kazakistan ve Özbekistan’da, 2010 yılına kadar da Kırgızistan’da, ya-
sama sistemi Senato ve Meclis olmak üzere hiyerarşik olarak düzenlenmiş, 
iki kamaralı bir sisteme sahiptir. Stratejik atama yetkilerinin yanı sıra Se-
nato, meclis kararlarına karşı da güçleştirici veto yetkisi ile donatılmıştır. 
Senatolar, seçimlerinde siyasal partilerin rolünün oldukça sınırlı olduğu, 
iki dereceli seçimle belirlenen ve üyelerinin büyük çoğunluğu cumhurbaş-
kanının çalışma ekibinde bulunan veya bulunmuş olan bürokrasi kökenli 
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kişilerden oluşmaktadır. Yasama sürecinde senatolara stratejik yetkiler ta-
nınması da, onların bu özelliklerinden kaynaklanmaktadır. Senato ve cum-
hurbaşkanına verilen veto yetkileri aşamalı bir biçimde yasama sürecinin 
kontrol edilebilmesine imkan tanımaktadır.

Türk cumhuriyetlerinde yasama otoritesinin dengeleyici bir güç ola-
rak yapılandırılmamış olmasının yanında bu ülkelerde cumhurbaşkanına 
tanınmış bulunan güçlü yetkiler otoriter sistemin diğer dayanağını oluş-
turmaktadır. Bu ülkelerde bakanlar kurulu tamamıyla cumhurbaşkanı oto-
ritesine bağlanmıştır. Azerbaycan’da cumhurbaşkanı, yalnızca başbakanı 
meclisin onayına sunar, diğer bakanları ise doğrudan atama yetkisine sa-
hiptir. Bakanlar ve tüm diğer yürütme birimleri cumhurbaşkanına tabidir 
ve ona karşı sorumludur. Kazakistan ve Kırgızistan’da kabinenin bazı ba-
kanları doğrudan cumhurbaşkanınca belirlenmektedir. Kazakistan’da diğer 
bakanları öneren başbakan da cumhurbaşkanı tarafından belirlenerek par-
lamentonun onayına sunulmaktadır. Yine bu ülkede cumhurbaşkanı, parla-
mentodan onay almamış bir hükümeti görevde tutabilir ve bunu yukarıda 
açıklandığı gibi fesih nedeni olarak kullanabilir. Cumhurbaşkanının iki de-
fadan fazla seçilememe şartı, Kazakistan’da 1998, Türkmenistan’da 2003 ve 
Azerbaycan’da 2009 yılında yapılan anayasa değişiklikleri ile yürürlükten 
kaldırılmıştır. Özbekistan’da buna benzer bir hüküm anayasada yer almak-
la birlikte, bu hüküm fiilen uygulanmamaktadır. Farklı olarak Kırgızistan 
2010 yılındaki yeni anayasa ile birlikte cumhurbaşkanlığı bir defa seçilme 
şartını getirmiştir. Azerbaycan Anayasasının 148. maddesi cumhurbaşkan-
lığı kararnamelerini bir yasama yetkisi olarak nitelendirmektedir. Kazakis-
tan’da cumhurbaşkanı feshettiği meclis kanadının yetkilerini, yenisi seçile-
ne kadar kullanabilmektedir. 

Türk cumhuriyetlerinde cumhurbaşkanlarına yargı üzerinde de güç-
lü yetkiler tanınmıştır. Kırgızistan dışında bu ülkelerde yüksek mahkeme 
yargıçlıklarına kimlerin aday olabileceği cumhurbaşkanınca belirlenmekte 
ve parlamentonun onayı ile atama yapılmaktadır. Yüksek mahkemeler dı-
şındaki yargıç ve savcılar ise doğrudan cumhurbaşkanınca atanmaktadır. 
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Kırgızistan’da da 2010 yılına kadar cumhurbaşkanlarının böyle atama yet-
kileri bulunmaktaydı. Bu durum, cumhurbaşkanlarına siyasal rakiplerine 
karşı yargı sürecini kullanmakta geniş bir hareket alanı tanımaktadır. Kaza-
kistan’da cumhurbaşkanının Anayasa Konseyi Başkanını belirleme, konsey 
oturumlarına katılma ve oy kullanma yetkisi bulunmaktadır. Ayrıca cum-
hurbaşkanına konsey kararlarına karşı güçleştirici veto yetkisi tanınmıştır. 

Kurumsal boyut açısından üzerinde durulması gereken bir husus Kır-
gızistan’da 2010 yılında yaşanan iktidar değişikliği sonrasında 27 Haziran 
2010 tarihli referandumla kabul edilen yeni anayasanın getirdiği sistemin, 
kurumsal olarak diğer ülkelerden önemli bir değişime işaret etmesidir. Yeni 
anayasa ile otoriter başkanlık rejimlerinin bir göstergesi olan parlamento 
seçimlerinde çoğunluk sisteminden, nispi temsil sistemine geçilmekte, 
mecliste çoğunluk partisine en fazla 65 sandalye verilmesi esası getirile-
rek parlamentoda güçlü bir yürütme yapısının oluşmasını frenlemekte, 
hükümetin parlamentoya karşı sorumluluğu güçlendirilerek cumhurbaş-
kanı otoritesinden özerkleştirmekte ve cumhurbaşkanın stratejik yetkileri 
önemli ölçüde törpülenmektedir. Anayasa cumhurbaşkanının parlamento 
tarafından görevinden alınmasını oldukça kolaylaştırmaktadır. Hükümetin 
oluşumu tamamıyla parlamenter bir sürece bırakılmakta, güvenoyuna bağ-
lı yetki anlayışı getirilmektedir (Alkan 2010a: 11). Yeni sistem, önemli bir 
değişim olmakla birlikte potansiyel olarak bazı sorunlu yönler içermekte-
dir. Bunların başında cumhurbaşkanının yetkilerinin önemli ölçüde kısıt-
lanmış olmasına karşılık, ne meclisin ne de hükümetin anayasada tanınan 
yetkileri etkin bir biçimde kullanmasına imkan veren bir kurumsal zeminin 
oluşturulamamış olması gelmektedir. İğreti parlamento çoğunluğuna daya-
lı bir hükümet, hükümetin bazı konularda cumhurbaşkanına bağımlılığının 
sürmesi, yetkisiz, ancak seçimle göreve gelen bir cumhurbaşkanının parla-
mentodan kaynaklanacak bir siyasal istikrasızlıkta güçlü bir otorite figürü 
olarak sivrilme olasılığı bu çerçevede sıralanabilecek potansiyel sorunlar-
dır. Kırgızistan’da bu gün siyasal sistemin istikrarı fazlasıyla parlamentoda-
ki güçlü bir uzlaşmaya bağlı bulunmaktadır. Somut sonuçlarının belirlen-
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mesi açısından henüz yeni olan bu gelişme, Kırgızistan’da kurumsal boyut-
ta yaşanacak değişimin siyasal hayatın işleyişi üzerindeki etkisi açısından 
dikkatle izlenmesi gereken bir süreci başlatmış bulunmaktadır.

Demokratikleşme Boyutu

Demokratikleşme boyutu açısından Türk cumhuriyetleri, otoriter ya 
da demokratik kurumlara siyasal rejim içinde göstermelik olarak yer veri-
len karma rejim biçimlerine uygun bir değişim izlemektedirler. Bu çerçe-
ve içinde ülkelerin siyasal partileşme ve seçim sistemlerinin yapısı önemli 
göstergeler olarak karşımıza çıkmaktadır. Türk cumhuriyetlerinde siyasal 
parti sistemlerinin gelişme süreci genel olarak iki farklı çizgi izlemektedir. 
Birinci süreç muhalefet partilerine siyasal hayat içinde yer veren ülkelerin 
deneyimleri ile şekillenmektedir. Azerbaycan, Kazakistan ve Kırgızistan bu 
tür bir gelişme süreci izleyen ülkelerdir. Ancak bu ülkeler arasında da iki alt 
grubu birbirinden ayırt etmek mümkündür. Birinci grup ülkeler, Azerbay-
can ve Kazakistan’da olduğu gibi, hakim bir devlet partisi ve onun etrafın-
da kümelenmiş bulunan ve lider tarafından kontrol edilen uyumlu küçük 
partilerin siyasal hayatta belirleyici olduğu, buna karşılık muhalefet parti-
lerine sınırlı bir alanın tanındığı ülkelerdir. Azerbaycan’da Yeni Azerbaycan 
partisi (YAP), Kazakistan’da Nur-OTAN siyasal hayatın merkezinde yer 
alan, liderin temel politika aracı, aynı zamanda siyasal aktörler arasındaki 
dengelerin oluşturulduğu kurumlar olarak öne çıkmışlardır. Kırgızistan’da 
ise hakim, yönlendirici bir devlet partisi oluşturulamadığı gibi, siyasal par-
tiler pratikte birbirleri ile rekabet halindeki bölgesel liderlerin birer poli-
tika aracına dönüşmüşlerdir. Ülkede çok sayıda siyasal parti bulunmasına 
rağmen, ulusal düzeyde örgütlü program partileri gelişme gösterememiştir. 
Bu ortamda partiler siyasal hayatın işleyişinde merkezî bir rol edinememiş, 
zayıf bölgesel örgütler olarak kalmışlardır. İkinci süreç, siyasal hayatta mu-
halefete örgütlenme imkanı tanımayan ülkelerin deneyimi ile şekillenmek-
tedir. Türkmenistan ve Özbekistan bu tip yapılanmanın öne çıktığı ülke-
lerdir. Ancak burada da iki ülkenin izlediği süreç birbirlerinden farklılıklar 
taşımaktadır. Türkmenistan’da fiilen tek parti sistemi hüküm sürmektedir. 
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Bununla birlikte Türkmenistan Ulusal Demokratik Partisi (TUDP) mer-
kezî bir devlet partisi olmaktan çok yönetici grupların bir politika aracı ola-
rak sistem içinde ikincil derecede öneme sahip bir organ konumundadır. 
Özbekistan’da ise önceleri hakim bir devlet partisi olarak öne çıkan Ulusal 
Demokratik Parti (UDP), daha sonra önceki  Cumhurbaşkanı İslam Keri-
mov’un istekleri doğrultusunda kurulan bir çok siyasal partinin kaynağı-
nı oluşturmuştur. Hepsi lider tarafından kontrol edilen bu partiler, ülkede 
bir tür korporatist bir sistemin unsurlarını oluşturmuşlardır. Bu çerçevede 
Türk cumhuriyetlerinde gelişmekte olan parti sistemlerini aşağıdaki gibi 
tablolaştırmak mümkün görülmektedir.

Çizelge 2. Türk Cumhuriyetlerinde Siyasal Parti Sistemleri

Muhalefet Partilerine Yer Veren Sistemler Muhalefet Partilerine Yer Vermeyen Sistemler

Ülke/Özellik Ülke/Özellik

Azerbaycan

Kazakistan

Liderin kontrolündeki 
Devlet Partisinin 
vesayetinde 
sınırlanmış 
muhalefet partileri

Türkmenistan
Yönetici grupların 
kontrolündeki tek 
parti sistemi

Kırgızistan

Bölgesel liderlere bağ-
lı çok sayıda küçük 
partinin oluşturduğu 
zayıf parti sitemi 

Özbekistan
Liderin vesayetinde 
korporatist parti 
sitemi

Kaynak: (Alkan ve Eroğlu 2011: 70). 

Yukarıdaki ayrıma paralel olarak öncelikle siyasal sistem içinde mu-
halefet partilerinin varlığına izin verilen ülkeler, Azerbaycan, Kazakistan ve 
Kırgızistan’ı; muhalefet partilerinin siyasal hayat içinde serbestçe hareket 
etmelerine izin verilmeyen Özbekistan ve Türkmenistan’ı ayrı değerlen-
dirmek gerekmektedir. Azerbaycan ve Kazakistan bağımsızlıktan bu güne 
şekillenmekte olan parti sistemi, merkezinde hakim bir devlet partisinin ve 
onun çevresinde kümelenmiş ılımlı partilerin bulunduğu, muhalefete ise 
siyasal hayat içinde oldukça sınırlı hareket alanı tanınan bir yapıya sahip 
bulunmaktadır. Hakim parti aynı zamanda yerel meclis ve yöneticiler üze-
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rinde de etkili ve yönlendirici bir konumdadır. Bu ülkelerde muhalefet par-
tileri ise iki farklı tipte oluşmuşlardır. Birinci grup partiler nomenklatura 
partileri olarak isimlendirilebilecek ve temel özellikleri mevcut siyasal ikti-
dar seçkinleri içinden koparak kurulmuş olan partilerdir. İkinci grup parti-
ler ise bağımsızlığın ilk yıllarından itibaren mevcut iktidar yapısına muhalif 
ve genel özellikleri milliyetçi söylemler olan partilerdir. Sistem muhalefet 
partilerine bazen sınırlı bir hareket alanı tanıyarak, bazen de tamamen bas-
kı altına alarak, bu partilerin özellikle parlamentoda bir blok oluşturmala-
rını engellemeye dönük olarak işletilmektedir. Azerbaycan’da hakim devlet 
partisi Yeni Azerbaycan Partisi (YAP) ve onun çevresinde bu parti kanalıy-
la kontrol edilen merkezî ve yerel bürokratik seçkinler siyasal hayatın işleyi-
şine yön vermektedir (Heradstveit 2001: 264-273). Dönem dönem adları 
değişse de, Anavatan Partisi, Sosyal Refah Partisi, Cumhuriyetçiler Partisi, 
Vatandaş Hemşehriliği Partisi, Ümit Partisi gibi küçük ılımlı partiler bu 
merkeze yakın hareket etmekte ve sisteme çok partili bir görünüm kazan-
dırmak gibi bir işleve sahip bulunmaktadırlar. Muhalefet partilerinin bazı-
ları, belirtildiği gibi önceleri mevcut iktidar ile birlikte hareket eden, daha 
sonra bazı nedenlerle muhalefete yönelen kişiler tarafından oluşturulmuş 
partilerdir. Bu partilere Azerbaycan Demokrat Partisi örnek olarak verile-
bilir. Parti başkanı Resul Guliyev, Haydar Aliyev yönetiminde Milli Meclis 
Başkanlığı ve petrol şirketi yöneticiliği yapmış, 1996 yılında ise Aliyev reji-
mini otoritarizme kaymakla suçlayarak ona cephe almış bir isimdir. Guliyev 
daha sonra görevinden alındı ve ülkeyi terke zorlandı. Bugün ABD’de yaşa-
makta ve kurmuş olduğu partiyi dışarıdan yönetmektedir (Cornell 2001). 
Azerbaycan’da siyasal partilerin kurulması üzerinde herhangi bir önleyici 
mekanizma bulunmamaktadır. Bu nedenle muhalefet partilerinin sayısı 
çoktur. İkinci grup partiler ise belirtildiği gibi, bağımsızlıktan beri mevcut 
iktidara muhalefet eden partilerdir. Bu partilerin çoğunun kökeni Azerba-
can Halk Cephesi’dir (AHC). Bu partiler genellikle ülke düzeyinde örgüt-
lü milliyetçi partilerdir. AHCP, Yeni Musavat Partisi, Milli İstiklal Partisi 
önde gelen muhalefet partilerine örnek olarak sıralanabilir. Azerbaycan’da 
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siyasal sistem, iktidar tekelinin muhalif oluşumlar karşısında korumasına 
dönük kurumlarla donatılması temelinde yapılandırılmıştır. Bu sistem işle-
yiş olarak katı ve elemeci bir seçim sistemi ile parlamentonun dengeleyici 
bir güç olmasının engellenmesine dayanmaktadır.

Kazakistan’da ise 1991 yılında Kazakistan Komünist Partisi feshedi-
lerek kurulan Sosyalist Partiye hakim parti rolü verilmek istenmiş, ancak 
Nazarbayev’in parti içindeki bazı çevrelerle yaşadığı sorunlar, 1995 yılında 
bu partinin de feshedilerek yerine Halkın Birliği Partisinin (SNEK) kurul-
masına neden olmuştur (Kubicek 1998: 33). Bu parti de 1998 yılında ye-
rini başka bir devlet partisi olan OTAN’a bırakacaktır. OTAN’ın yanında 
Sivil Parti, Çiftçi Partisi, Rönesans Parti ve İşçi Partisi gibi küçük partiler, 
yine ülkede çok partili bir görünüm oluşturulmasına hizmet edecek şekilde 
yapılandırılmışlardır. Ancak ülkede 2001 yılından itibaren yönetici gruplar 
arasında yaşanan bazı sorunlar nedeniyle 2006 yılında ılımlı küçük partiler 
OTAN ile birleştirilmiş ve 2007 yılında yapılan erken seçimlere Nur-OTAN 
adı altında girilmiştir. Azerbaycan’da olduğu gibi bu ülkede de muhalefet 
nomenkulatura kökenli ve milliyetçi partiler olmak üzere iki grupta top-
lanmış bulunmaktadır. Eski yönetici seçkinler tarafından kurulan partiler, 
Azerbaycan’ın aksine, siyasal hayatta muhalefet olgusunu şekillendirmekte 
daha etkilidirler. Bu şekilde ülke siyasetinde rol oynayan partilerin başın-
da eski Başbakan Akezhan M. Kazhageldin liderliğinde kurulmuş bulunan 
Cumhuriyetçi Halkın Birliği Partisi (RNPK) gelmektedir. 1997 yılında 
Kazhegeldin, Nazarbayev’i hedef alan sert demeçler vermesi sonucunda, 
önce başbakanlık görevinden alındı, daha sonra 1998 yılında hakkında bir 
yolsuzluk soruşturması açılarak kendisine ceza verildi (Centralno-Asiatsky 
Bulleten 1999). Kazhageldin bugün, Fransa’da sürgün hayatı yaşamaktadır. 
2001 yılında Nazarbayev’i istifaya davet eden ve aralarında bürokrat ve hü-
kümet üyelerinin bulunduğu isimler tarafından imzalanan bir bildiri ile ku-
rulan “Kazakistan’ın Demokratik Seçimi” de (DVK) bu tip partilere bir di-
ğer örnektir. Kazhageldin ile yakın diyaloğa sahip bu oluşumun önde gelen 
isimlerinden Muhtar Abliyazov, önce hapsedilmiş, daha sonra Nazarbayev 

Türk Cumhuriyetlerinde Siyasal Kurumsallaşma Süreci...



43

tarafından affedilmiş, ancak daha sonra yurt dışına çıkarak muhalefeti bura-
dan yönlendirmeye çalışan bir isimdir. Yine 2001 yılında bir deklarasyonla 
kurulan Ak-Jol Partisi, önce Nazarbayev ile yakın hareket etmiş, daha son-
ra bu politikaya karşı çıkanların ayrılmasıyla Nagız Ak-Jol adı altında daha 
muhalif bir siyasal partiye kaynaklık etmiştir (Alkan 2011: 95-104). İkinci 
grup muhalefet partileri ülkenin çok etnili yapısından kaynaklanan milli-
yetçi veya ayrılıkçı siyasal oluşumlardır. Bu oluşumlar, genellikle Kazak ve 
Rus milliyetçi partileri çevresinde toplanmışlardır. Azat, Cumhuriyetçiler 
ve Zeltoksan (Aralık) ve Alaş Kazak milliyetçi partileridir. Bugün, Kazak 
milliyetçisi siyasal oluşumlar kendi aralarındaki anlaşmazlıklar nedeniyle 
zayıflamış durumdadırlar. Yedinstvo (Birlik), Sivil Sözleşme, Demokratik 
İlerleme ve LAD (Uyum), Kazakistan Rusları Partisi başlıca Rus milliyetçi 
partilerdir (Kolstoe 1995, Alibekov 2002). Görüleceği gibi Kazakistan’da 
siyasal parti sistemi milliyetçi ve ayrılıkçı siyasal partilerin zayıflatılma-
sı temelinde, Nazarbayev’in çevresinde toplanmış ekonomik, bürokratik 
ve siyasal seçkinler arasındaki ittifak ve çatışmaların partileşmeye rengini 
verdiği, siyasal hayatın da giderek yönetici seçkinler arasındaki denge ve 
rekabet tarafından şekillendirildiği bir görünüm almaktadır. Kazakistan’da 
siyasal partilerin kuruluşu ve seçimlere katılma koşulları 2002 tarihli Ka-
zakistan Siyasal Partiler Yasası tarafından katı bir biçimde düzenlenmiştir. 
Yasaya göre bir siyasal partinin Adalet Bakanlığı tarafından kaydedilebil-
mesi için, ülkenin tüm bölgelerinde (14 Oblast), Almatı ve Astana’da her 
bir birim için yedi yüz kişiden az olmamak koşulu ile örgütlenmiş olması 
ve bu şekilde örgütlenen bir partinin ülke genelinde toplam elli bin üyeye 
sahip bulunması gerekmektedir. Yasanın 14/5. maddesi ise bir kayıtlı par-
tinin üst üste iki defa Meclis seçimlerine girmemesi durumunda kapanmış 
sayılacağını da hükme bağlamaktadır (Kazahstankaya Pravda 2002). Bu 
şekilde siyasal hayat içinde rol oynayacak partiler, daha başlangıçta denet-
lenebilmekte ve Azerbaycan’daki gibi elemeci bir seçim sistemi yardımı ile 
yasal açıdan güçlü bir muhalefetin oluşumu engellenmektedir. 
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Kırgızistan’da siyasal partiler, ulusal düzeyde örgütlü ve yaygın bir 
üyelik yapısına sahip olmaktan çok, kişisel-bölgesel bağlarla şekillenmiş, 
örgütlenme kapasitesi zayıf yapılanmalardır. Partilerin çoğu, 3 veya 4 şu-
besi bulunan, kırsalda az sayıda üyeden oluşan hücre örgütlenmesi gibi 
etkinlik gösteren, seçmenle doğrudan ve yaygın ilişki kurmayan bir görü-
nüm sergilemektedirler. Parti liderleri genelde eski bürokratik yapılanma-
dan veya Kırgızistan Komünist Partisi (KrKP) içerisinden gelen ve kişisel 
özellikleri ile öne çıkan isimlerdir. Parti sayısı çoktur. 2001 yılı sonu itibari 
ile kayıtlı parti sayısı 32’yi buluyordu. Ancak bunların içinde bir merkez 
örgütlenmesi dışında şubesi bulunmayan, hatta toplam üye sayısı 5-15’i 
geçmeyen bir çok parti bulunmaktadır. Dolayısıyla, siyasal etkinlikler par-
ti liderlerinin doğum yerlerinde yoğunlaşmaktadır (ICG 2001: 19). Hızlı 
kadro rotasyonu, merkezde yönetici elitlerin kabile bağları, yerel bölgeler-
de ise etkin yerel otoritelerin siyasal süreç üzerinde etkisi Kırgızistan’da za-
yıf bir yürütme mekanizmasının oluşmasına neden olmaktadır. Böyle bir 
yapıda liderlerin yönetim örgütleri ve parlamento üzerinde sürekli ve tek 
yönlü bir hakimiyet kurması oldukça güçleşmektedir (Andrew 1994: 53). 
Kırgızistan’da bu görünümün başlıca dinamikleri olarak, bağımsızlığa ge-
çiş sürecinde KrKP yönetimine hakim bir liderin bulunmaması ve ülkenin 
ekonomik açıdan patronal bir sistem oluşturabilecek rantiyer bir altyapıya 
sahip olmamasıdır. Dolayısıyla Kırgızistan’da cumhurbaşkanlığı otoritesini 
elinde bulunduran isimler hakim merkezî bir parti oluşturamadıkları gibi, 
bu partinin kontrolü altında uysal bir parlamento bileşimini de seçimler 
yolu ile oluşturamamıştır. 1991-2005 döneminde Akayev’in güçlü bir baş-
kanlık sistemi kurma girişimleri parlamentoda üstlenmiş yerel liderlerin 
muhalefeti ile dizginlenmiş, belirtildiği gibi 2003 anayasa değişiklikleri ile 
Akayev yetkileri parlamentoya iade etmek zorunda kalmıştır. 2005 yılı se-
çimlerinde cumhurbaşkanının seçimler yolu ile uysal bir parlamento oluş-
turma girişimi, muhalefetin olağan dışı katılım yolu ile iktidarı devirmesi 
ile sonuçlanmıştır. Benzer şekilde 2005 yılı sonrasında Cumhurbaşkanı Ba-
kiyev’in hakim bir devlet partisi kanalı ile parlamentoyu kontrolüne alma 
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isteği, 2007 erken seçimleri ile gerçekleştirilmiş, ancak benzer şekilde par-
lamentonun dışına itilen liderlerin ittifakı ile 2010 yılında, o da selefi gibi 
iktidardan alınmıştır (Alkan 2010b: 22-23). Kırgızistan, diğer iki ülkenin 
aksine otoriter bir başkanlık rejiminin oluşturulamadığı ve zayıf parti sis-
teminin bulunduğu bir ülkedir. Bu durum sistem içinde istikrarsızlık so-
rununun kaynağını oluşturmaktadır. Ekim 2010 tarihinde yapılan meclis 
seçimleri bu açıdan önemli bir göstergedir. Bu seçimlerde beş partili bir 
meclis bileşimi ortaya çıktı ve hükümeti oluşturacak bir koalisyon grubu-
nun oluşturulması yılsonunu buldu (Osmonov 2010). Bu sistemin nasıl 
işleyeceğine ilişkin 2011 yılı sonunda yapılan cumhurbaşkanlığı seçimleri 
sonrasında cumhurbaşkanı seçilen Almazbek Atambayev ile parlamento, 
hatta koalisyon ortakları arasındaki ilişkilerin seyri önemli birer gösterge 
olacaktır.

Her üç ülkede de, 2010 yılına kadar seçim sistemleri açısından iz-
lenen süreç, elemeci bir seçim sistemi aracılığıyla cumhurbaşkanlığı oto-
ritesine uyumlu bir parlamento bileşiminin oluşturulması amacına dönük 
olmuştur. Elemeci seçim sisteminin baş aktörü seçimlerin yürütülmesi ve 
denetiminden sorumlu Merkezî Seçim Komisyonu (MSK) ve ona bağlı 
çalışan bölge seçim komisyonlarıdır. Adaylık başvuruları bu komisyonlara 
yapılmakta ve genellikle komisyonlar bu yetkilerini istenilmeyen adayların 
seçim sürecinin dışına itilmesi yönünde kullanmaktadırlar. Bağımsızlığı ilk 
yıllarında bu komisyonların bileşiminde doğrudan cumhurbaşkanları et-
kili olmuş, uysal parlamento yapılarının kurumsallaşmasına paralel olarak 
MSK üyelerinin atanmasında parlamentoların rolü arttırılmıştır. Ancak her 
durumda MSK ve alt komisyonlar cumhurbaşkanı ve hakim partinin vesa-
yeti altında çalışan eleme mekanizmaları olarak işlev görmüşlerdir. Azer-
baycan’da ilk MSK üyeleri doğrudan cumhurbaşkanı tarafından atanmış, 
Kazakistan’da ise cumhurbaşkanının teklifi, üyelerinin tamamı yine cum-
hurbaşkanı tarafından atanan Danışma Konseyi’nin onayı ile belirlenmiş-
lerdi (Bremmer vd. 1996: 188). Azerbaycan’da daha sonra, 1998 yılında, 
MSK üyelerinin yarısının cumhurbaşkanınca atandığı, yarısının da mec-
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listeki partilerin sandalye dağılımına göre belirledikleri üyelerden oluşan 
bir sisteme geçildi. Mecliste YAP’ın belirgin ağırlığı nedeniyle bu dağılım 
da pratikte Komisyon üyelerinin tamamına yakınının Cumhurbaşkanına 
yakın isimlerden oluşmasını sağlamıştır. 2000 yılında ise MSK’nın oluşu-
munda tamamıyla meclisteki sandalye dağılımının ve bağımsızların esas 
alındığı başka bir yönteme geçildi. Son olarak 2003 yılında MSK üyeleri-
nin dağılımında meclisteki partiler ve bağımsızlar dışında, mecliste temsil 
edilmeyen partilere de üye belirleme hakkı tanındı (onbeş üyeden üçü) 
(OSCE/ODIHR 2003: 6). Ancak bu düzenlemelerden hiç biri, parlamen-
todaki YAP’ın hakimiyeti ve diğer ılımlı partilerin ve bağımsızların baskın 
konumu nedeniyle pratikte bir sonuç doğurmamıştır. Kazakistan’da 1998 
yılında MSK üyelerinin cumhurbaşkanının aday göstermesi ve parlamen-
tonun onayı ile atanması yöntemine geçildi. 2004 yılında ise MSK’nın bi-
leşiminde herhangi bir değişikliğe gidilmeden, alt seçim komisyonlarına 
partilerin aday önerisi, yerel meclislerin onayı ile üye atanması uygulaması 
başlatıldı. Kırgızistan’da 1995 meclis seçimlerinden önce 15 üyeli MSK’nın 
üç üyesi dışındaki diğer üyeleri cumhurbaşkanınca belirlenen örgütlerden 
seçilerek atanmışlardır. 1999 yılında üyelerin üçte birinin cumhurbaşkanın-
ca, diğer üyelerin meclisin iki kamarası tarafından atanması uygulamasına 
geçilmiştir (Alkan 2011: 238). Belirtildiği gibi MSK ve diğer komisyonlar 
seçimlerde muhalefetin sürece katılımını kısıtlamak yönünde bir eğilime 
sahip olmuşlardır. Örneğin Azerbaycan’da 1995 yılındaki meclis seçimle-
rinde önde gelen iki muhalefet partisinin katılım başvurusu reddedilmiştir. 
Yine aynı seçimlerde bireysel başvuruda bulunan 1040 adaydan yalnızca 
356’sına katılım onayı verilmiştir. Bu adaylardan ancak %10’u muhalefetin 
desteğini almış kişilerdi (OSCE/UN 1995: 10). 2000 Meclis seçimlerinde 
ise Komisyonun başvuruda bulunan 13 siyasal partiden yalnızca beşine se-
çimlere katılma onayı vermesine rağmen Avrupa Konseyinden gelen bas-
kılar sonucunda, Haydar Aliyev Komisyona bir mektup göndererek, diğer 
8 partinin de seçimlere katılımını sağlamıştır (OSCE/ODIHR 2001: 6). 
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Yine bu ülkelerin seçim sistemlerinde uygulanan örtülü ve açık ba-
rajlar hakim parti ve ılımlı partiler dışındaki oluşumların seçimlerdeki et-
kinliğini kısıtlamaktadır. Azerbaycan’da seçime katılmak isteyen siyasal 
partiler en az elli bin seçmenin imzasını toplayarak MSK’ne başvurmak zo-
rundadırlar. Toplanan imzaların ülkedeki yüz seçim bölgesinin en az 75’ini 
kapsaması ve bir bölgeden toplanan imza sayısının 250’nin altında kalma-
ması gerekmektedir. Bir seçim bölgesinden adaylığını koyacak kişilerden 
de en az iki bin seçmen imzası toplamaları istenmektedir (OSCE/ODIHR 
2000: 4-6). İstenen sayılar, Azerbaycan şartlarında ulaşılması kolay sayılar 
değildir ve bir tür örtülü seçim barajı gibi işlev görmektedir. Ayrıca ülke ge-
nelinde %6 genel seçim barajı uygulanmaktadır. Kazakistan’da bir partinin 
meclise üye sokabilmesi için ülke genelinde geçerli oyların %7’sini alması 
zorunluluğu bulunmaktadır. Seçim yasasının bağımsız adaylık ve seçimler 
öncesinde partilerin ittifak yapmalarını yasaklaması, bu yollarla partilerin 
seçim barajını aşmalarını engellemektedir (Lillis 2007). Kazakistan’daki 
2007 yılındaki meclis seçimlerinde %7 barajını aşan tek partinin hakim 
devlet partisi Nur-OTAN olduğu ve bu partinin meclisteki bütün sandalye-
leri kazandığı düşünüldüğünde bu oranların ne kadar etkili olduğu daha iyi 
anlaşılır (Isaacs 2008: 384). Kırgızistan’da Bakiyev döneminde 2007 mec-
lis seçimleri öncesinde seçim yasasında yapılan değişiklikle partilerin san-
dalye dağılımına katılabilmeleri için, ülke genelinde geçerli oyların en az 
%5’ini almaları, bu oyların ülkenin 9 idari bölgesinden toplanmış olması ve 
partilerin her bölgeden en az binde 5 oy almaları zorunluluğu getirilmiştir. 
Ayrıca, seçimlerde bağımsız adaylık mümkün olmayacak, yalnızca partiler 
tarafından seçimlerde aday gösterilebilecekti (OSCE/ODIHR 2007: 3-6). 
Bu değişiklikler, seçimlerde Bakiyev’in partisi Ak-Jol’un 90 üyeli parlamen-
toda 71 sandalye kazanmasını sağlayacaktır. 

Seçim sisteminin, seçimlerin sonuçlarına etkisi açısından diğer bir 
örnek Azerbaycan’da Anayasa Mahkemesi’nin seçim sonuçlarına tek tek in-
celeyip onay vermesidir. Anayasanın 89. maddesi, Mahkemenin 125 üyeli 
meclisin 83 üyesinin seçim sonuçlarını onaylaması ile Meclisin yetkileri-
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ni kazanacağını hükme bağlamaktadır. Bu madde tersinden okunduğunda 
Anayasa Mahkemesi’ne 42 üyelik gibi yüksek sayıda seçim sonucunu iptal 
etme yetkisinin tanındığı gerçeği ortaya çıkmaktadır. Bu yetki de pratikte 
bazı dirençli bölgelerden gelen milletvekillerinin frenlenmesi veya yönlen-
dirilmesi amacıyla kullanılmaktadır. Örneğin 2000 Meclis seçimlerinde 11 
seçim bölgesinin sonuçları Anayasa Mahkemesi tarafından geçersiz sayıl-
mıştır (OSCE/ODIHR 2001: 15). Kırgızistan’da cumhurbaşkanının oto-
ritesine bağlı çalışan savcılar eliyle adaylara verilen basit cezalar ya da seçim 
sürecindeki prosedür hataları istenilmeyen adayların seçim sürecinin dışı-
na itilmesinde kullanılmıştır. Örneğin 2000 yılındaki meclis seçimleri ön-
cesinde Halkın Partisi lideri Danyar Usenov’un, eksik servet beyannamesi 
verdiği gerekçesiyle seçimin ikini turuna katılması engellenmiştir (OSCE/
ODIHR 2000: 17). İlginç bir diğer örnek Kırgızistan’daki cumhurbaşkan-
lığı seçimlerinde, seçim yasasının 61. maddesindeki Kırgız dilini iyi bilme 
koşulunun gerçekleşip gerçekleşmediğinin, yasada böyle bir şeyden bah-
sedilmemesine rağmen, bir kompozisyon sınavı ile belirlenmesidir. Birçok 
aday bu sınavı veremedikleri için cumhurbaşkanlığı seçimlerine katılama-
mıştır (OSCE/ODIHR 2001: 4). 

Özbekistan ve Türkmenistan’da bağımsızlıktan günümüze yaşanan 
süreç yukarıdaki ülkelerden farklıdır. Bu iki ülkede bağımsızlık sürecinde 
yerel komünist parti örgütleri hakim devlet partisine dönüştürülmüşler-
dir. Özbekistan’da Ulusal Demokratik Parti (UDP), Türkmenistan’da ise 
Türkmenistan Ulusal Demokrasi Partisi (TUDP) bu şekilde oluşturulmuş 
siyasal partilerdir. Her iki ülkede de muhalefetin örgütlenerek seçimlere 
girmesi geçen yirmi yıl süresince engellenmiştir. Bu durum Özbekistan’da 
cumhurbaşkanın otoritesi altında birden çok devlet partisinin kurulması, 
Türkmenistan’da ise fiili bir tek parti sisteminin yerleşmesi sonucunu do-
ğurmuştur. Özbekistan’da bağımsızlıktan sonra ülkenin ilk muhalif örgüt-
leri olarak kurulan Birlik ve Erk hareketleri 1992 yılında tasfiye edilmiş, 
hareketlerin liderleri ülkeyi terk etmek zorunda bırakılmışlardır (Bkz. Al-
kan 2011). Ülkedeki her türlü İslamcı oluşuma da aynı sertlikle müdahale 
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edilmesi, bu oluşumların yer altına çekilmeleri ve radikalleşmeleri sonu-
cunu doğurmuştur. Ülkedeki yasal partileşme süreci, bu tasfiye dalgasına 
paralel olarak cumhurbaşkanının direktifleri doğrultusunda yapılandırıldı. 
UDP’den sonra, 1992 yılında kurulan Vatan Terakkiyatı, 1995 yılında ku-
rulan Milli Tıklanış, 1999 yılında kurulan Fidokorlar, 2003 yılında kurulan 
Liberal Demokrat Parti cumhurbaşkanın istekleri doğrultusunda oluştu-
rulmuş bulunan partilerdir. Bu görünümün tek istisnası Sosyal Demokrat 
Adalet Partisi’dir. Bu parti ülke yönetiminde etkili bir grup olan Taşkent 
Hizbi’nin ılımlı partisi olarak yapılandırılmıştır. Ülkede yapılan seçimlere 
bu partiler girebilmekte ve sandalyeleri de bu partiler paylaşmaktadırlar. 
Ülkedeki seçim sürecinde cumhurbaşkanının baskın konumu o kadar be-
lirleyici bir olgudur ki, 2000 yılı cumhurbaşkanlığı seçimlerinde önceki 
başkan Kerimov’a karşı adaylığını koyan UDP Başkanı Abdulhafız Jalalov, 
oyunu kullandıktan sonra yapmış olduğu açıklamada, ülke istikrarı ve geliş-
mesi için kendi oyunu Kerimov’a verdiğini açıklamıştır (Miller 2006: 74).

Türkmenistan’da ise 1991-1993 yılları arasında ortaya çıkan bütün 
alternatif siyasal oluşumlar tasfiye edilmiştir. Bu süreçte Ağzıbirlik Hare-
keti’nin önemli isimleri ve Abdi Kuliyev gibi yönetimden kopan muhalif-
ler ülkeyi terk etmek zorunda kalmışlardır. Niyazov yönetimi başlangıçta 
TUDP’nin yanında göstermelik bir muhalefet partisi olarak Köylü Adalet 
Partisi’ni kurdu. Ancak daha sonra bu partinin faaliyetlerine son verilerek, 
TUDP ülkenin tek partisi olmaya devam etti. Hatta bu partinin hakim bir 
devlet partisi olmanın da uzağında, yönetici grubun ve diğer devlet ör-
gütlerinin nüfuzu altındaki zayıf bir organizasyon konumuna dönüştüğü 
söylenebilir. 1994 yılında yapılan ilk meclis seçimlerinde, elli üyeli meclis 
için TUDP üyesi elli isim başvuruda bulundu ve bunların hepsi meclise se-
çildi. 1999 yılında yapılan seçimlerde ise yine TUDP üyeleri arasında çok 
adaylı başvuruya izin verildi. 50 sandalye için 104 aday seçime girdi. Bu 
süreç giderek ülkede yapılan seçimlerin bir festival havasında geçmesine 
neden olmaktadır. Türkmenistan Halk Maslahatı önce 1995, daha sonra 
1999 yılında iki kez Niyazov’a ömür boyu devlet başkanı sıfatını vermiştir 
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(Alkan 2011: 345-346). Niyazov’un ölümünden sonra onun yerine geçen 
Cumhurbaşkanı Berdimuhammedov, önce Maslahata tanınan yetkilerin 
meclise geçmesi yönünde bir anayasa değişikliği gerçekleştirmiş, 2008 
meclis seçimlerinde de TUDP dışında, sosyal örgütlerin de aday göstere-
bilmelerine izin vermiştir (OSCE/ODIHR 2008: 1-8). Ülkede yaşanan bu 
sürecin demokratikleşme açısından somut bir değişimi yansıtmadığı orta-
dadır. Siyasal sistem pratikte, cumhurbaşkanının otoritesi etrafında toplan-
mış yönetim ağının istekleri doğrultusunda şekillendirilen katı bir otoriter 
işleyişe sahip bulunmaktadır. 

Türk Cumhuriyetlerinde Siyasal Sistemin İşleyişi 

Türk cumhuriyetlerinde siyasal yapılanmada bölgesel klanlar ve aile 
ittifaklarının yadsınamaz bir önemi bulunmaktadır. Sovyetler Birliği önce-
sinde gelişen bölgesel ilişkiler paralelinde oluşmuş bulunan bu ittifaklar, 
Sovyetler Birliği döneminde de önemini korumuş, hatta Moskova zaman 
zaman bu gruplar arasındaki rekabet ve farklılıklardan yararlanmıştır. Azer-
baycan’da genel olarak Batılılar, Bakülüler, Karabağlılar ve Genceliler olarak 
dört bölgesel gruptan bahsedilebilir. Ülke siyasetinde en belirleyici olan 
hizipler Batılılılar grubuna dâhil olanlardır. Batılılar grubu içinde iki önem-
li ittifak Yerazi (Erivan’dan göç edenler) ve Nahçıvanlıların belirleyici bir 
ağırlığı bulunmaktadır. Aliyev ailesi Nahcivanlı olmakla birlikte, köken ola-
rak Erivan’dan gelmeleri nedeni ile Yeraz grubunun da üyesidir. Dolayısıyla 
Aliyevler, Batılıların iki büyük grubunun desteğini alan güçlü bir ailedir (Sı-
dıkov, 2004: 68-74). Batılılar dışında, Bakülüler, Karabağlılar, Genceliler, 
Çekiler ve Avarlar, gibi diğer ittifaklar da ülkede bulunmaktadır, ancak bun-
lar yönetici pozisyonlarda etkili olmayan gruplardır. Sovyetler Birliği’nin 
son iki yöneticisinden Vezirov Karabağlı idi, onun görevden alınması ile 
yerine Bakülü Muttalibov geçti. Elçibey’e yapılan darbenin baş aktörü olan 
ve Aliyev yönetimine karşı iki defa hükümet darbesi girişiminde bulunan 
Suret Hüseyinov Gencelilerin bir üyesiydi. Ayrıca ülkede yer yer bölgesel 
gruplarla örtüşen, yer yer bölgesel hizipleşmeyi aşan birçok alt grup arasın-
da ayrımlar da söz konusudur (Karpat, http://www.axisglobe.com/article.
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asp?article=473, [12.04.2006]). Kazakistan’da geleneksel ittifaklar Moğol 
yönetimi döneminde şekillenen üç büyük orda-cüz etrafında oluşmuştur. 
Sovyetler Birliği döneminde ülkedeki en büyük orda olan Güney Orda yö-
netici pozisyonlara hakim bir grubu oluşturmuştur. Sovyetler Birliği döne-
minin son Komünist Parti Sekreteri Kunayev ve halefi Nazarbayev bu or-
daya mensup isimlerdir. Bağımsızlıktan sonra, ülkede yaşanan ekonomik 
gelişmeye paralel olarak ittifaklar çeşitlenerek farklılaşmıştır. Yeni grupların 
Nazarbayev’in hakemliği altında, ülkedeki değişik sektörleri kontrollerin-
de tutan ve birbirleriyle de rekabet halinde bulunan ittifaklardan oluştuğu 
belirtilmektedir (Saidazimova 2006). Nazarbayev, bu gruplar karşısında 
hakem rolü oynamakta, müdahalelerde bulunmakta, ancak kabileler ara-
sındaki dengelerden dolayı bu gruplardan herhangi birini tümüyle ortadan 
kaldırmamaya özen göstermektedir. Özbekistan’da da siyasal kurumsallaş-
ma içinde, ülkenin değişik bölgelerinde yerleşik kabilelerin ve bu kabileler 
arasındaki yönetimsel ittifakların siyasal hayat üzerinde belirleyici bir rolü 
bulunmaktadır (Ilkhamov 2007: 70). Ülkedeki siyasetin Taşkent-Ferga-
na, Semerkand-Buhara ittifakı veya Kuzeybatılılar-Güneyliler çekişmesi 
çerçevesinde oluştuğu ileri sürüldüğü gibi; bu çekişmenin Fon (Fergana)- 
Surkaş (Güneyliler); Semerkand, Taşkent- Harezm grupları arasında oldu-
ğunu belirten görüşler de bulunmaktadır (Curtis, http://lcweb2.loc.gov/
frd/cs/uztoc.html#uz 0001, [14.11.2011]), ICG 2001: 16, Carlisle 1991: 
96-98). Ülkede bir yönetici görevinden alındığında, genellikle yerine aynı 
hizipten bir başka isim getirilmektedir. Yine yerel iktidar odakları, merkeze 
sadık olmak şartıyla bu bölgesel kabilelerden seçilmektedir. Kırgızistan’da 
da kabile kültürü sosyal ve yönetsel yapıda belirleyici rol oynamaktadır 
(Drompp 2002: 481). Ülkedeki başlıca kabile bölgeleri Talas, Sayaks, Çuy, 
Isıkgöl, Kemin, Narın ve diğer Güney - Doğu kabile gruplarıdır. Kırgız ka-
bileleri Ong (sağ) ve Sol kanat olmak üzere iki büyük ittifaka bölünmüştür. 
Sol ittifak kuzey ve batıda üstlenmiş yedi kabileden oluşur (Kuzeyliler). 
Sovyetler Birliği döneminde bu ittifak içinde, önce Buguu kabilesi, daha 
sonra da Sarıbaşlar öne çıkartılmıştır. Ong kanadı ise güneyde üstlenmiş 
kabilelerden oluşmaktadır (Güneyliler). Adiginler ve İşkilikler bu grubun 
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önde gelen kabileleridir (Khamidov 2002). Akayev döneminde siyasal 
merkezin titrek meşruiyeti Kuzeyli Cumhurbaşkanı – Güneyli Başbakan 
olarak (2005 öncesinde Akayev-Bakiyev) oluşturulmuştu. 2005 yılındaki 
iktidar değişiminden sonra yeni Cumhurbaşkanı Bakiyev bunu Güneyli 
Cumhurbaşkanı – Kuzeyli Başbakana dönüştürdü. 2010 yılındaki iktidar 
değişiminde ise kuzeyli liderler belirleyici rol oynadı (Alkan 2010b: 27). 
Türkmenistan’da kabile ittifakları oldukça güçlüdür ve günlük yaşantıda be-
lirleyicidir. Sovyetler Birliği döneminde olduğu gibi, günümüzde de bölge 
yöneticileri mensubu oldukları kabilelere göre, kabilenin yerleştiği bölge-
lere atanmaktadırlar. Geleneksel olarak en büyük ve organize olmuş kabile 
Teke kabilesidir ve başkent Aşkabad ve çevresinde yoğunlaşmıştır. İkinci 
büyük grup olan Yamutlar, daha sonra da Göklenler diğer iki büyük kabile 
grubudur. Ersarılar büyük kabile olmalarına rağmen, nüfuslarının büyük 
bir kısmı Kuzey Afganistan’da yaşadığı için ülke siyasetinde etkili bir grup 
değildir (Geiss 1999: 354). Niyazov ve Berdimuhammedov, Aşgabat mer-
kezli Teke kabilesinin üyesidirler. 

Bu ülkelerde iktidar pozisyonları ve ekonomideki sektörler gruplar 
arasında paylaşılmış durumdadır. Aynı zamanda bu gruplar, siyasal hayat 
içinde etkili olabilecek potansiyel bir muhalefetin de kaynağı durumun-
dadırlar. Bu durumun iki sonucu bulunmaktadır. İlki, yönetici seçkinler 
arasından koparak muhalefete yönelen isimlerin siyasal hayat içinde ikti-
dar krizlere neden olmasıdır. Kazakistan’da Kazhageldin, Abliyazov, Zha-
kiyanov, Tuyakbay, Özbekistan’da Mirsaidov, Türkmenistan’da Kuliyev ve 
Şıhmuradov, Kırgızistan’da Bakiyev, Kulov benzer özellikleri ile öne çıkan 
isimlerdir. İkinci sonuç, yönetimin sıklıkla başvurduğu tasfiye operasyon-
ları ile potansiyel muhalif oluşumları ortadan kaldırılmalarıdır. Azerbay-
can’da 2005 yılında ülkenin İktisadi Kalkınma Bakanı Ferhad Aliyev, Sağlık 
Bakanı Ali İnsanov, Azerpetrol Şirketi Başkanı ve Ferhad Aliyev’in kardeşi 
Refik Aliyev, eski Maliye Bakanını kapsayan geniş tasfiye operasyonun arka-
sında iktidar grupları arasındaki anlaşmazlıklar bulunmaktaydı (Ismayilov 
2005). Kazakistan’da 2002 yılında tutuklanarak 6 yıl hapis cezası alan DVK 
oluşumunun liderlerinden Muhtar Abliyazov, Mayıs 2005’te şartlı tahliye 
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ile serbest bırakıldı ve kısa bir süre sonra bir bankanın yönetim kuruluna 
atandı. Abliyazov 2009 yılında ülkeyi terk edip yerleştiği Londra’dan mu-
halefetini sürdürdüğünde, Nazarbayev onun serbest bırakılması için kefil 
olan bazı işadamları ve üst düzey bürokratları açıkça eleştirdi (Lillis 2010). 
Patronal sistemin ve gruplar arasındaki dengelerin sistem içinde ne derece 
önemli olduğuna ilişkin örneklerin sayısı çoğaltılabilir. Bu ülkelerde liderlik 
gruplar arasındaki dengelerin başarı ile yönetilmesine ve potansiyel rakip-
lerin zamanından önce tasfiye edilebilmesine bağlı olarak şekillenmektedir.

Ülkelerin sahip olduğu rantiyer altyapı bu noktada önem kazan-
maktadır. Rantiyer altyapısı güçlü olan ülkelerde -Azerbaycan, Kazakistan, 
Türkmenistan- iktidar gruplarından kaynaklanan muhalefet dalgalarına 
karşı sistemin direnci daha güçlüdür. Buna karşılık rantiyer altyapısı daha 
zayıf olan ülkelerde patronal sistem daha derin siyasal krizlerle karşılaşabil-
mektedir. Kazakistan ve Kırgızistan, muhalefet yapısı yönüyle benzer özel-
likler taşıyan iki ülke olmalarına rağmen, Kazakistan’ın benzer krizleri başa-
rı ile çözümleyebilmesinin, Kırgızistan’da ise krizlerin iktidar değişiklikleri 
ile sonuçlanmasının temel nedenlerinden biri rantiyer yapı itibariyle farklı 
özellikler taşımalarıdır. Rantiyer sistem liderin iktidar gruplarını yönetme-
sini kolaylaştırdığı gibi, kendinden sonra iktidara geçecek isim ve kadroları 
belirlemekte de hareket alanını genişletmektedir. Bu durumun aile içi ik-
tidar değişimlerine yol açarak Türk cumhuriyetlerinde siyasal sistemlerin 
modern patrimonyal sultanlıklara dönüşeceği sıklıkla gündeme getirilmek-
tedir. Azerbaycan’da 2003 yılında bir dizi kurumsal düzenleme ve tasfiye 
operasyonları ile iktidarın babadan oğula devri gerçekleşmiştir (Alkan 
2010c: 181-193). Niyazov’un ölümünden sonra iktidarın oğluna devredi-
leceği üzerindeki spekülasyonlar ise gerçekleşmemiştir. Özbekistan’da, Ke-
rimov’un ölümünden sonra iktidar kızına devredilmemiş, Türkmenistan’a 
benzer bir durumy yaşanmıştır. Kazakistan’da Nazarbayev’in küçük damadı 
Kulibayev’in adı, lider sonrası dönem için sıklıkla dile getirilmektedir. 
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Sonuç 

Türk cumhuriyetleri bağımsızlığa Sovyetler Birliği döneminde şe-
killenmiş bulunan kadrolarla geçiş yaptılar. Mevcut otoriteler, bu süreçte 
doğal olarak ortaya çıkan sosyoekonomik talep farklılaşmalarını, farklı ör-
gütsel oluşumları kendi iktidarları için bir tehdit olarak algıladı. Özellikle 
Azerbaycan’da ayrılıkçı Ermenilerle yaşanan çatışmanın, istikrarsızlık do-
ğuran bir siyasal krize dönüşmesi, bu otoriteleri yeni oluşumlara karşı daha 
duyarlı kıldı. Paralel olarak iktidarı ellerinde bulunduran kadrolar homojen 
bir yapıya sahip değildiler. Liderlerin, mevcut kadrolar içinde de birçok po-
tansiyel rakipleri bulunmaktaydı. Bağımsızlık sonrasında yaşanan ağır eko-
nomik bunalım, etnik gerilimler, dış dünyadan yükselen reform talepleri ve 
yeni bir bağımsız devlet olarak komşularla yaşanabilecek potansiyel sorun 
alanları yönetimde lider merkezli bir anayasa yapım sürecini öne çıkardı. 
Ülke liderleri, yeni siyasal oluşumları ve potansiyel rakiplerini siyasal haya-
tın dışına itmek noktasında katı yöntemlere başvurmaktan çekinmediler. 
Bu tasfiye sürecine paralel olarak, cumhurbaşkanı otoritesine bağımlı bir 
siyasal kurumsallaşma süreci bağımsızlığın ilk yıllarındaki siyasal değişime 
rengini verdi. Türk cumhuriyetleri arasındaki siyasal farklılaşmalar da bu 
dönemde yaşanan tecrübelerle belirginlik kazanacaktır.

Süreç, Azerbaycan ve Kazakistan’da liderin kontrolü altındaki ha-
kim bir devlet partisinin vesayeti altında yapılanan ılımlı partilerin siyasal 
hayatın işleyişinde belirleyici olduğu, buna karşılık muhalefete sınırlı bir 
varlık alanının tanındığı bir modele doğru değişim geçirmiştir. Muhalefe-
te tanınan alan, konjonktürel olarak zaman zaman genişletilmekte, zaman 
zaman da baskıcı yöntemlerle daraltılmaktadır. Bu ülkelerde hakim devlet 
partisi, iktidar yapısı içinde etkili olan çeşitli grup ve bölgesel ittifakların bir 
bileşimini yansıtmaktadır. Bu bileşim, aynı zamanda liderin potansiyel ra-
kiplerini de içinde barındırmaktadır. Birçok Sovyet sonrası bölge ülkesinde 
olduğu gibi, Türk cumhuriyetlerinde de etkili muhalif figürlerin birçoğu, 
önceden mevcut yönetim kadrolarının içinde önemli pozisyonlarda görev 
almış, daha sonra liderle görüş ayrılığına düşerek muhalefet lideri olarak 
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sivrilmiş kişilerdir. İktidar yapısı içindeki bağlantıları nedeniyle bu kişiler 
katı yöntemlerle siyasal hayatın dışına itilmekte, birçoğu ülkeyi terk etmek 
zorunda kalmaktadır. Kurumsal olarak seçim sistemleri elemeci bir yapıda 
dizayn edilmiştir. Bu şekilde cumhurbaşkanlığı otoritesi ile bağımlı, uysal 
parlamento bileşimlerinin oluşturulması mümkün olabilmektedir. Aynı za-
manda uysal parlamento yapıları kurumlaştıkça, eskiden cumhurbaşkanına 
tanınan güçlü yetkilerin, zaman içinde parlamentolara aktarılarak, sistemin 
otoriter görünümünün perdelenmesi mümkün olabilmektedir. Bu iki dev-
letin dikkat çekici bir diğer özelliği sahip oldukları rantiyer altyapıdır. Ran-
tiyer sistem, iktidar grupları arasında patronal bir ağın oluşturulmasını ko-
laylaştırmakta, aynı zamanda toplumu siyasetten izole edilmesinde önemli 
bir araç olan transfer harcamalarının yapılabilmesine imkan tanımaktadır.

Çok partililiğe ve muhalefete siyasal hayat içinde yer verilen diğer 
ülke Kırgızistan’dır. Bu ülkenin bağımsızlıktan sonra yaşadığı siyasal süreç 
diğer Türk cumhuriyetlerinden ayırt edilir şekilde farklı bir değişime işaret 
etmektedir. Kırgızistan’da, yerel Komünist Parti kadroları arasındaki geri-
limler bağımsızlığın öncesinde ortaya çıktı. Ülkedeki geleneksel güney ve 
kuzey kabile ittifakları paralelinde yaşanan bu gerilime, çok etnili sosyal 
yapının doğurduğu sorunlar eklendiğinde, bağımsızlığa bir liderlik bunalı-
mı ile birlikte geçiş yapıldı. Bu nedenle hakim bir yönetici kadronun kon-
trolünde bağımsızlığa geçiş Kırgızistan’da gerçekleştirilemedi. Ülkenin ilk 
lideri Akayev, Moskova ile rakip gruplar arasındaki bir uzlaşmanın sonucu 
olarak ülke yönetimine getirildi. Bu nedenle kendisi de benzer ilişkilerin 
içinden gelen cumhurbaşkanları ile bölgesel liderler arasındaki çatışmalar 
siyasal istikrarsızlığın kaynağını oluşturdu. Ülkede patronal bir sistemin ve 
hakim bir devlet partisinin oluşturulmasını mümkün kılacak bir rantiyer 
altyapının bulunmaması da istikrarsızlığı besleyen diğer bir unsur olmuştur. 
Bu özellik aynı zamanda ülkenin otoriter bir kurumsallaşmaya yönelmesini 
de frenlemiştir. 2010 yılındaki iktidar değişimi ve yeni Anayasa, ülkenin 
mevcut siyasal dinamikleri ile oluşan bir yönetim modeli getirmekle diğer 
ülkelerden önemli bir farklılaşmaya işaret etmektedir. Yeni Anayasa, parla-
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mento merkezli bir siyasal hayat işleyişine kapı aralamış, sistem parlamen-
todaki grupların uzlaşmasını merkeze alan bir anlayışla yapılandırılmıştır. 
Belirtildiği gibi, bu önemli sürecin gelecekte alacağı şekil için şimdiden bir 
çıkarımda bulunmak için vakit erkendir. 

Özbekistan ve Türkmenistan’da yerel Komünist Parti yönetimine 
hakim liderler bağımsızlık sürecini yönlendirdiler. Bu iki ülkede, Azerbay-
can ve Kazakistan’da olduğu gibi, yerel Komünist Parti, bağımsız devletin 
hakim partisine dönüştürüldü ve muhalif oluşumlar ile potansiyel muha-
lif isimler siyasal hayatın dışına itildi. Ancak onlardan farklı olarak, siyasal 
sistem içinde muhalefete yasal bir varlık alanı tanınmadı. Özbekistan’da 
liderin istekleri doğrultusunda yapay bir çok partili sistem oluşturuldu. 
Türkmenistan’da ise tüm devlet yetkileri cumhurbaşkanının kontrolündeki 
Maslahat’ta toplanarak, liderin kişisel otoritesine bağlı bir kurumsallaşma 
süreci öne çıktı. Türkmenistan’da yaşanan lider değişikliğinden sonra cum-
hurbaşkanı – ılımlı parlamento ilişkisi temelinde bir yapılanma sürecine 
henüz girildiği söylenebilir. Bu iki ülkede de, diğer ülkelerde olduğu gibi, 
yönetim yapısı içinde rol oynayan bölgesel ittifaklar arasındaki dengeler si-
yasal hayatın işleyişinde önemli bir unsurdur. Ancak siyasal hayat içinde 
muhalefete yer verilmemiş olması, siyasetin daha çok yönetim ağı içindeki 
iç mücadeleler temelinde şekillenmesine neden olmaktadır. Mevcut kadro-
lar içinden gelecek bir iktidar darbesi yönetimlerin temel endişesini oluş-
turmakta ve bu nedenle ani tasfiye operasyonları ve görevden almalara bu 
ülkelerde sıklıkla rastlanmaktadır. 

Bağımsızlıktan günümüze Türk cumhuriyetlerinde mevcut iktidarın 
değişime karşı korunması, bu ülkelerin iç ve dış politikalarının şekillendi-
rilmesinde belirleyici unsuru oluşturmuştur. Ülkelerin birçoğu uluslararası 
sisteme entegre olmaya çaba harcarken, böyle bir sürecin iktidar değişikliği 
ile sonuçlanacak bir değişime yol açmaması için koruyucu politikalar geliş-
tirmeye dikkat etmektedirler. Bu da mevcut rejimin korunması temelinde 
gelgitlerle dolu bir politika oluşumuna yol açmaktadır. 
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Türkiye ve Kırgızistan İç Güvenlik Yönetimi:  
Karşılaştırmalı Bir Analiz

Mehmet Akif Özer,*1 Ulan Osmanov**2

GİRİŞ 

Güvenlik kavramı insanlığın tarihi ile ortaya çıkmıştır. Bu kavramın 
ortaya çıkmasıyla beraber, insanlar bununla ilgili bir organizasyon kurma 
ihtiyacını da hissetmişlerdir. 20.yy’ın son çeyreğinde polisliğin güç ve yetki 
kullanımından, hizmet etme yaklaşımına doğru köklü bir değişim sürecine 
girdiği söylenebilir. Bu süreçte güvenlik; insanların toplum halinde yaşa-
maya başladıkları andan itibaren oluşturdukları organizasyon ile sosyal ha-
yatı düzenleyen, devamını sağlayan ve işbirliği ve dayanışmayı temin edici 
nitelikte koydukları kurallara uyulmasını sağlamak için yapılan faaliyetleri 
(Mutlu, 2006:8) kapsar hale gelmiştir. 

İlgili literatürde güvenlik; birey, topluluk veya toplumun arzu 
edilmeyen, beklenmeyen olay, durum veya saldırılardan, maddî, yasal ve 
psikolojik araçlarla korunması anlamını taşır. Bu yönüyle toplum hâlinde 
yaşamanın en büyük getirilerinden birisi güvenliktir. Devletler, muhte-
mel iç ve dış her türlü tehlikelerden korunmuş olarak varlıklarını devam 
ettirmeye çalışırken, vatandaşları da kendilerini muhtemel tehlikelere karşı 
güvende hissetmek ve yaşamlarını huzur içerisinde sürdürmek istemek-
tedirler. Bu nedenle vatandaşlar, devlet tarafından sağlanan bu hizmetin 
eksiksiz olarak yerine getirilmesini isterler (Alpar, 2013:80). Hizmetin so-
runsuz yerine getirilebilmesi ise iç güvenlik çalışmalarının başarısına bağlı-
dır.  Bilindiği gibi genel olarak suçun önlenmesi ve suçluların yakalanması 
ile ilgili teşkilata ve hukuki rejime iç güvenlik denilmektedir. İç güvenlik, 
buna ilişkin teşkilatların suç oluşmasını önleme ve suçluları takip ve yaka-
lama çabaları ve bu çabalara imkân veren hukuki çerçeveyi de içermektedir. 

*   Prof. Dr., Gazi Üniversitesi, Türkiye. 
**   Gazi Üniversitesi, Türkiye.
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Bir olayın iç güvenlik sınırları içinde değerlendirilebilmesi için, fiil suçsa 
buna mani olunması ve failin yakalanmasıyla ilgili çaba harcanması gerek-
mektedir. Ayrıca söz konusu fiilin ülke sınırları içinde gerçekleşmesi gerek-
mektedir. İç güvenlik hizmetleri diğer kamu hizmet sektörlerinde olması 
gerektiği gibi, sivil katılım ve denetime açık, şeffaf ve hesap verebilirlik ni-
teliklerine sahip olmalıdır. 

Avrupa’da Sanayi Devrimi ile başlayan modernleşme ilk olarak gü-
venlik sektörünün kendi içinde ‘dış güvenlik’ ve ‘iç güvenlik’ şeklinde bir 
iş bölümünü ve uzmanlaşmasını doğurmuştur. ‘Savunma’ (defense) olarak 
da tanımlanan ‘dış güvenlik’ askeri bir hizmet alanı olarak tanımlanırken, 
‘polislik’ (policing) olarak adlandırılan ‘iç güvenlik’ sivil bir hizmet alanı 
olarak sınıflandırılmıştır (Cerrah, 2005:1-2).

Geçmişte daha çok askeri birlikler tarafından yerine getirilen iç gü-
venlik/kolluk hizmetleri sonraki dönemlerde ve günümüzde kısmen de 
olsa daha profesyonel ve sivil birimlerce yerine getirilmektedir. Bu süreçte 
etkin olan iç güvenlik kuruluşları, halk ile devlet arasında bir vasıtadır. Bu 
nedenle, devletin başarısı, iç güvenlik kuruluşlarının başarısı ve yeterliliği 
ile orantılıdır. Ayrıca devletin yurt içerisinde halkına sağladığı huzur ve gü-
ven ne kadar yüksek seviyede olursa, devletin dış siyaseti de o oranda kuv-
vetli olacaktır (Doğan, 2010:7). Çalışmamızda bu teorik çerçevede Türkiye 
ve Kırgızistan özelinde iç güvenlik kuruluşlarını inceleyeceğiz. Kuruluşları 
incelemeye geçmeden önce iç güvenlikle ilgili kavramsal çerçeveyi ortaya 
koymanın yararlı olacağını düşünüyoruz. 

1. İÇ GÜVENLİK: KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

Güvenlik çok sade ifadelerle; bir kimsenin, bir topluluğun, bir şeyin 
tehlikelerden uzak olma, güven içinde bulunması durumu, başka bir tanı-
ma göre; bedene zarar verebilecek tehlikeli durumları asgariye indirmeye 
ya da ortadan kaldırmaya yönelik etkinlikler olarak tanımlanabilir. Bu ta-
nımlardan çıkan güvenliğin nesnel boyutu tehlikenin olmamasıdır. Öznel 
boyutu ise tehlikenin olmadığına ilişkin bireysel inanç ve huzurdur (Do-
ğan, 2010:17-18).

Bu kavramların yanında devlete, topluma, kişilere, mal ve eşyalara 
yönelik tehlike ve kazaları önlemek için alınan hukuka uygun önlemlerin 
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tümü emniyet, bu önlemlerin alınması sonucu, toplumda dirlik ve düzenin 
varlığı konusunda oluşan yaygın inanç ise asayiş olarak tanımlanmaktadır. 
Bu noktada, sadece emniyetin sağlanmasının değil, sağlandığı konusunda 
toplumda bir inancın oluşturulmasının da önemli olduğu görülmektedir. 
Toplumda düzenin kurulması, emniyet ve asayişin sağlanması ve bunun 
sürdürülmesi toplumsal bir kaygıdır. Bu yüzden güvenlik güçlerine ihtiyaç 
duyulur. Güvenliği sağlayan birimler genel olarak kolluk olarak nitelendi-
rilir. Kolluk, kamu düzeni ve güvenliğini koruma, kollama, suç ve suçluları 
bulmakla görevli, gerektiğinde zor kullanma yetkisine sahip, kanunlarla ve-
rilen yetkiler dâhilinde görev yapan devlet kuruluşlarıdır (Alpar, 2013:80)

Kolluğun temel görevi olan iç güvenlik kavramı, ulusal güvenlik kav-
ramıyla eşdeğer gibi kullanılsa da aslında aralarında çok açık bir anlam ve 
kullanım farkı bulunmaktadır. Ulusal güvenlik, bir devletin varlığını ve gü-
venliğini sağlamak için aldığı tüm tedbirlere işaret etmekle birlikte, daha 
çok uluslararası alanla ilgilidir. Sınırlar dışındaki devletler ve uluslararası 
örgütler potansiyel düşmanlardır. İç güvenlik terimi ise sınırlar içinde fa-
aliyet gösteren fiziksel olanın ötesinde bir tehdide karşı ülke savunmasına 
yönelik olarak kullanılmaktadır.  Terim ülke sınırları içerisinde, fertlerin 
can ve mülk güvenliği ile bir bütün olarak toplumun sahip olduğu her türlü 
varlık, kazanım ve sistemler gibi hayat kalitesi unsurlarının güvenliği için 
yürütülen faaliyetleri (Akyüz, 2015:68) anlatmaktadır.

Günümüzde terör, yasadışı göç, insan kaçakçılığı, uyuşturucu tica-
reti ve örgütlü suçlar gibi çok boyutlu ve karmaşık suç türleri, gerek ulusal 
gerekse uluslararası güvenlik açısından öncelikli sorun alanlarını oluştur-
maktadır. 11 Eylül 2001 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri’nde gerçek-
leştirilen saldırılar, tarihte bilinen en büyük terör eylemi olmuştur. 11 Eylül 
saldırıları ve sonrasında yaşanan gelişmeler; terörün, gelişen teknolojiye pa-
ralel olarak, savaştan daha ağır sonuçlar doğurabileceğini, mevcut güvenlik 
sistemlerinin bu tehdidi ortadan kaldırmaya yetmediğini ve bu problemin 
salt güvenlik önlemleriyle çözülmesinin de mümkün olmadığını göster-
mektedir (İçişleri Bakanlığı; 2006:2). Bu saldırılar sonrasında, ulusal dü-
zeyde huzur ve istikrarın sağlanması, uluslararası barış ve güvenlikle ilişkili 
hâle gelmiştir. Bu gelişmeyle birlikte, iç güvenlik alanında tehdit kavramı 
ve algılamaları hızla değişikliğe uğramıştır. Esasında iç ve dış tehdit olarak 
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ayrılan tehdidin değerlendirilmesi görevi siyasi bir görevdir. Demokratik 
mekanizmada tehdidin değerlendirilmesi siyasi organ tarafından yapılma-
lı, güvenlik güçleri ve savunma güçleri bu tehdit değerlendirmesinin gere-
ğine uygun olarak hareket etmelidirler (Dülger, 2005:28). Bu anlamda iç 
güvenlik uygulamalarının başarısında, toplumun geniş kesimlerinin katılı-
mının sağlanması ve önlemlerin öncelikle kamu vicdanında kabul görme-
si çok önemlidir. Bu sebeple, emniyet ve asayiş hizmetlerinin sunumunda 
halkın katılımının ve halkla bütünleşmenin en üst düzeyde gerçekleştiril-
mesi amacına yönelik olarak diğer devlet organları, sivil toplum kuruluş-
ları, medya ve yerel yönetimlerin de çalışmalara ve karar alma süreçlerine 
katılımını sağlayacak, bu yöndeki istek ve önerileri değerlendirerek, aksak-
lıkları giderecek bir yapının oluşturulmasına ihtiyaç duyulmaktadır (Cizre, 
2005:63). Özellikle iç güvenlik yönetiminde yapılacak düzenlemelerde bu 
yeni anlayışın etkisi oldukça önemlidir.

2. TÜRKİYE’DE İÇ GÜVENLİK YÖNETİMİ

Dünya genelinde devletlerin çoğu iç güvenliğin sağlanabilmesi için 
birden çok teşkilat oluşturmuşlardır. Çoklu sistem genellikle karşımıza ikili 
teşkilat yapısı olarak çıkmaktadır. Ülkemizde uygulanan sistemin benzeri 
olarak bazı ülkelerde şehir merkezlerinin güvenliği “polis teşkilatı” tara-
fından; köy, kasaba gibi kırsal alanların ve polisin bulunmadığı bölgelerin 
güvenliği ise jandarma tarafından sağlanmaktadır (Doğan, 2010:24). Tür-
kiye, iç güvenlik örgütlenmesinde Fransız modelinden örnek olarak çoklu 
yapılanmaya gitmiş bir ülke örneğidir. Belediye sınırları içerisinde polisin, 
belediye sınırları dışında ve polisin örgütlenmediği yerlerde jandarmanın, 
denizlerde sahil güvenliğin ve gümrük kapılarında gümrük muhafaza me-
murlarının görevli olduğu bir yapılanma bulunmaktadır (Mil, 2014:41). 

Türkiye’de iç güvenlik yönetiminden sorumlu ana örgütlenme, İçiş-
leri Bakanlığı çatısı altında yapılandırılmıştır (Fırat-Erdem, 2014:121). 
Bakanlık bu görevi Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdür-
lüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı vasıtasıyla yerine getirmektedir. Ay-
rıca; gümrük kapılarında meydana gelen iç güvenlik olaylarına müdahale 
etme yetkisi Gümrük Muhafaza Genel Müdürlüğü’ne verilmiştir. Bunların 
yanında Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı sınır birlikleri de sınırların 
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güvenliği ve meydana gelen kaçakçılık, sınır ihlalleri vb. görevleri yönün-
den kolluk yetkilerine sahiptirler (Mil, 2014:55). Ayrıca Milli İstihbarat 
Teşkilatı’nın ve Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı’nın da iç güvenliğe 
yönelik kısmi görev ve faaliyetleri bulunmaktadır. 

Şimdi bu kuruluşları ana hatlarıyla inceleyelim. 

2.1. Emniyet Genel Müdürlüğü 

Devlet olarak örgütlenmiş toplumlarda, toplum düzeninin ve güve-
ninin sağlanması Devletin en başta gelen ödevidir. Devletin bu ödevi, ulu-
sal savunma ihtiyacı ile birlikte devlet kadar eskidir. Polis tarihi Türk tarihi 
ile başlamıştır. Tarih boyunca çeşitli devlet kurmuş olan Türkler kamu dü-
zeni ve güvenliğini ulusal savunma ile birlikte yürütmüşlerdir. Bu süreçte 
kamu düzeni ve güvenliği belli yasalara uygun olarak yürütülmüştür. Oğuz 
Han’ın Oğuz Türesi, Cengiz Han’ın Uluğ Yasası, Timur’un Tüzükkatı o de-
virlerin belli başlı hukuk kurallarına örnek olarak gösterilebilir. Bu yasalar-
da, suçların önlenmesi kadar işlenen suçlarda suçluların yakalanmasına da 
önem verilmiştir. Eski Türklerde Polis Teşkilatı askeri teşkilat içinde yer 
almış ve askeri özellikler göstermiştir (EGM, 2016/a: 1).

Osmanlı döneminde Polis Teşkilatı 10 Nisan 1845 tarihinde “Polis 
Nizamnamesi” ile kurulmuş, Cumhuriyet’in ilanından sonra 4 Haziran 
1937 tarihli ve 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanunu ile bugünkü yapının 
temelleri atılmıştır. Mevcut mevzuata göre polisin genel emniyetle ilgili gö-
revleri; kanunlara, tüzüklere, yönetmeliklere, hükümet emirlerine ve kamu 
düzenine uygun olmayan hareketlerin işlenmesinden önce bu kanun hü-
kümleri dairesinde önünü almak ve işlenmiş olan bir suç hakkında Ceza 
Muhakemeleri Kanunu ile diğer kanunlarda yazılı görevleri yapmak şeklin-
de belirtilmiştir. Buna göre polisin adli ve idari olmak üzere 2 temel görevi 
bulunmaktadır. Polisin adli görevleri suçun işlenmesiyle başlar. Cumhuri-
yet Savcıları adına soruşturmayı yürüterek, şüpheli ve suç delillerini yargı 
mercilerine teslim etmek polisin adli görevidir. Polisin idari görevleri ise; 
genel asayişi ve kamu düzenini sağlayarak kişilerin can ve mal güvenliğini 
tesis etmektir. Polis Teşkilatı, adli ve idari sorumluluklarının haricinde özel 
olarak belirlenmiş bazı görevleri yerine getirmektedir. Bu görevler; pasa-
port, silah taşıma/bulundurma belgesi, sürücü belgesi, araç trafik ve tescil 
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belgesi, özel güvenlik belgeleri ve patlayıcı maddelerle ilgili belgeleri dü-
zenleme hizmetlerinden oluşmaktadır (EGM, 2016/b: 1).

Literatürde polis sözcüğü genellikle eski Yunan’daki şehir anlamına 
gelmektedir. İngilizcedeki “police” ve Türkçedeki “polis” kavramlarının 
kökeni bunlar olsa da günümüzde kent içinde kamu düzenini, huzur ve 
esenliği sağlayan örgüt, kolluk, zabıta anlamında kullanılmaktadır (Alpar, 
2013:81). Polis sorumlu olduğu bölgede, kamu düzeninin ve kamu gü-
venliğinin sağlanmasından sorumludur. Genel emniyetle ilgili iki görevi 
olup bunlar; önleyici kamu hizmetlerini ifa etmek yani suç işlenmesine 
mani olmak, diğeri ise işlenmiş olan bir suç hakkında kanunlarda yazılı 
görevleri yapmaktır (Doğan, 2010:38). Emniyet Teşkilatı Kanunu görev 
bakımından polisi; idari, siyasi ve adli olmak üzere 3 kısma ayırmıştır. 
İdari Polis; kamu düzeninin sağlanması korunması ve bozulduğunda geri 
getirilmesi amacıyla, bireylerin toplum içindeki tutum ve davranışlarının 
düzenlenmesi, gözetilip izlenmesi ve aykırı eylem, tutum ve davranışların, 
gerektiğinde kuvvet kullanılarak önlenmesi, engellenmesi ve kaldırılması 
amacıyla görevlendirilir. İdari polis, adından da anlaşıldığı gibi tamamıyla 
idarenin emri ve kontrolü altındadır. Buradan hareketle idari polis idarenin 
güç unsurunu ve vasıtasını oluşturur. Adli polisin amacı, suçları kovuştur-
mak, şüphelileri ve suç delillerini saptayarak yargı mercilerine vermektir. 
Siyasi polis hizmeti, siyasi suçların işlenmesinin önünü almak için yapılan 
tüm çalışmalar olarak özetlenebilir (Fırat-Emrah, 2014:121).

Adli polis, en az tam teşekküllü bir polis karakolu bulunan yerlerde 
adli işlerle uğraşmak üzere, Emniyet Genel Müdürlüğü kadrosundan ayrılan 
görevlilerden oluşan kısımdır. Karakol istenilen düzeyde teşkilatlanmaya 
sahip değilse, personelin bir kısmı veya hepsi bu görevde çalışır. İl Emniyet 
Müdürlüklerinde adli polis görevi için şube kuruluşuna gidilmiştir, ancak 
karakollarda kovuşturucu polis görev yapmaktadır. 

Sosyal ve genel düzenle ilgili kanun, nizam ve emirlerin yapılması-
nı sağlayan, suçu oluşundan evvel önleyici tedbirler alan polise idari polis 
denir. İdari polis, önleyici, koruyucu ve yardım edici görevleri yapmak için 
suç oluşturan unsurları göz önüne alarak o mahalde merkez, karakol, nok-
ta, devriye ve motorlu ekipler kurar. Yurt içine zararlı kişi ve maddelerin 
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girmemesi için giriş kapılarında gerekli kontrolleri yapar, umuma açık yer-
lerde suçların oluşmaması için tedbirler alır. Ruhsatsız silahları yakalamak 
için aramalar yapar, genel ahlaka uygun olmayan hareketleri önler. Açılması 
izne bağlı yerlerden izinsiz açılanları kapatır. Halkı rahatsız edici hareketle-
rin olmamasını sağlar. Toplu hareketlerin, gösteri yürüyüşlerinin, grevlerin 
kanun içerisinde devamını sağlar, sarhoş, alil ve acizlerin yardımına koşar, 
terkedilmiş çocukların ilgili müesseselere yerleştirilmesine dair hizmetleri 
yapar. Sinema, tiyatro gibi yerlerdeki toplu çıkışlarda suçların oluşmasını 
önler ve bunun dışındaki diğer önleyici zabıta hizmetlerini görür. İdari 
kolluğun en belirgin özelliği, önleyici nitelikte olmasıdır. İdare, kanunların 
suç saydığı fiillerin oluşmaması için önceden bazı önlemler alır ve uygular, 
emir ve yasaklar koyar, gerektiğinde kuvvet kullanarak bu faaliyetleri en-
geller. Eğer olmuşsa devamına engel olarak kamu düzenini sağlamış olur 
ve düzenin devamlı olmasını temin eder. İdari kolluk, kural olarak suçlu-
ları izleyici, delilleri toplayıcı değil, düzenleyici, önleyici ve durdurucudur 
(EGM, 2016/c: 1). 

Türk Polis teşkilatı, Emniyet Genel Müdürlüğü adı altında İçişlerine 
bağlı olarak tüm ülke genelinde ve belediye sınırlarında teşkilatlanmıştır. 
Polisin konuşlanmadığı yerlerde bu görevi jandarma birimleri yerine getir-
mektedir. Yürürlükteki mevzuat ve uygulamaya göre polis teşkilatı, mülki 
idare sisteminin bir parçası olarak sivil otoritenin emri ve denetiminde gö-
rev yapan bir genel kolluk kuvvetidir. Polis teşkilatının il bazında sivil amiri 
valiler, ilçe bazında ise kaymakamlardır. Teşkilatın taşra yapılanması, il ve 
ilçe emniyet müdürlüklerinden oluşur. İl ve ilçe müdürlükleri standart bir 
kurumsal yapılanmaya sahiptir. Ancak, il ve ilçelerin nüfusuna bağlantılı 
olarak gerek personel sayısı ve gerekse kurumsal yapılanması açısından bazı 
küçük farklılıklar da görülebilir. Merkez ve taşra teşkilatları arasındaki en 
belirgin farklılık, merkezde daire başkanlığı şeklinde kurumsallaşmış olan 
hizmetlerin illerde bir alt birim olan şube müdürlüğü, ilçelerde ise büro 
amirlikleri şeklinde yapılanmış olmasıdır. Ayrıca, İçişleri Bakanlığı’nın uy-
gun göreceği yerleşim alanlarında, polis teşkilatı kurulabilir. Yurt dışı teşki-
latı ise; genellikle Avrupa ülkeleri olmak üzere çeşitli ülkelerde 19 Emniyet 
Müşavirliği ve 2 Emniyet Ataşeliği ile yürütülmektedir.
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Emniyet Genel Müdürü, genel teamül gereği sivil kökenli bürokrat 
olan valiler arasından atanır. Emniyet Genel Müdürü üçlü kararname ile 
İçişleri Bakanının teklifi, Başbakanın önerisi ve Cumhurbaşkanının onayı 
ile atanır. Görev süresi, önceden belirlenmiş bir zaman dilimiyle sınırlı de-
ğildir (Mil, 2014:43-44).

Günümüzde Emniyet Genel Müdürlüğü’nün sunduğu iç güvenlik 
hizmetlerinde halkın algılamaları büyük önem taşımaktadır. Bu hizmet-
lerin görülmesinde halkın desteği çok önemlidir. Bu süreçte halkın algıla-
masının yönetimi, hem sürecin kalitesini artıracak, hem de gelecekte bu 
alanda yapılacak reformların da yönünün belirlenmesine yardımcı olacak-
tır. Halkın görüşlerine kulak vermek hizmetin benimsenme oranını da ar-
tıracaktır (Bocco, 2006:5). Bu süreçte iç güvenliğin bir bütün olduğu da 
unutulmamalıdır. Polislerden veya sadece adli meselelerden ibaret değildir. 
Bu bir bütündür ve sadece bu sürekliliğin bir kısmını modernleştirip diğer-
lerini öylece bırakınca, neler olduğuna dair deneyimlerimiz vardır (Dunay, 
2005:109). Son yıllarda bu durum toplum destekli iç güvenlik hizmetleri 
uygulamalarını gündeme getirmiştir. Bu durum söz konusu alana dönük 
teknolojinin etkin kullanımının gelişmesine yardımcı olurken aynı zaman-
da insan olmaya, birlikte konuşmaya ve çalışmaya adanmışlığın başarısının 
üzerinde hiçbir şeyin olamayacağı inancını da pekiştirmektedir. Bu durum, 
çağdaş toplumun kaygılarına yeni yaratıcı yaklaşımlar biçimlendirmek için 
sokakta görev yapanların birlikte vardıkları kanaatlerine, akla ve deneyim-
lerine güven inşa etmektedir (Apan, 2007:1). Bu kapsamda, iç güvenlik 
hizmeti sunan bir kurum olarak Türk Polis Teşkilâtınca, toplum destekli 
polis anlayışını, düşünsel ve pratik düzeyde yaşama geçirmek, genel güven-
lik hizmetlerini toplumun katılımı ile daha etkin bir şekilde yürütmek, top-
lumsal yapı ile bütünleşmek ve toplumsal taleplere duyarlılığını artırmak 
amacıyla bir standart hazırlanmıştır. Bu standart, çağdaş polislik yaklaşım-
larını ve temel ilkeleri içeren bir belge niteliğindedir. Bu kapsamda Top-
lum Destekli Polislik pilot olarak öncelikle Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa, 
Adana, Kayseri, Trabzon, Erzurum, Diyarbakır ve Antalya illerinde uygu-
lanmıştır. Pilot uygulamanın toplumun büyük ilgisine ve desteğine mazhar 
olduğu, genel anlamda toplum tarafından benimsendiği, halkın güvenlik 
hizmetlerinden memnuniyetini artırarak toplumun polise olan bakışında 
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olumlu yönde önemli gelişmelere yol açtığı gözlenmiş, bu nedenle uygu-
lamanın kademeli olarak ülke geneli polis sorumluluk alanında yaygınlaş-
tırılması benimsenmiş ve kademeli olarak diğer illerde de yaşama geçiri-
lerek 1 Nisan 2009 tarihi itibari ile ülke geneli polis sorumluluk bölgesine 
yaygınlaştırılmıştır (EGM, 2016/d:1). Günümüzde faaliyetler aynı hızla 
sürdürülmektedir. 

2.2. Jandarma Genel Komutanlığı 

Bilindiği gibi Türk Jandarması askerî niteliği olan bir güvenlik kuv-
vetidir ve silahlı bir güvenlik ve kolluk kuvveti olarak emniyet ve asayiş ile 
kamu düzenini sağlamaktadır (Alpar, 2013:81). Tarihte 1839 yılından iti-
baren “Jandarma” adına ve muhtelif Jandarma Tayin Kararnamelerine rast-
lanılmış olduğundan; Türk Jandarma Teşkilatı’nın 1839 yılında kurulduğu 
(Mil, 2014:47) söylenebilir. Günümüzde ise teşkilat 1983 yılında çıkarılan 
2803 sayılı Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanunu’na göre yönetil-
mektedir.  

Jandarma, 1984 yılından günümüze kadar geçen süre içerisinde, 
Türkiye’nin bölünmez bütünlüğüne kasteden tüm terör örgütlerine karşı, 
özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri ve Karadeniz Bölgesi 
ile bütün ülke sathında terörle mücadelenin en önemli unsuru olmuş, bu 
uğurda binlerce şehit ve yaralı vermiştir ( JGK, 2016:1).

Jandarma Genel Komutanlığı vizyonunu, “insan merkezli çağdaş yö-
netim ve görev anlayışı ile ulusal ve uluslararası alanda en saygın, en güve-
nilir, en mükemmel hizmet üreten örnek kolluk kuvveti olmak” şeklinde 
belirlemiştir. Yıllardır son derece kısıtlı imkânlarla görevini sürdürmeye 
çalışan jandarmanın son dönemde, silâh, teçhizat ve personel yönünden 
güçlendiği ve daha modern bir teşkilat hâline geldiği görülmektedir. Bu 
kapsamda binlerce personeli, değişik konularda yurt içi ve dışında yüksek 
lisans ve doktora programlarını tamamlamış veya devam etmektedir (Al-
par, 2013:96).

Son yıllarda dünya genelinde jandarma teşkilatının yeniden yapı-
landırılması ve sivilleşmesi konusunda ciddi çalışmalar yürütülmektedir. 
Dünyadaki uygulamalara bakıldığında, bazı ülkelerde, Türkiye’deki sis-
temle benzer olarak iç güvenlik hizmetlerinin iki farklı teşkilat tarafından 
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yürütüldüğünü görmek mümkündür. Ancak ikili sistemlerde her iki teşki-
latın da “sivil” ve aynı makama bağlı olması, dolayısıyla güvenlik hizmet-
lerinde standardın sağlanması esastır. Diğer taraftan güvenlik hizmetinin 
“profesyonel” kişilerce verilmesi gerektiği de göz önüne alındığında; ilk 
etapta jandarma teşkilatında iç güvenlik birliklerinde erbaş ve er görev-
lendirilmeyip, astsubay ve uzman jandarma sayısının artırılarak polis gibi 
profesyonel bir kadro kurulması gereklidir. AB üyesi ülkelerin kolluklarının 
dikkati çeken özellikleri giderek “sivilleşme”leridir. İtalya’da “karabinieri”, 
önceleri Genelkurmaya bağlı iken bugün doğrudan Milli Savunma Bakan-
lığı’na bağlıdır. Bu gelişmeyi Karabinieri Komutanı “kazanılmış bir zafer” 
olarak tanımlamaktadır. 1998 yılından itibaren de karabinieriler, askerler 
ile aynı üniformayı giymemektedirler. Aynı şekilde Fransa’da 2008 yılında 
düzenlenen yasa tasarısıyla 2009 yılından itibaren jandarmanın organik ve 
operasyonel olarak İçişleri Bakanlığı’na bağlanması, bakanlığın hiyerarşik 
otoritesi altında olması, polis ile ortak imkân, araç ve gereçleri kullanma-
sı öngörülmüştür. Benzer reform çalışmalarının 2001 yılında Belçika’da, 
2005 yılında da Avusturya’da gerçekleştirilerek polis ve jandarma teşkilat-
larının birleştirildikleri bilinmektedir (Doğan, 2010:121).

Türkiye’de Jandarma ilgili mevzuatta emniyet ve asayiş ile kamu dü-
zeninin korunmasını sağlayan ve diğer kanun ve nizamların verdiği görevle-
ri yerine getiren silahlı, askeri bir güvenlik ve kolluk kuvvetidir. Türk Silahlı 
Kuvvetleri’nin bir parçası olup, silahlı kuvvetler ile ilgili görevleri eğitim ve 
öğretim bakımından Genelkurmay Başkanlığı’na, emniyet ve asayiş işle-
riyle diğer görev ve hizmetlerin ifası yönünden İçişleri Bakanlığı’na bağ-
lıdır. Mülki teşkilata tabi jandarma birimleri, illerde valilerin, ilçelerde ise 
kaymakamların emir ve denetimi altındadır (Fırat-Erdem, 2014:121-122). 
Jandarma Genel Komutanı, bu kapsamdaki görevleri bakımından İçişleri 
Bakanlığı’na, askeri görevlerinin dışında, örgütlenme biçimi, terfi ve sicil 
sistemi, personelin eğitim ve öğretimi açısından da Genelkurmay Başkan-
lığı’na bağlıdır. Jandarmanın görev ve sorumluluk alanı, il ve ilçe belediye 
sınırları dışında kalan alanlar ile polis teşkilatları bulunmayan yerleri kap-
sar (TESEV, 2009:59). Jandarma Genel Komutanlığı iç güvenlik birimleri-
nin görev ve sorumluluk alanı iki önemli esasa bağlıdır. Birincisi “il ve ilçe 
belediye sınırları”, ikincisi ise “polis teşkilatıdır.” İl ve ilçe belediye sınırları 
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dışında kalan coğrafi alandaki genel kolluk görevlerinin yürütülmesinden 
JGK sorumludur. Ayrıca, polis teşkilatı kurulamayan yerlerde jandarma il 
ve ilçe belediye sınırları içinde olsa bile, oradaki genel kolluk hizmetlerinin 
tümünü yürütmekle görevlidir. Bu konuda İçişleri Bakanlığı’nca emir veril-
meksizin jandarma otomatik olarak bu görevi yürütür. Her ilçede bir Jan-
darma Bölük Komutanlığı kurulması zorunludur. Ancak, emniyet amirliği 
bulunmayan ilçelerde de yasal olarak polisin görevlerini jandarma üstlenir 
(Doğan, 2010:53).

2803 Sayılı “Jandarma Teşkilât Görev ve Yetkileri Kanunu” gereği, 
Jandarmanın görevleri, Mülkî, Adlî, Askerî ve Diğer Görevler olmak üzere 
dört ana başlık altında toplanmaktadır ( JGK, 2016:1):

Mülkî Görevler: Suç işlenmeden önce alınan, önleyici nitelikteki 
kolluk tedbirlerini ve bu çerçevede icra edilen faaliyetleri kapsamaktadır. 
Bu görevler, suç ortamını daha oluşmadan önlemek bakımından büyük 
önem arz etmekte ve yapılan görevlerin çoğunluğunu oluşturmaktadır.

Adlî Görevler: Adlî görevler, suç işlendikten sonra, kanunlarda belir-
tilen tüm adlî faaliyetleri ihtiva etmektedir. Cumhuriyet Savcılarının talimatı 
doğrultusunda suçlarla ilgili delilleri; aramak, bulmak, toplamak ve yetkili 
makamlara göndermek, suçları ortaya çıkarmak ve suçluları yakalayıp adale-
te teslim etmek adlî görevler kapsamındadır.

Askerî Görevler: Askerî görevler; askerî kânun ve nizamlar ile Genel-
kurmay Başkanlığı tarafından verilen görevlerdir.

Diğer Görevler: Diğer görevler ise; mülkî, adlî ve askerî görevler dı-
şında kalan, kânun ve nizamlar ile emir ve alınan kararlar doğrultusunda ifa 
edilmesi gereken, tesis ve şahıs koruması ile nakil emniyeti gibi görevlerdir.

Bu görevleri yerine getirmek için Jandarma Teşkilatı aşağıdaki kurum-
sal yapıda hareket eder: 

(1) Mülki Teşkilata Tabi Olmayan Jandarma Birlikleri, 

-Jandarma Komando Birlikleri, Jandarma Havacılık Birlikleri.

(2) Mülki Teşkilata Tabi Olan Jandarma Birlikleri, 
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-Jandarma Bölge Komutanlıkları, İl Jandarma Komutanlıkları, İl Mer-
kez ve İlçe Jandarma Komutanlıkları, Jandarma Karakol Komutanlıkları, 
Jandarma Koruma Birlikleri, Jandarma Asayiş Komando Birlikleri.

Bu yapıya daha ayrıntılı bakacak olursak şu hususlarla karşılaşıyoruz: 
Jandarma İç Güvenlik Birlikleri: Jandarma iç güvenlik birlikleri, emni-

yet ve asayiş görevlerini icra etmek maksadıyla kurulan birliklerdir. Bunlar, 
Jandarma Bölge Komutanlıkları, İl Jandarma Komutanlıkları, İlçe Jandarma 
Komutanlıkları ve Jandarma Karakol Komutanlıklarıdır.

Jandarma Bölge Komutanlıkları: Türkiye genelinde (14) Jandarma 
Bölge Komutanlığı mevcuttur. Jandarma Bölge Komutanlıklarının kuru-
luşları standart olmayıp, sayıları değişen İl Jandarma Komutanlıkları bulun-
maktadır. Ayrıca, ihtiyaca göre, bazılarında Jandarma Komando veya Özel 
Harekât Birlikleri ile Kriminal Bölge Laboratuvarları bulunmaktadır.

İl Jandarma Komutanlıkları: Her ilde, o ilin adıyla anılan toplam (81) 
İl Jandarma Komutanlığı mevcuttur. İl Jandarma Komutanlıklarının kurulu-
şunda, sayıları değişen İlçe Jandarma Komutanlıkları bulunmaktadır. Ayrı-
ca, ihtiyaca göre bazı İl Jandarma Komutanlıklarında, Jandarma Komando 
Birlikleri, Özel Harekât Birlikleri, Cezaevi veya Tesis Koruma birlikleri de 
bulunmaktadır.

İlçe  Jandarma Komutanlıkları: İl Jandarma Komutanlıklarına bağlı, 
bulunduğu ilçenin adıyla anılan toplam (920) İlçe Jandarma Komutanlığı 
mevcuttur. İlçe Jandarma Komutanlıkları, emniyet ve asayiş hizmetlerini, 
kendilerine bağlı değişik sayıdaki Jandarma karakolları vasıtasıyla yürütürler.

Jandarma Karakol Komutanlıkları: Emniyet ve asayiş hizmetlerinin 
aslî unsuru olan Jandarma Karakol Komutanlıkları, 24 saat esasına göre 
hizmet vermekte olup, tüm ülke sathında yaygın olarak teşkilatlanmıştır. 

Ayrıca, emniyet ve asayiş görevlerinde etkinliği artırmak, hizmet-
te vatandaşa daha yakın olmak gibi maksatlarla, özellikle turizmin yoğun 
olduğu illerde, kritik yol kavşaklarında, otoban giriş ve çıkışlarında görev 
yapabilecek şekilde, Jandarma Asayiş Noktaları teşkil edilmiştir. Bunların 
yanında ayrıca okullar, eğitim birlikleri, lojistik destek birlikleri, havacılık 
birlikleri ve görevin özelliğine göre kurulan diğer birim/birlikler de vardır. 
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Son günlerde Türkiye’de yaşanan hain darbe girişimi sonrası Jandar-
ma ile ilgili de düzenlemeler yapılmıştır: (http://www.memurlar.net/ha-
ber/599529) (27.07.2016).

“Olağanüstü Hal Kapsamında Alınması Gereken Tedbirler ile Bazı 
Kurum ve Kuruluşlara Dair Düzenleme Yapılması Hakkında 668 sayılı 
Kanun Hükmünde Kararname” 27.07.2016 tarihinde Resmi Gazete’nin 
mükerrer sayısında yayımlanmıştır. Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri 
Kanunu ile Sahil Güvenlik Komutanlığı Kanunu’nda da bazı değişikliklerin 
yapıldığı kararnameye göre, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güven-
lik Komutanlığı, İçişleri Bakanlığına bağlanmıştır. Ayrıca, 657 sayılı Devlet 
Memurları Kanunu’nda biri Jandarma Hizmetleri Sınıfı diğer Sahil Güven-
lik Sınıfı olmak üzere iki hizmet sınıfı daha oluşturulmuştur. Böylece 657’de 
varolan hizmet sınıfı sayısı 12’ye çıkmıştır. Jandarma İçişleri Bakanlığına 
bağlandığı için görev alanı bağlamında “İçişleri Bakanının kararıyla bir il 
veya ilçenin tamamı polis ya da jandarma görev ve sorumluluk alanı olarak 
belirlenebilir.” şeklinde yeni bir düzenleme yapılmıştır.

2.3. Sahil Güvenlik Komutanlığı (SGK)

Türkiye’de iç güvenlik yönetimindeki aktörlerden biri olan Sahil Gü-
venlik Komutanlığı, deniz yetki alanlarında ulusal ve uluslararası hukuku 
etkin kılmak, can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla faaliyetlerini yürüt-
mektedir. Komutanlık hizmet yönünden İçişleri Bakanlığı’na bağlı silahlı bir 
kuvvet olarak, Türkiye’nin bütün sahillerinde, iç suları olan Marmara De-
nizi, İstanbul ve Çanakkale Boğazlarında, liman ve körfezlerinde, karasula-
rında ve münhasır ekonomik bölgelerde ve Türkiye’nin denetimindeki tüm 
deniz alanlarında faaliyetlerini sürdürmektedir. 

Sahil Güvenlik Teşkilatı’nın kuruluş çalışmaları, 19. yüzyılın ikinci ya-
rısına kadar uzanmakta ve Osmanlı Devleti dönemlerine kadar gittiği görül-
mektedir (SGK, 2016/a:1). Özellikle 1960’lı yılların başlarından itibaren 
dünya güvenlik ortamında meydana gelen değişiklikler, Türkiye’nin jeo-
stratejik konumu, kıyıların uzunluğu, denizci bir millet ve denizci bir devlet 
olma gereğinin dikkate alınması, yeni ve profesyonel bir Sahil Güvenlik Ko-
mutanlığına olan ihtiyacı ortaya çıkarmıştır. Bu çerçevede yapılan çalışmalar 
sonucunda, 2692 sayılı Sahil Güvenlik Komutanlığı Kanunu kabul edilmiş 
ve kanunun ve 13 Temmuz 1982 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanmasıyla 
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Sahil Güvenlik Komutanlığı kurulmuştur. Bu değişiklik ile birlikte Jandar-
ma Genel Komutanlığına bağlı olan Jandarma Deniz Bölge Komutanlıkları, 
Sahil Güvenlik Komutanlığı emrine verilmiştir  (Mil, 2014:52-53). 01 Ocak 
1985 tarihine kadar Jandarma Genel Komutanlığına bağlı olarak görev ya-
pan Sahil Güvenlik Komutanlığı, bu tarihten itibaren Türk Silahlı Kuvvetle-
rinin kadro ve kuruluşu içerisinde, barışta görev ve hizmet yönünden İçişleri 
Bakanlığına bağlı, olağanüstü haller ve savaş halinde ise Deniz Kuvvetleri 
Komutanlığı emrine girecek silahlı bir güvenlik kuvveti olarak, faaliyetlerini 
sürdürmeye başlamıştır. 1993 yılında Sahil Güvenlik Komutanlığının ana 
komutanlıklarının adları yeniden düzenlenmiş ve bölge komutanlığı Sahil 
Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı, Sahil Güvenlik Karade-
niz Bölge Komutanlığı, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı, Sahil 
Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı şeklinde adlandırılmışlardır. Sahil 
Güvenlik Komutanlığının bugün ve gelecekteki personel ihtiyacının karşı-
lanması ve görev etkinliğinin artırılması amacıyla 24 Haziran 2003 tarihinde 
2692 sayılı Sahil Güvenlik Komutanlığı Kanunu’nda değişiklik yapılmıştır. 
Bu değişiklikle Sahil Güvenlik Komutanlığı, Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı 
Kuvvet Komutanlıkları ve Jandarma Genel Komutanlığı gibi müstakil bir 
yapıya kavuşturulmuştur (SGK, 2016/b:1).

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri kadro ve kurulu-
şu içerisinde olup; barışta görev ve hizmet yönünden (kolluk hizmetleri ba-
kımından) İçişleri Bakanlığı’na bağlıdır. Olağanüstü durumlarda Genelkur-
may Başkanı’nın isteği üzerine kısmen veya tamamen; savaş çıkması halinde 
ise tümüyle ve doğrudan doğruya Deniz Kuvvetleri Komutanlığı (DKK) 
emrine girer.

2692 sayılı Sahil Güvenlik Komutanlığı kanunun amacı, Türki-
ye Cumhuriyetinin bütün sahillerinde, iç suları olan Marmara 
Denizi, İstanbul ve Çanakkale boğazlarında, liman ve körfezle-
rinde, karasularında, münhasır ekonomik bölgesi ile ulusal ve 
uluslararası hukuk kuralları uyarınca egemenlik ve denetimi al-
tında bulunan deniz alanlarında, kanunlarla kendisine verilen 
görevlerin uygulanması ve yetkilerin kullanılması maksadıyla 
Sahil Güvenlik Komutanlığı teşkilâtını kurmak, görev ve yetki-
lerini düzenlemektir (Fırat-Erdem, 2014:122). 
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Sahil Güvenlik Komutanı, tümamiral rütbesinde bir amiral olup; De-
niz Kuvvetleri Komutanı’nın lüzum göstermesi, Genelkurmay Başkanı’nın 
teklifi, İçişleri Bakanı’nın oluru ve Cumhurbaşkanı’nın imzalayacağı ka-
rarname ile atanır. Komutan, hizmet ve görev yönünden İçişleri Bakanı’na 
bağlı olmasına rağmen, birinci sicil amiri Genelkurmay Başkanı’dır. SGK’da 
bir de tuğamiral rütbesi bulunmaktadır. Bu iki amiral de DKK rütbe kadro-
suna dâhildir (Mil, 2014:53-54). 

2.4. Milli İstihbarat Teşkilatı

Türkiye’de istihbarat alanındaki mevcut yapısal düzenlemeye göre iç 
güvenliğe yönelik önleme ve adli işlem amaçlı istihbarat görevi, temelde 
polis ve jandarmaya verilmiş görevlerdir. Bu noktada istihbarat alanındaki 
yetki paylaşımında görev sahası kavramına da yasayla düzenleme getirilme-
ye çalışılmış ve bu maksatla bu örgütlerin görev ve yetkilerini düzenleyen 
yasalarda polise ülke genelinde, jandarmaya ise kendi sorumluluk sahasın-
da istihbarat çalışması yapma yetkisi verilmiştir. Bu yolla kanun koyucu, as-
lında iç güvenliğe yönelik istihbaratın çatısını, polisin örgütlenmesi altında 
toplamaya ve sivil bir güç olarak polisi öne çıkarmaya çalışmıştır. Ancak, 
iç güvenliğe yönelik istihbarat alanında yasal olarak düzenlemeye gidilmiş 
olsa bile, uygulamada sorun yaşanmaktadır (Akyüz, 2015:75).

Millî İstihbarat Teşkilâtı (MİT), Türkiye’nin resmî istihbarat örgütü-
dür. Devletin millî güvenlik politikasının hazırlanmasıyla ilgili her konuda 
istihbaratın tek elde toplanabilmesi amacıyla, 22 Temmuz 1965 tarihinde 
TBMM tarafından 644 sayılı kanun kabul edilmiş ve bu kanun ile kurulu-
şun adı Millî İstihbarat Teşkilâtı (MİT) olarak değiştirilmiştir. Kanun ile 
MİT’in bir Müsteşar tarafından yönetilmesi ve Müsteşarın, kanun ile be-
lirlenen görevlerin yerine getirilmesinde sadece Başbakan’a karşı sorumlu 
olması öngörülmüştür. MİT için 1 Kasım 1983 tarihinde 2937 sayılı Dev-
let İstihbarat Hizmetleri ve Millî İstihbarat Teşkilâtı Kanunu çıkarılmıştır 
(MİT, 2016:1)

MİT’in geçmişi ise Osmanlı dönemine kadar götürülmektedir. Bu 
dönemde ülkemizde siyasi birliğin korunması, ayrılıkçı hareketlerin önlen-
mesi ve özellikle yabancı devletlerin Ortadoğu üzerinde odaklaşan faali-
yetlerinin izlenebilmesi için bireysel bazda ve sınırlı nitelikte sürdürülen 
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istihbarat çalışmalarının bir merkezden organize biçimde yürütülmesine 
ihtiyaç duyulmuş ve 17 Kasım 1913 tarihinde Enver Paşa tarafından Teş-
kilât-ı Mahsusa isimli istihbarat örgütü kurulmuştur. I. Dünya Savaşı sıra-
sında askeri ve paramiliter hareketler gerçekleştirerek önemli görevler üst-
lenen bu örgüt, savaşın sona ermesiyle 30 Ekim 1918 tarihinde imzalanan 
Mondros Mütarekesi sonrasında dağılmıştır (MİT, 2016:1). Cumhuriye-
tin ilanından sonra bu yapı, farklı adlar altında faaliyetlerini sürdürmüştür. 

Günümüz kurumsal yapısında MİT, bilgi toplama, analiz etme, dış 
istihbarat elde etme ve güvenliği sağlamada görevli bir kurum olarak kabul 
edilmektedir (Sencer, 2016: 1). MİT mensuplarına hizmetlerinin yerine 
getirilmesi sırasında bakanlıklar ile diğer kamu kurum ve kuruşları gereken 
her türlü yardım ve kolaylığı göstermekle yükümlüdürler. Bakanlıklar ile 
diğer kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili mevzuatta belirtilen görev ve yü-
kümlülüklerinin yerine getirilmesiyle ilgili koordinasyonun sağlanması ve 
istihbarat çalışmalarının yöneltilmesinde, temel görüşleri oluşturmak üze-
re, MİT Müsteşarının Başkanlığında Milli İstihbarat Koordinasyon Kuru-
lu (MİKK) kurulmuştur. Kurul, üç ayda bir; Milli Güvenlik Kurulu Genel 
Sekreteri veya Yardımcısı, Genelkurmay İstihbarat Başkanı veya Yardımcı-
sı, ilgili bakanlıkların müsteşarları, kurum ve kuruluşların yetkili amirleri, 
MİT’in ilgili başkanları ile MİT Müsteşarının çağıracağı diğer kamu görev-
lilerinin iştirakiyle toplanır. MİT Müsteşarı gerektiğinde Kurulu olağanüs-
tü toplantıya çağırabilir. 

İç güvenlik yönetimiyle ilgili olarak önleyici istihbarat konusunda 
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), 26 Nisan 2014’te yürürlüğe giren 6532 
sayılı Kanun’la çok önemli yetki ve görevler üstlenmiştir. Müsteşarlık bu 
kapsamda operasyonel anlamda teknik takip, siber ve sinyal istihbaratını 
genişletecek önlemler almıştır. Kriz ve çatışmaların yoğunlaştığı mahaller-
de, Sinyal İstihbarat Başkanlığı aktif olarak devreye sokulmuştur. Terörist-
lerin internet ve sosyal medyayı kullanma ihtimaline karşı şüpheli isimler 
üzerinden bu mecralar, 24 saat esaslı takibe alınmıştır. Emniyet ve savcı-
lıklar dâhil her türlü kurum ve kuruluş ile koordinasyon sağlanırken, kol-
luk yetkisini doğrudan kullanmak suretiyle istihbarata karşı koyma kapsa-
mında mücadele verilmeye başlanmıştır. MİT, emniyet, jandarma, bütün 
noktalardan gelen cari istihbarat, her ile ait dosyalar, füzyon merkezinde 
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toplanarak taktik ve operasyonel seviyede karar alma mekanizmaları oluş-
turulmuştur (Haber 7, 2016:1).

Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı*

Türkiye’de MİT Müsteşarlığı’nın yanında iç güvenlik yönetiminde 
etkisi zamanla artacak yeni bir kurum olarak Kamu Düzeni ve Güvenliği 
Müsteşarlığı da dikkat çekmektedir. Müsteşarlık terörle mücadeleye ilişkin 
politika ve stratejileri geliştirmek ve bu konuda ilgili kurum ve kuruluşlar 
arasında koordinasyonu sağlamak üzere, Resmi Gazete’nin 04.03.2010 ta-
rihli nüshasında yayımlanarak yürürlüğe giren 5952 sayılı “Kamu Düzeni 
ve Güvenliği Müsteşarlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun” ile 
İçişleri Bakanlığına bağlı olarak kurulmuştur. 2011 yılında yapılan değişik-
likle Başbakanlığa bağlanmış ancak 2014 yılında yeniden İçişleri Bakanlı-
ğına bağlanmıştır. 

Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı, müsteşar, müsteşar 
yardımcıları ile ana hizmet, danışma ve yardımcı hizmet birimlerinden 
oluşmakla birlikte; gerekli görüldüğünde görevleri ve hizmet süreleri 
belirtilmek kaydıyla Müsteşarın teklifi ve Bakanın onayı ile özel ihtisas ve 
araştırma komisyonları kurulabilmektedir. Müsteşarlık bünyesinde, doğru-
dan Müsteşara bağlı olarak faaliyetlerini yürüten İstihbarat Değerlendirme 
Merkezi, terörle mücadele alanında oluşturulacak politika ve stratejiler ile 
alınacak tedbirlere esas olmak üzere, güvenlik kuruluşları ve istihbarat bi-
rimleri ile Dışişleri Bakanlığından alınan stratejik istihbaratı değerlendire-
rek ilgili birimler ve karar alıcılarla paylaşımı görevlerini yerine getirmek-
tedir (KDGM, 2016:1). 5952 sayılı Teşkilat Kanuna göre Müsteşarlığın 
görevleri, Terörle mücadele alanında; a) Politika ve stratejiler belirlenmesi-
ne yönelik çalışmalar yürütmek ve bu politika ve stratejilerin uygulamasını 
izlemek, b) Güvenlik kuruluşları ve istihbarat birimlerinden gelen stratejik 
istihbaratı değerlendirmek ve ilgili birimlerle paylaşmak, c) Gerekli araştır-
ma, analiz ve değerlendirme çalışmaları yapmak veya yaptırmak, ç) Güven-
lik kuruluşlarına ve ilgili kurumlara stratejik bilgi desteği sağlamak ve bun-
lar arasında koordinasyonu temin etmek, d) Kamuoyunu bilgilendirmek 
ve halkla iletişimi sağlamak, e) Uluslararası gelişmeleri Dışişleri Bakanlığı 
ve ilgili kurumlarla işbirliği içinde izlemek ve değerlendirmek, f) İnceleme 
* Bu kurum 703 sayılı KHK ile kapatılarak, İçişleri Bakanlığına devredilmiştir.
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ve denetleme yapmak ya da yaptırmaktır. Ancak, Müsteşarlığın güvenlikle 
ilgili operasyonel bir görevi bulunmamaktadır.

3. KIRGIZİSTAN’DA İÇ GÜVENLİK YÖNETİMİ 

Kırgızistan’da İç Güvenlik Yönetimi eski SSCB döneminden miras 
kalan yapılanma bulunmaktadır. Hem şehir hem kırsal bölgede güven-
lik “polis teşkilatı” tarafından sağlanmaktadır. Ülke coğrafyasının özelliği 
olarak deniz kıyısı olmadığına bağlı sahil güvenliği bulunmamaktadır. 
Kırgızistan’da iç güvenlik yönetiminden İçişleri Bakanlığı sorumludur ve bu 
görev Emniyet Daire Başkanlıkları, Müdürlükleri ve alt birimleri ile yerine 
getirilmektedir (Osmonov, 2015: 44). Ayrıca Milli İstihbarat Teşkilatı’nın 
da iç güvenlik ile ilgili bazı görev ve faaliyetleri bulunmaktadır.

3.1. Polis Teşkilatı

Kırgızlar, Orta Asya’da en eski Türk boylarından biridir ve M.Ö. II ve 
I yüzyıllarda kendi devletlerini kurarak belli bir düzen sürdürmesi ile tarihe 
iz bırakmışlardır (Bartold, 1996:176). O dönemlerde Hunların güçlenme-
si ile Hun siyasi birliğinde bulunmuşlar (Sayakbaev, 2003: 12), sonraki dö-
nemlerde çeşitli devletler kurmuşlar ve kamu düzeni ve güvenliği sistemini 
yürütmüşlerdir. 

Kırgızistan’da bugünkü anlamda polis teşkilatının temeli 1917 yı-
lında Çarlık rejimin yıkılması ile oluşturulmuş ve yeni polis örgütlenmesi 
“halk milisi” olarak adlandırılmıştır (Steşenko, 2003: 708-709). Ülkede 
bugüne kadar polis kelimesinin yerine kullanılan “milis” ya da “militsiya” 
sözcüğü de belli dönemlerde kullanılmıştır. Başlangıçta Eski Romalılar 
“mille” (bin, lejyon) kelimesinden türetilen “militia” kelimesini piyade as-
ker anlamında kullanmışlardır. Zamanla, kelimenin eski anlamı kaybolmuş 
ve “milis” kelimesi askeri eylemlerin yürütülmesi sırasında askeri görevleri 
yerine getiren gönüllü insan kuvvetleri anlamında kullanılmaya başlamıştır 
(İvanov, 2012: 292). 

Geçici Hükümetin 17 Nisan 1917 tarihli kararnamesi ile yeni oluşan 
Polis Teşkilatının hukuki temeli ve faaliyetleri Geçici Polis Teşkilatı Tü-
züğünde belirlenmiştir (Petrov, 2012: 35-37). SSCB Tüm Rusya Merkez 
Yürütme Komitesi’nin 14 Ekim 1924 yılı kararnamesi ile Türkistan Özerk 
Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti (ÖSSC) Merkez Yürütme Komitesinin ulu-
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sal-toprak belirtileri esasında sınırları belirlenmiştir. Böylece Türkistan 
ÖSSC yerine Rusya Federasyonu Sosyalist Cumhuriyeti (RSFSC)’nin bi-
leşiminde Türkmen, Kara-Kıgız (1925 yılı Kara-Kırgız adından ‘Kara’ söz-
cüğü kaldırılması ile Kırgız Özerk Bölgesi olarak değiştirilmiştir), Özbek 
ve Tacik Özerk Bölgeleri oluşturulmuştur. Polis Teşkilatı tarafından faali-
yetleri ile ilgili Kara-Kırgız Özerk Bölgesi Komisyonuna verilen raporda 1 
Kasım 1924 yılından itibaren teşkilatın fiilen faaliyette bulunduğu görül-
mesiyle bu tarih Kırgızistan Polis Teşkilatı’nın kuruluş günü olarak sayıl-
maktadır (Kaana ve Batırbekova, 2006: 14-28).

Polis Teşkilatı’nın 1920’li ve 1930’lu yıllarda karşı devrim ile müca-
dele, devletin, kolhoz ve sovhoz mallarını muhafaza etme, şehir ve kasaba-
larda asayişi koruma temel görevleri olmaktadır. 1950’li yılların ortalarına 
kadar suçluluk ile mücadelede cezaların artırılması ve şiddetlendirilmesi 
görülmektedir. Bu dönemde şehir bölgelerinde külhanbeylik, kırsalda at ve 
diğer hayvan hırsızlığı ile mücadele poliste büyük bir yer işgal etmiştir. Polis 
Teşkilatı’nın ödevi bu suçlardan başka Sovyetlere karşı gelenleri tarafsızlaş-
tırma, yapılmış suçları aydınlatma gibi önleyici faaliyetlere de çaba harcan-
mıştır (Djakishev, 2007: 12-13).

Polis Teşkilatı ve Milli İstihbarat Teşkilatı 1941 yılının Şubat ayında 
iki kuruma ayrılıncaya kadar SSCB Halk İçişleri Komiserliği’nin (NKVD) 
çatısı altında bir arada bulunmuştur. Ayrılmış kurumlardan asayişi koruma 
ve suçlulukla mücadeleden sorumlu NKVD Halk İçişleri Komiserliği ve 
milli istihbarattan sorumlu Halk Devlet Güvenlik Komiserliğini (NKGB) 
oluşturmuştur. Sonraları, İçişleri Bakanlığı (MVD) ve Devlet Güvenlik 
Bakanlığı (MGB) olarak adlandırılmıştır. 1950’li yılların yarısına kadar 
bu kurumlar bir sürü birleşme ve ayrışmaları görmüştür (Reznikov, 2012: 
17-33). 13 Ocak 1960 tarihinde reform kapsamında Sovyetler Birliği Polis 
Teşkilatı’nı adem-i merkezileştirmek için SSCB Bakanlar Kurulunun kararı 
ile SSCB İçişleri Bakanlığı kaldırılmıştır. Artık SSCB’nin her Cumhuriyeti 
emniyet ile ilgili sorunlara kendi yerel özelliklerine göre çözüm üretmeye 
başlamıştır (Kuritsina, 2008: 51). 

17 Ağustos 1962 tarihli ve 901 sayılı SSCB Bakanlar Kurulunun ka-
rarı ile kabul edilen “Sovetler Milisinin düzenlemesi” polisin temel amacı 
olarak “kamu düzeni, sosyalist mülkiyeti, insanı ve vatandaşları suçluluktan 
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koruma, suçları önleme ve aydınlatma” konularını belirlemiştir. SSCB Ba-
kanlar Kurulunun 8 Haziran 1973 tarihli ve 385 sayılı kararı ile kabul edil-
miş “Sovyetler Milisinin düzenlemesi”nde polisin ödevlerinde değişiklikler 
görülmektedir. Böylece polis teşkilatının temel amacı “asayişi sağlama, suç-
ları önleme, sosyalist mülkiyeti, vatandaşların ve tüzel kişilerin haklarını ve 
yasal çıkarlarını suçlardan koruma” olmaktadır (Matveev, 2015: 107-108). 
“Polis teşkilatı memur ve yönetici personelinin görevlerinin düzenlemesi” 
23 Ekim 1973 tarihinde 778 sayılı SSCB Bakanlar Kurulu kararnamesi ile 
onaylanmıştır. Bu düzenleme polis personelini “SSCB vatanına özveriyle 
hizmet etmeye, görevi yapmak için tüm güçleri ve gerek olduğunda uğruna 
canını ortaya koymaya, sıkı bir şekilde ve hiç sapmadan Sovyetler Birliği Ko-
münist Partisi ve SSCB Hükümeti’nin politikalarını ve kararlarını uygulama-
sı” ile hedeflendirmiştir. Fakat 1980’li yılların sonuna kadar polis memurla-
rının hukuki statüsü yasal düzeyde belirlenmemiştir (Rakhmatullin, 2014: 
271-273). SSCB’nin kurulmasından dağılmasına kadar Polis Teşkilatı Ko-
münist Partisi Merkez Komitesinin kararnameleri ve İçişleri Bakanlığı’nın 
düzenleme, emirname ve yönetmenlikler ile hizmet etmesiyle polis teşkilatı 
kanunu olmamıştır. Polis teşkilatının ilk kanunu ancak Kırgız Cumhuriyeti-
nin bağımsızlığını kazanmasıyla 11 Ocak 1994 tarihinde N 1360-XII sayı ile 
kabul edilmiştir. Bu kanun polis teşkilatının temel hedefleri olarak “vatan-
daşların hayatı, sağlığı, hakları ve özgürlükleri, malları ile toplum ve devletin 
çıkarlarını cürümlerden ve diğer tecavüzlerden korumasını belirlemektedir. 
Kanunda ilk kez yasal olarak polis memurlarının yetki ve sorumlulukları, 
hukuki ve sosyal garantileri, finansmanı, maddi ve teknik imkânları tespit 
edilmiştir (KC Polis Teşkilatı Kanunu).

Kırgızistan Polis Teşkilatı’nın merkezi yönetimini oluşturan İçişleri 
Bakanlığı aynı zamanda Emniyet Genel Müdürlüğü rolünü yerine getir-
mektedir. Diğer ifadeyle sadece emniyetten sorumlu olan İçişleri Bakanlığı 
altında ayrı bir Emniyet Genel Müdürlüğünün bulunmaması Türkiye Em-
niyet sisteminden farklılıklarından biridir. Polis memurlarının üniforması 
askeri tarzda olup asker üniformasından sadece rengi ile fark edilmektedir. 
Polis Teşkilatı eski SSCB döneminden beri militer yapısı ve hiyeraşisi ile 
“son derece katı bir merkezi yönetim ve teşkilatlanmaya sahip”tir (Güneş, 
2008: 335).
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İçişleri Bakanı ve Emniyet Genel Müdürü görevleri bir şahısa 
yüklenerek Polis Teşkilatı’nın yürüttüğü tüm faaliyetlerden KC 
Hükümeti’ne karşı  sorumluluk taşımaktadır. Polis Teşkilatı’nın yapısı İçiş-
leri Bakanının önermesiyle Hükümet tarafından onaylanır. İçişleri Bakanı-
nın atanması ve görevden alınması Kırgız Cumhuriyeti mevzuatı belirle-
mektedir (KC Polis Teşkilatı Kanunu, md: l).

Kırgızistan Polis Teşkilatı’nın en önemli yasal dayanağı Kırgız Cum-
huriyeti Anayasasıdır. Teşkilat “ülke içerisinde asayişi, toplum ve bireylerin 
güvenliğini sağlamak ve suçla mücadelede öncelikli ve yegâne sorumlu”dur. 
KC Anayasası haricinde polis teşkilatının yürüttüğü tüm faaliyetlerinin 
hukuki dayanaklarını KC polis Teşkilatı Kanunu, diğer kanunlar ve ulus-
lararası norm ve anlaşmalar oluşturmaktadır (Aliiaskarov, Abdiev ve Sat-
tarov, 2012).  Kırgız Cumhuriyeti Polis Teşkilatı Kanunu, polis teşkilatı 
asayişi, insanların ve toplumun güvenliğini sağlamaya ve suçla mücadele 
etmeye yetkilendirilmiş devletin silahlı güvenlik kurumu olarak tanımla-
maktadır. Kırgızistan’da İçişleri Bakanlığı altında olan yedi il emniyet mü-
dürlüğü, il statüsünde olan Bişkek ve Oş büyükşehirleri ile Demir ve Hava 
Yolları Güvenliği Emniyet Müdürlüğü, kırk ilçe ve yirmi beş şehir emniyet 
müdürlüğü ve bunlara bağlı polis merkezleri ve amirlikleri, öğretim ve 
diğer kurumları polis teşkilatının sistem bütünlüğünü ve kurumsal yapısını 
oluşturmaktadır (KC Polis Teşkilatı Kanunu, Madde: l). Polis kamu düze-
ni, insan ve toplumun güvenliğini sağlanmasından sorumludur. Emniyetin 
sisteminin genel iki görevi bulunmaktadır. İlki suç işlenmesini önleme ikin-
cisi işlenmiş suçlarla ilgili kanunlara göre görevleri yerine getirmektir. 

Kırgızistan Polis Teşkilatı Kanunu’nda Türkiye’deki gibi görev bakı-
mından polisi idari, siyasi ve adli olarak ayırmamıştır fakat bu faaliyetleri 
yerine getiren birimler teşkilatın yapılanmasında yer almaktadır. Bu birim-
ler İçişleri Bakanlığı merkez yapılanmasında daire başkanlıkları, başkanlık-
lar, merkez ve hizmetler birimlerinden oluşması ile il, ilçe ve şehirlerde alt 
birimleri bulunmaktadır. Merkezi birimler aşağıda verildiği gibi sıralanabi-
lir:

Acil Polis Yardım Merkezi, Ana Karargâh Daire Başkanlığı, Arşiv ve 
Dokümantasyon Daire Başkanlığı, Asayiş Daire Başkanlığı, Basın ve Yayın 
Daire Başkanlığı, Bilgi İşlem ve Analiz Merkezi, Çevik Kuvvet Hizmeti, 
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Demir ve Hava Yolları Güvenliği Daire Başkanlığı, Dış İlişkiler ve Hu-
kuk Müşavirliği Daire Başkanlığı, Gizli Evrak Taşımacılığı Hizmeti, İdari 
Mali ve İkmal Daire Başkanlığı, İnterpol Daire Başkanlığı, İstihbarat Daire 
Başkanlığı, Koruma Daire Başkanlığı, Köpek Eğitim Merkezi, Kriminal 
Araştırma Merkezi, Mali Suçlar ve Yolsuzlukla Mücadele Daire Başkanlığı, 
Özel Güvenlik Hizmetleri, Özel Harekât Daire Başkanlığı, Personel Daire 
Başkanlığı, Polis Akademisi Başkanlığı, Polis Güvenliği ve Disiplin Daire 
Başkanlığı, Polis Meslek Okulları Başkanlığı, Sağlık Dairesi Başkanlığı, Suç 
Soruşturma Dairesi Başkanlığı, Suç Analizi Daire Başkanlığı, Teftiş Kurulu 
Başkanlığı, Terör, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkan-
lığı, Trafik Daire Başkanlığı ve Uygulamalı Eğitim Merkezidir (KC Hükü-
met Kararnamesi, 2015).

KC Polis Teşkilatı’nda tüm rütbeli personel yaptığı görevlerine bakıl-
maksızın diğer bir ifadeyle karakolda çalışan sürücü, istihbarat veya perso-
nel şubesi personeli ve polis eğitim kurumlarında bulunan öğretim elemanı 
ya da öğrenci aynı hukuksal statüye sahiptir. Böylece kanunda gösterildiği 
gibi polis memuru fiziksel güç kullanma, polis araçlarını ve ateşli silahları 
kullanma hak ve yükümlülüğü taşımaktadır. Bunlarla beraber hukuksal ve 
sosyal korunmasının bulunması ile sınırlama ve yasaklamalara uymaktadır 
(Osmonov, 2015: 70). Polis memurları tamamen polis teşkilatına bağlıdır 
ve rütbeler İçişleri Bakanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü tarafından veril-
mektedir. Rütbeler yüzbaşına kadar İl Emniyet Müdürleri, binbaşı, yarbay 
ve albay rütbeleri İçişleri Bakanı, Tuğgeneral, Tümgeneral ve Korgeneral 
rütbeleri ise Cumhurbaşkanı tarafından verilmektedir (KC Polis Teşkila-
tı Kanunu, KC Polis Teşkilatı’nda Memur ve Yönetici Personelinin Görev 
Yönetmeliği). Kırgızistan polis memurlarının yaptığı görevleri ile Türkiye 
polis memurlarına, taşıdığı rütbeleri askeri olduğundan Türkiye jandarma-
sına benzetilebilir. 

Kırgızistan Polis Teşkilatı askeri kültürü, aşırı merkezi ve katı hiye-
rarşik bir yapılanmaya sahiptir. Emniyet kurumunda 2010 yılına kadar 
yapılmış reformları yeni kamu yönetimi ilkelerinden ‘sivil katılım’, ‘sivil 
denetim’ ve ‘sivil gözetim’ mekanizmalarının geliştirilmesine çabalar göste-
rilmiştir. Bunun yanında vatandaşlarla güvene ve sosyal ortaklığa dayanan 
ilişkilerin geliştirilmesi için ‘Toplum Güvenliği Girişimi’ ve ‘Komşular Bir-
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liği’ gibi projeler belli bir derecede başarıya ulaşmıştır. Fakat bu projelerden 
alınan tecrübeler ülke geneline yaygınlaşmamıştır. Şeffaflık ve dış hesap 
verebilirliğin genişletilmesi konusunda da ciddi sonuçlara ulaşamamıştır. 
Devlet genelinde var olan bir sürü engellerden dolayı Polis Teşkilatı’nda 
reformlar başarılı olamamıştır (Osmonov, 2015: 101-106).

3.2. Milli İstihbarat Teşkilatı – Milli Güvenlik Devlet Komitesi

Kırgızistan Milli İstihbarat Teşkilatı yürütme merciînin alt birimi 
olarak Kırgız Cumhuriyetinin güvenliğine her hangi bir zarar gelmesinin 
önlenmesinden sorumludur. MİT’e verilmiş yetki çerçevesinde insan, 
toplum ve devletin güvenliği sağlanmaktadır. MİT, Kırgız Cumhuriyeti-
nin anayasa düzenine, egemenliğine, ülke bütünlüğüne olan hukuka aykırı 
saldırıları ve yabancı istihbarat örgütlerinin yıkıcı eylemlerini açığa vurma, 
önleme ve son verilmesine yönelik faaliyetleri yürütmektedir. Milli güven-
lik faaliyetlerini yürütmeye yetkilendirilen bu kurum, il, ilçe ve şehirlerdeki 
alt birimleri, devlet muhafız kurumu, karşı casusluk kurumları ile Kırgız 
Cumhuriyetinin Milli İstihbarat Teşkilatı’nın tek bir sistemini oluşturmak-
tadır. Milli güvenlik faaliyetlerini yürütmeye yetkilendirilen devlet kuru-
mu yöneticisi ve yardımcıları KC Cumhurbaşkanı tarafından atanmakta-
dır. Teröre karşı faaliyetleri yürüten devlet kurumlarını koordine etmek 
için milli güvenlik faaliyetlerini yürütmeye yetkilendirilen devlet kurumu 
altında antiterör merkezi oluşturulmaktadır. Bu merkezin yönetmeliği KC 
Hükümeti tarafından onaylanmaktadır (KC Milli İstihbarat Teşkilatı Ka-
nunu, 1994: 1,8,12).

KC Milli İstihbarat Teşkilatı’nın temeli SSCB tarihi ile başlamıştır. 
20 aralık 1917 tarihli Halk Komiserleri Kurulunun kararnamesi ile Rus-
ya Federasyonu Sosyalist Cumhuriyeti’nde karşı-devrim ve sabotajla mü-
cadele etmek için Tüm Rusya Olağanüstü Kurul (TROK - Rusça VÇK) 
oluşturulmuştur. Kurulun ilk başkanı olarak Feliks Dzerjinskiy atanmış ve 
1922 yılına kadar yönetmiştir. 6 şubat 1922 tarihinde bu dönemde Rus-
ya Sovyet Cumhuriyeti’nde devletin meclis, idareli ve denetim organı olan 
Tüm Rusya Merkezi Yürütme Kurulu’nun (VTsİK) kararı ile VÇK kaldı-
rılmış ve yerine İçişleri Halk Komiserliği altında Devlet Siyasi Genel Mü-
dürlüğü (GPU) oluşturulmuştur. 1923 yılında GPU birleştirilen Genel 
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Müdürlük (OGPU) adını alarak SSCB Halk Komiserleri Kurulu’nun (Sov-
narkom) altına girmiştir. 10 temmuz 1934 tarihinde MİT yine İçişleri Halk 
Komiserliği (NKVD) altında sokulmuştur. NKVD 3 Şubat 1941 tarihinde 
Polis Teşkilatı görevi ile SSCB Halk İçişleri Komiserliği (NKVD SSSR) ve 
MİT görevini taşıyan Halk Devlet Güvenliği Komiserliği (NKGB) olarak 
ayrılmıştır. Sonraki yıllarda polis ve istihbarat teşkilatları bir takım birleş-
me ve ayrışmaları görmüşlerdir. 13 Mart 1954 tarihinden itibaren istihba-
rat teşkilatı ayrı bir kurum olması ile SSCB Bakanlar Kurulu altında Devlet 
Güvenliği Komitesi (KGB) olarak tanınmaktadır (www.fsb.ru, 2016).

Kırgızistan Milli İstihbarat Teşkilatı görüldüğü gibi Sovyetler Birli-
ği’nin tarihi ile faaliyet başlamasıyla KGB’den miras olarak faaliyetlerine 
devam etmektedir. 1917 ve 1954 yılları arasında polis ve istihbarat teşki-
latları siyasi duruma göre bir kurum çatısı altında birleşme ve ayrışmalar 
yaşamıştır. 1991 yılı Kırgız Cumhuriyetinin bağımsızlığını almasıyla 11 
Ocak 1994 tarihinde 1362-XII sayılı istihbarat teşkilatının kanunu kabul 
edilmiştir. Milli İstihbarat Teşkilatı bugün Milli Güvenlik Devlet Komitesi 
olarak adlandırılmaktadır.

Milli İstihbarat Teşkilatı önceden gösterilmiş yetkileri dışında ir-
tikâp, kaçakçılık ve uyuşturucu kaçakçılığı ile mücadele, Kırgız Cumhuri-
yeti’nin yurtdışında diplomatik temsilcilikleri, devlet kurumları ve vatan-
daşlarının güvenlik önlemlerini yürütmektedir. Ülkede bulunan kurallara 
aykırı gelen radyo-elektronik araçlarının çalıştırılmasını yasaklamaktadır 
(Milli İstihbarat Teşkilatı Kanunu, 1994: 15,16). Ceza Kanununda belir-
lenen insan ve vatandaşların anayasal hak ve özgürlükleri üzerinde yapıl-
mış suçlarının 136. maddesi, mülkiyete karşı suçların 171. maddesinin 2, 
3, 4 fıkraları, kamu güvenliğine karşı suçların 226-229, 232, 233 maddeleri, 
devletin anayasal düzen ve güvenliğine karşı suçların 292-299, 300-302 
maddeleri, devlet sınırlarının yasadışı geçişi 346 maddesi, insanlığın 
barış ve güvenliğine karşı suçların 373-376 maddeleri MİT tarafından 
açığa vurulması, önlenmesi ve soruşturulması yapılmaktadır (KC Ceza 
Muhakemeleri Usulü Kanununu, m: 163). 

Kırgızistan egemenliğini kazandıktan sonra Milli İstihbarat Teşkila-
tı’nda bugüne kadar bir çok reform çalışmaları yapılmış ve devam etmek-
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tedir (Altmışev, 2016; Asanov, 2016, www.ru.sputnik.kg, 2016). Teşkilatın 
9. Daire Başkanı Dobayev’in deyimine göre, bu daire memurlarının çoğu 
yükseköğretim kurumlarında eğitim almamıştır. Buna engel olan nedenler-
den biri maaşların düşüklüğü (10 bin som yaklaşık 450 tl) ve yüksek eği-
tim alanlarında çalışmaya isteği olmadığını belirtmiştir (Dobayev, 2012). 
Bağımsız avukat olarak çalışan Toktakunov’a göre MİT’in faaliyetleri eski 
SSCB döneminden kalan yönetmelikleri temelinde düzenlenmesi ile 
ülkenin anayasal ilkelerinin biri olan ‘şeffaflık’ ilkesine aykırı gelmektedir.  
Örneğin; KC Maliye Bakanlığı memuru tarafından kurumun sitesinde 
Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatına devlet 
tarafından ayrılmış bütçesi gösterilmiştir. Bu bilgiler MİT tarafından 
devlet sırrı sayılarak Maliye Bakanlığı memuru üzerinden soruşturma 
başlatılmıştır. Fakat Toktakunov, kanunlara göre genel bütçe bilgileri dev-
let sırrı olmadığını vurgulayarak ABD CIA kurumunu örnek göstermiştir 
(Yalovkina, 2012). Yeni kamu yönetiminde ‘hesap verebilirlik’ ilkesi MİT 
tarafından uygulanmadan KC yasaları ihlal edildiği toplumsal vakfın baş-
kanı Tattuu Mambetaliyeva belirtmiştir (Mambetaliyeva, 2012). Dolayı-
sıyla demokratikleşmeyi seçmiş Kırgızistan’ın Milli İstihbarat Teşkilatı’nda 
demokratik ilkelerin uygulamasında sorunlar yaşadığını görebilmekteyiz.

SONUÇ

Çalışmada ayrıntılı bir şekilde değerlendirdiğimiz iç güvenlik yöne-
timi; sanayi devrimi ile başlayan modernleşmenin de tamamlanarak artık 
post-modern bir topluma geçişin yaşandığı günümüzde yeniden yapılan-
maya ihtiyaç duymaktadır (Cerrah, 2005:2).

Günümüzde iç güvenlik örgütlerinin içinde bulundukları çevresel 
faktörlerde yaşanan hızlı değişimler, iç güvenlik örgütlerini bu değişimle-
re gecikmeden, zamanında ve etkili bir şekilde cevap verecek bir örgütsel 
yapıya dönüşüme zorlamaktadır. Dünyadaki bu gelişmelere paralel olarak 
Türkiye’nin iç güvenlik yapılanmasında da bu alanda yaşanan sorunlara 
çözüm olacak ve değişim gereklerine cevap verecek şekilde bir yeniden 
yapılanma ihtiyacı bulunmaktadır. 21.yüzyılda sağlanacak olan iç güvenlik 
yapılanmasının, çağdaş, dinamik, bilimsel, değişime açık, bürokratik ol-
mayan, hızlı karar alabilen ve uygulamaya geçebilen, demokrasi kültürüyle 
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uyumlu ve aynı zamanda komuta birliği, uzmanlaşma ve koordinasyon il-
kelerini hayata geçirecek bir niteliğe kavuşması gerekmektedir. 

Ulusal güvenliğini birey güvenliği üzerinde kurumsallaştıramayan 
ve inşa etmeyen devletler, uluslararası sistem açısından bir güvenliksizlik 
unsuru olarak ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla temel hak ve özgürlüklerin 
güvence altına alınması konusunda, bireysel güvenlik ile ulusal güvenlik ve 
ulusal güvenlik ile de küresel güvenlik arasında pozitif zincirleme bir ilişki 
bulunmaktadır. 

Kamu yönetimi alanında yaşanan gelişmeler güvenlik kavramının 
kapsam ve içeriğini de değiştirmiş ve yeni anlayışta devlet güvenliği bir 
amaç olarak değil bireylerin güvenliğini sağlayacak bir araç olarak görülmüş 
ve yeni bir paradigmanın doğmasına neden olmuştur. İnsani güvenlik para-
digması, devletin güvenliği ve bağımsızlığından ziyade doğrudan insanla-
rın geçimini sağlama hakkı, yaşama hakkı, onurunu ve emniyetini sağlama 
hakkı olarak tamamen insan üzerine odaklanmakta ve insanların bireysel 
olarak güvenliklerinin olmadığı yani savaş, şiddet ve güvenliği tehdit edici 
diğer olgu ve parametrelerin var olduğu bir dünyada bireyin de güvende 
olamayacağı varsayımından hareket etmektedir. Güvenliğin artışı aynı za-
manda hak ve özgürlük kısıtlamasını beraberinde getirmektedir. Burada 
önemli olan bu dengenin korunması ve insan odaklı yaklaşımların benim-
senmesidir. Bu değişim ve dönüşüm sürecinde, halkın denetim faaliyetleri-
ne dâhil edilerek güçlü ve bilinçli bir kamuoyu denetimi faaliyeti gerçekleş-
tirmesi demokratik yönetimin sağlanması, şeffaflık ve bireysel güvenliğin 
sağlanması açısından son derece önemlidir (Fırat-Erdem, 2014:119-120). 

Bilindiği gibi değişen sivil siyasi otorite olan hükümetlerle değiş-
meyen silahlı sivil iç güvenlik kurumunun birbirlerini etkileyeceği bir ger-
çektir. Hükümetlerin felsefelerine, güçlerine ve tarzlarına göre bu etki silik 
yâ da derin olacaktır. İç güvenlik teşkilatının genel saygınlığı ve başarısı, 
hükümetlerin bu kurumlar üzerindeki tasarruflarını etkileyecektir (Keleş, 
2007:1). İç güvenlik hizmetleri ayrıca düzen ve asayişin etkili bir şekilde 
sağlanmasını amaçlayan bir eğitimi de gerektirmektedir. Bu nedenle, iç 
güvenlik hizmetlerinin sivil/siyasal denetime tabi olacak şekilde (Arslan, 
2005:5) düzenlenmesi oldukça önemlidir. 
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Güvenlik sektöründe gerçekleşmesi gereken zihinsel dönüşümün en 
önemlileri ‘hukukun üstünlüğüne inanma’ ve ‘sivil otoritenin üstünlüğü-
nün’ benimsenmesidir ki bu ikincisi ‘güvenlik sektörünün parlamenter de-
netimi’ olarak da ifade edilebilir. Bu sektörün gerçek anlamda çağdaşlaşma-
sı bu iki temel ilkenin kurumsallaşarak, ‘sivil katılım ve denetim’, ‘şeffaflık’ 
ve ‘hesap verebilirlik’ şeklinde güvenlik sektörüne yansımasıyla gerçekleşe-
cektir (Cerrah, 2005:1). 

Genel olarak birçok ülkede iç güvenlik teşkilatlarının mevzuat alt-
yapıları çok çeşitli ve karmaşıktır. Teşkilatlar yapılanma, görev, yetki ve 
sorumluluklarını onlarca kanun ve yüzlerce mevzuat hükümlerinden al-
maktadır. Son yılların yükselen değeri olan yeni kamu yönetimi anlayışı, 
kurallar ve prosedürlerden daha çok, çıktılar ve sonuçları vurgulayan bir 
yönetim yaklaşımı olduğundan bu anlayış iç güvenlik teşkilatları içerisin-
de muhasebe, hesap verilebilirlik ve performans yönetimini önermekte ve 
bu alanlar üzerinde yoğunlaşılması gerektiğini vurgulamaktadır. Özellikle 
Türkiye gibi ülkelerde belediye sınırlarında kolluk vazifesini gören sivil kö-
kenli polis teşkilatının genel müdürlük olarak İçişleri Bakanlığı hiyerarşi-
sine tabi olması, buna karşın kırsalda bu işi yapan asker kökenli jandarma 
ve denizlerdeki sahil güvenlik teşkilatlarının (genel) komutanlık olarak 
kolluk görevleri haricindeki kadro, terfi, eğitim, atama gibi konularda TSK 
hiyerarşisinde yer alması ülkenin iç güvenlik hizmetlerinde çok başlılığın 
göstergesidir. Bu nedenle JGK ve SGK’nın savaş ve zorunlu haller haricin-
de tamamen İçişleri Bakanlığı’na bağlanması veya her durumda tamamen 
devredilmesi gerekir. Ayrıca, bölgesel ve küresel birliklerin polis teşkilat-
larını ön plana çıkardığı görülmektedir. Çünkü şehirleşmenin giderek art-
ması jandarmanın varlığını ve etkinliğini sorgular hale getirmiştir. Avrupa 
jandarmalarına bakıldığında; otobanlar dâhil trafik, havaalanı güvenliği, el-
çilik ve kritik tesislerin korunması, sahil güvenlik gibi görevlerin de jandar-
maya verildiği görülmektedir. Bu doğrultuda çok başlılığı engellemek için 
SGK’nın jandarmaya bağlanması ve görevlerin jandarmaya devretmesi, ön-
leyici kolluk hizmetlerinde verimliliği arttıracaktır. Yine sahillerde, boğaz 
ve limanlarda emniyet ve asayiş hizmetleri deniz polisi şeklinde emniyet 
teşkilatının altında yürütülmesi de bir alternatif olabilir. Türkiye’de deniz 
ve kara sınırlarının etkin bir biçimde korunması amacıyla asker olmayan ve 
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profesyonellerden oluşan bir sınır polis teşkilatının kurulması yararlı olabi-
lir (Mil, 2014:56).

Türkiye’de iç güvenlik yönetiminin; gerek teşkilatlanma gerekse de 
bağlı olduğu makamlar açısından birbirinden tamamen farklı iki teşkilat 
üzerine bina edilmesi başlıca bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. İç gü-
venlik yönetiminin çağın şartlarına cevap verebilmesi ve halkın memnuni-
yetinin sağlanabilmesi için yapılması gerekenlerin başında farklı kurumsal 
kimliklerin ortadan kaldırılarak, sivil, demokratik bir yapının oluşturul-
ması gereklidir. İç güvenlik yönetiminde yeniden yapılanmayı gerektiren 
nedenleri; “teknolojik gelişmeler, toplumun sosyo-ekonomik ve politik 
olarak yapısal değişikliğe uğraması, nüfus hareketleri, suç ve suçluların ma-
hiyet olarak değişmesi, polisin görevlerinin tür ve özellik olarak değişmesi, 
çeşitli nedenlerle polisin etkinlik ve verimliliğinin düşmesi, halkın polisten 
beklentilerin değişmesi ve son olarak polisin genel politikalarındaki deği-
şim” olarak sayabiliriz (Doğan, 2010:121-122). Güvenlik hizmetlerinde 
başarının temelini etkili bir yönetim, hizmetin gerektigi şartlara uygun eği-
tilmiş personel ile yeterli teknik donatım ve araç oluşturmaktadır. Persone-
lin sayısından ziyade niteligi önemlidir. Bu nedenle güvenlik örgütlerinde 
ve özellikle jandarma ve polislerin hizmet öncesi, hizmet içi ve hizmet sı-
rasında (Mutlu, 2006:112) eğitim yoluyla göreve yatkınlığının arttırılması 
yararlı olacaktır.
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The Formation and Development of Local  
Self-Government of the  Kyrgyz Republic 
(1991-2016) 

Saltanat Asekova*1

Effective governing guarantees that political, social and economic 
priorities are based on consensus in the society. Sustainable human de-
velopment will not be realized without strong, effective and satisfactory 
governing accessible for broader participation. Provision of social and eco-
nomic development of society at the present stage mainly depends on clear 
organization of state administration, elaboration of optimal system of inte-
raction of public authorities with local governments.

During reorganization of political and administrative system, muni-
cipal and local self-administration have become the strategic lines of de-
mocratic reforms in the Kyrgyz Republic. Kyrgyzstan (among the first of 
CIS countries of Central Asia) created the institute of people power and 
began to elaborate new and modern models of organizations of state and 
local authority satisfying with market relations providing democratic and 
effective regional and territorial administration contributing increase of ac-
tivity of local population [1, P. 3.].

Today local government represents one of foundations of constituti-
onal system of the Kyrgyz Republic – special form of people power allowing 
the population through local communities independently and at their risk 
to solve issues of their territories. Legal basis of local government is fixed 
in the Constitution of the Kyrgyz Republic where fundamental norms of 
local government are established in the system of people power: principles 
of its organization and activity, competence of local government, etc. 

*   I. Arabayev Kırgız  Devlet Üniversitesi, Kırgızistan.
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In accordance with clause 4 article 1 of the Kyrgyz Constitution the 
people of Kyrgyzstan implement its power directly at the elections and re-
ferendums as well as through the system of state bodies and local govern-
ments on the basis of the Constitution and laws. It means that the people are 
recognized as the primary subject of the power and its source in the Kyrgyz 
Republic. The Constitution of the Kyrgyz Republic envisages relatively high 
degree of autonomy of local government [2]. State and administrative bo-
dies of all levels that shall carry out purposeful work on improvement and 
provision of all completeness of functions carried out by them, were finally 
formed in the Constitution.    

The main tasks were set before Kyrgyzstan from the date of acquisiti-
on of state independence in 1991: to make market economy and transform 
centralized state form of government into decentralized democratic system 
of power based on self-government principle.       

Thus, the reform of local government in the Kyrgyz Republic im-
mediately entered in the number of the most topical issues. The issues are 
undoubtedly serious, but the key to its solving still has not been found. Ef-
fective decentralization of authority that is transfer of a part of required fun-
ctions from public authorities to local government authorities has become 
the main principle laid in the reform.    

The history of formation of local government formation in the Kyrgyz 
Republic estimates more than ten years. In the historical aspect the expired 
period is not large but it is sufficient for giving definitive estimates of passed 
reform stages [3, P.184]. 

Constitutional and legal guarantees of local government, provision of 
its financial and other independence on political machinery, its officialdom 
will allow this important political institute anticipating formation and de-
velopment of civil society in Kyrgyzstan, increasing living standard of the 
people and what is very important bringing together state authority and the 
people. However, it will be possible only in the case when local government 
will be provided with all required conditions for realization of all possibiliti-
es laid in it [4, P.3.]. The Government shall in every way support the activity 
of local governments taking into account principles of their provision with 
the required legal base.  
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The National Strategy “Decentralization of state administration and 
the development of local government until 2010” was adopted on Decem-
ber 17, 2002 by the Decree of the President of the Kyrgyz Republic Nº 381.   

The national Agency of the Kyrgyz Republic by the affairs of local 
government was organized with the purposes of realization of the Natio-
nal Strategy as well as further decentralization of state administration and 
development of local government  in the Kyrgyz Republic, realization of 
the principle of function delimitation of state authority established by the 
Constitution and local government, consequential introduction in the pra-
ctice of territories control of principles of self-regulation, self-dependence 
and self-financing, as well as wide involvement of local communities into 
administration of the business of local character.          

The corresponding regulatory legal acts concerning the issues of 
decentralization of public administration were analyzed during imple-
mentation of the National Strategy. Suggestions by provision of effective 
legal base of local government, including realization of financial decentra-
lization, formation of municipal service and delimitation of functions and 
powers of bodies of state administration and local government.        

One should also note that for the last years of carrying out reforms, 
all legislative acts, decrees of the President were directed for complete exc-
lusion of Government’s intervention into business activity of producers, 
cancellation of administrative dependence on higher bodies of flexible 
combination of equal development of different forms of ownership and 
domesticity as equal partners and competitors in production and service 
rendering [1]. 

Transfer of a number of power functions and authorities from cen-
tral level of administration to newly formed bodies of self-governing was 
implemented during years of reforms. From the beginning of reforms in 
our Republic, a range of tasks of local governing was not clearly defined. 
Many important issues remained unsolved.

Destruction of planned economy led to the situation when forecasts 
of social-economic development of the territories were compiled at the 
most for a year. The necessity of strategic planning appeared only when the 
resources of local communities almost ran low.    
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Social and economic reforms performed in the Kyrgyz Republic 
and aimed at creation of competitive market economy, introduction in the 
system of public administration of democratic principles envisage stren-
gthening of people power at all administrative and territorial levels, invol-
vement in the process of broad layers of population. World experience of 
social development justifies about effectiveness of such system of power 
organization whereby issues of organization of social and economic life at 
the places are solved by local governments.

There are a range of problems in local governing that are the reason 
of certain disadvantages and discrepancies [5, Р.15.]. They are as follows: 

- absence of clear and unambiguous legislative delimitation of functi-
ons and authorities between state authorities and local governments; 

-absence of sufficient material and economic resources of self gover-
ning independence;

- absence of real and sufficient mechanisms of interaction of state 
authorities and local governments,

- absence of personnel providing functioning of local governing.

Local governing being a power that is closer to the population, prob-
lems of the territory where the population lives, turned out to be more 
financially disadvantaged in comparison with other power levels. Uncer-
tainty and instability of local government powers are the main problems 
of today. At the present moment carrying out of economic and financial 
decentralization is a complicated problem. Issues of formation and deve-
lopment of communal property, creation of conditions for formation of 
full-scale local budgets, creation of stable normative basis of financial and 
economic activity of local governments are referred to them. In spite of ef-
forts made in this direction the issue of financial and economic decentrali-
zation remains unsolved by the range of reasons of objective and subjective 
nature [6, Р.18.]. 

The acting model of deconcentrated interbudget relations does not 
promote strengthening of financial and economic basis of local governing. 
As a result of it there is a sharp differentiation of regions by a level of fiscal 
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capacity, absence of real stimuli in the enhancement of collection of taxes 
and other receipts in local governments.   

One of the most acute problems is discrepancy of local government 
power volume to material and financial resources that they have.   Econo-
mic and financial base of the majority of municipalities is insufficient for 
the implementation of local government functions [7, Р.177.]. Public con-
trol over correct and rational usage of material and financial valuables of 
the society is implemented by a group of people’s control consisted of 5-9 
people and formed by ayil Kenesh (village council), the candidates of pe-
ople’s control members are suggested by village community assembly and 
public organizations. The results of checks of this group are transferred for 
consideration to ayil Kenesh, court of aksakals (eldermen) or special ca-
ses – to corresponding public authorities. The principle of stability means 
legal support of income sources of local governments. Therefore the stable 
base is considered to be a financial and economic base of local government, 
the objects and sources of which are supported legally due to their relative 
stability as forms of regulation of social relations. 

Accordingly in the legislation of the Kyrgyz Republic it is necessary 
to define clearly sources of the republican budget, local budgets between 
superior territorial levels and a budget of local governments.   

Such reform will allow calculating profitable possibilities more pre-
cisely and fiscal capacity of local governments as well as sizes of required 
or financial aid.   

By 2010 it is envisaged to create effective organizational-legal and 
financial –economic base of local governing development at the basis of 
decentralization that will be built in accordance with the Constitution of 
the Kyrgyz Republic. [8, Р.138.]

When a political fate of the country is solved at the level of three 
branches of the government, just at the level of local government within 
local policy the economic life of the people is solved. It occurs through ef-
fective administration by communal property bodies and local finances [9, 
Р.16.].That is why decentralization of state administration is an important 
component of reforming processes in the Kyrgyz Republic.
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Here in Kyrgyzstan it is real that there are many complicated regional 
problems arisen under the influence of historical, national, demographic 
and other non-market factors that also require intervention of the Govern-
ment. Alongside with that a course taken for construction of democratic 
state steadily put forward a problem of local governing development to the 
key positions.       

By virtue of the fact that it is closer to the problems of population lo-
cal governing is capable to solve the problems of people more effective than 
any other level of power. Local governing is an important link of a single 
system of public authority, it supplements and strengthens state authority. 
That is why it is necessary to promote development of local governing in 
Kyrgyzstan, strengthening it financially and organizationally, simultaneous-
ly strengthening control over activity of local governments. 

Introduction of working system of decentralized administration is a 
complicated process. Decentralization reform requires special attention and 
constant correction and sometimes it is necessary to carry it out at several 
stages. Besides, steady political and technical encouragement on the part of 
the Government is required for provision of reform success. 

Decentralization of state administration, creation of required condi-
tions for the development of local governing, elaboration of optimal sys-
tem of interaction and delimitation of functions between state authority 
and local governing, improvement of legal foundations of local governing, 
strengthening of financial and material base of local governing, as well as the 
creation of conditions for social and economic development of local com-
munities of the Republic.

Thus, local governing in the Kyrgyz Republic is one of the bases of 
constitutional system. Its position in the political system of society is defined 
by the fact that this level is closer to the population, it is formed by it and un-
der its control. Rationally organized local governing allows effectively using 
local resources, improving ecological situation, preserving and developing 
national and cultural traditions of peoples living in the Republic, creating 
new working places. In other words to defuse tensions, increase trust of the 
population, fuller guarantee rights and freedoms of a citizen. Today citizens 
themselves have begun to realize that solving a range of problems of vital 
activity of resettlement mainly depends not only on the state but on people.         
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The Lessons of History of  
Nation-Building In The Turkic World:  
The Experience of Azerbaijan

Tahira Allahyarova*

Introduction: The relevance of the study of the nation-building ex-
perience in the countries of the Turkic world 

 The establishment of the statehood and sovereign development path, 
creating a unified system, the formation of domestic and foreign policy tra-
dition are the results of the process of a long-term evolution which started 
after the peace of Westphalia (1648) in Western European countries dur-
ing the last three centuries. The concepts of an independence and state are 
the twin phenomena which tend to form a unity. It is impossible to imagine 
their use separately, because the existence of every nation is possible only 
in conditions of independence of its own destiny. The creation and devel-
opment of a national state institution and models in the West has lived the 
important period of historical development, and has been achieved a rich 
experience. 

History of the independence of the Turkic world in Centeral Asia 
countries covers  only  25 years  period.

Starting from the last decades of the XX. century, the collapse of the 
socialist camp in some countries, including the Turkic world, stimulated 
the processes of nation-building and has become one of the leading ten-
dencies of global development. 

The  problem of nation-building has not lost its relevance as a the-
oretical idea and experience in the history of political science, although 
many centuries have passed. As a result of the geo-political transforma-
tions taking place in each new historical stage, the analysis of successful 
and unsuccessful practices of various countries  is the unchanged agenda 
* Prof. Dr.,  Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Stratejik Araştırmalar Merkezi, Azerbaycan.
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of the political science. Especially in the current globalized world, there 
is a close relationship between   the path of nation-building of states and 
the common future of civilization. Traditional theories on nation-building 
processes  currently experiencing a period of crisis.  There are not sufficient 
to explain  transformations with sudden and sharp character, in the politi-
cal landscape of the multipolar world,  as well as, a leap forward  of some 
states which were considered as backward at one time. At one time it was 
believed that the Eastern or Asian states, as well as the Turkic world, are 
not able not pass the democratic nation-building. Max Weber considered 
them as societies exposed a tough transformation1.

However today the experience of fast-growing countries of the Tur-
kic world, including Azerbaijan , casts doubt on the main thesis of the clas-
sic theories of national development. Move of the development centre of 
the modern world towards the regions which previously considered to 
be passive and do not comply with western model of state development, 
made many scientists to ponder. They concluded that “The matter is not 
just a problem of understanding in these countries, the matter is under-
standing what is happening in the whole world in terms of their successful 
experience.”2

The experience of independent nation-building of Turkic speaking countries 
is topical in many aspects. This area  draws attention with the existence of dif-
ferent economic, socio-political, cultural models, as well as the political pro-
cesses with the national and regional features . In the most common way, na-
tional and political development of the countries of the Turkic world differs 
from the existing traditional Western development path with some aspects 
like its “non-Western” nature, the democratization of socio-political sphere, 
establishment of market economy, the development of a national identity, 
strengthening the sovereignty of the state, the ratio of stability, freedom and 
security, as well as tradition and innovation, the revival of national values and 
so on.

1  Max Weber Today. (1965). International social science Journal, Published quarterly by Unesco Vol. XVII, No. i, // 
http://unesdoc.unesco.org/images/0002/000217/021717eo.pdf

2  Zygmunt Bauman. (1998). Globalization: The Human Consequences., Columbia University Press. 136 . 
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On the other hand, one of the most important issues is that the suc-
cessful experience of the newly formed states so far has not been the subject 
of extensive research in political science. The experience of nation-building 
in Turkic speaking countries allows to enrich it further by creating an op-
portunity to reconsider many provisions of the classical theory. 

For example, it is possible to get a definite answer to the question 
- “how must be determined the ratio of democracy, security and freedom - 
the hierarchy of this trio?” in modern world with its multiple threats. After 
the Thirty Years’ War, when the paradigm of the nation-state won over the 
empires and the Westphalia system brought a system of national states to 
the world, there was not even talk of about democracy. But at the present 
time, we can talk about the national development and democracy only in 
unity, as an inseparably phenomena. Or, in other words, in general, there is 
no other alternative model of the modern state-building besides the pro-
cess which is understood in the democratic sense. 

However, today, in most cases, the criteria of nation-building, a num-
ber of universal-informal criteria-provision of human rights and freedoms, 
freedom of speech and expression and etc. are regarded as the only crite-
rion of the nation-building. The existence of different manifestations are 
not taken into account in determining the above mentioned criteria, de-
terminants of national development and strategic resources. At the end of 
the XX. century in the former Soviet Union that was covered by the wave 
of independent statehood and nation-building, the development of social 
and political systems of the Turkic speaking countries attracts the attenti-
on of researchers. In indentifying indicators of democratic development, 
the issue of its commitment to the objective historical, political, economic 
and ideological reasons is receded into the background. The countries with 
three centuries-old national state-building and the countries with over two 
decades of experience are measured by the same “scale of democracy”. 

As an example of the independent states of the Turkic world, the 
analysis of the specific national development paradigm which is resisted the 
influence of the neoliberal model of globalization that is forcibly tried to im-
pose by the West in the XXI. century, allows properly understand the politi-
cal processes occurring during the time in which we live.
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It is also clarifies, in which countries 25-year time resource was used 
more efficiently for the independent statehood .  As well as the analysis 
of the process of nation-building in the countries of the Turkic world, the 
importance of the civilisation factors, the historically famous “East and 
West” problem reveal many nuances in the context of the interaction of 
civilizations. To this point there can be reached  new conclusions on chan-
ges underwent the model of national state that emerged in the West three 
centuries ago,  and which universal or unique features does it have.

 It becomes clear-is the main principle and values of the nation-bu-
ilding – democratization, secular-legal state and civil society, ensuring hu-
man rights and freedoms and etc. –universal or they  are only the inherent 
values of Western (“Christian-Protestant”) civilization.

In the period of globalization, it is also important to consider views 
on the weakening or the destruction of the nation-state from the aspect of 
nation-building. In the XXI. century it will be clear that the experience of 
independence of the Turkic world can make a contribution to the theory of 
“strong state-building”  which is widely discussed at present. As is known, 
the new theory disputes of the consequences of weak states for internati-
onal order, and the grounds on which the international community may 
legitimately intervene to prop them up. (F. Fukuyama3, R. Mehdiyev4 and 
etc.)

It is possible to get an answer such an important question, if general-
ly accepted universal models (ready-made recipes) exist, or are there abso-
lutely different ways in each country according to their political-historical 
tradition and features. 

The experience of national and independent state in Azerbaijan

The XX. century is the richest stage in the history of socio-political, 
socio-economic, spiritual and cultural development. In this century there 

3 Fukuyama Francis. (2004). State-Building: Governance and World Order in the 21st Century. Cornell University 
Press. 160 .

4 Mehdiyev Ramiz. (2016). Güclü Azərbaycan dövləti qloballaşma şəraitində milli ideyanın təcəssümü kimi //http://
azertag.az /store/files/tarixde%20bu%20gun/ramiz%20mehdiyev-noviy.pdf
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has been established several socio-political structures that are radically dif-
ferent with their political nature. At the end of the XIX. century and early 
XX. century there were existed the structure of tsarist autocracy (1901-
1917) and independent Azerbaijan Democratic Republic (1918-1920), 
then the Soviet socialist regime (1920-1991) replaced it and finally, at the 
end of the XX. century (1991, October) an independent democratic nati-
onal statehood was restored again.

25 years of a century-old history of statehood of Azerbaijan – were 
a history of sovereign nation-building. These fundamental changes in the 
political system has had a number of important features in terms of nation-
building. In each of them there were gathered some experiences which are 
important for the state-building. 

Azerbaijan which is situated at the junction of the East and West, 
traditional and modern civilizations, a century ago proved that it is able to 
choose a national democratic state-building and progressive geopolitical 
orientation. 

Based on historical analysis, we can say that traditional society in 
Azerbaijan lasted until the end of the XIX. century and the beginning of 
the XX. century. At the beginning of the XX. century, the Bolshevik go-
vernment was established in Czarist Russia, then the empire collapsed and 
finally, the national and independent republic- Azerbaijan Democratic 
Republic was established as a result of the efforts of the leading enlighte-
ners and intellectuals (M. A. Rasulzade, A. Topchubashov, A. Aghayev, A.  
Huseinzade, H. Zardabi, F. Khoyski) of that period. On May 28, 1918 it 
was bestowed a historic opportunity to declare to Azerbaijani people about 
their independence and establish the first democratic republic in the Mus-
lim East.

Azerbaijan Democratic Republic which was declared on May 28, 
1918, coped with a unique historical mission by introducing our state to 
the 20 countries of the world within only a year as the first national, inde-
pendent, democratic, modern and secular state in the East.

Republican era in Azerbaijan was written down in history as the first 
experience of the transition from a traditional society to the national go-
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vernment and for the first time in the history was able to convert into rea-
lity the possibility of the formation of the Eastern model of a national state 
and the right to become a modern state in the Muslim world. 

Nation-wide and public sympathy to Azerbaijan Democratic Repub-
lic and its creators continues with new quality and lives in memory in the 
XXI. century 5. There was a pause of 71 years in the process of nation-bu-
ilding during the Soviet period which started with the fall of the Republic 
in Azerbaijan.6

During the 1995-2003 that was an important period of Azerbaijan’s 
development as a state which is loyal to democratic principles, radical legal 
reforms were carried out in our country in accordance with the national 
statehood traditions and international standards by taking important steps 
towards legal, democratic and secular state-building. Legal and democratic 
state and civil society-building were founded with the adoption of the first 
Constitution of independent Azerbaijan which based on our centuries-old 
traditions of statehood, as well as, national and universal human values. Its 
founder was Haydar Aliyev. Effective functioning of the legislative, execu-
tive and judicial organs was provided by creation of public administration 
system proper to the principle of power sharing. Formation of experience 
in democratic elections on the basis of multiparty, freedom of the speech 
and press, creation of opportunities for the unimpeded activities of the po-
litical parties and non-governmental organizations were important steps 
have been taken towards democratic state-building. 

During the leadership of Heydar Aliyev, there was entered a period 
of transition into democratic nation-building in Azerbaijan in 1993-2003, 
it has been achieved in strengthening its foundations in all directions. Since 
2003, as a result of the dynamic development in all spheres, there was a 
transition to a new phase of development.

President of Azerbaijan Ilham Aliyev has been identified the main 

5  Order of The President of the Republic of Azerbaijan on the 130th anniversary of Muhammad Amin Rasulzade 
http://president.az/articles/10239//

6  F. Abdullazade [and others]; editor. R. A. Mehdiyev. (2001). The Republic of Azerbaijan: 1991-2001. Baku : XXI- 
New Publishing house, pg. 280. p.57
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basic principles that modern Azerbaijan based on, as such:

1. Strong, stable statehood; 2. The development of national, cultur-
al, religious properties of Azerbaijani people in secular statehood; 3. Giv-
ing a high value on multiculturalism, equal rights and coexistence of all na-
tions; 4. The principle of social justice which guarantees peace, tranquility 
and internal security and is considered as the basis of the  living in peace. 
According to indicators of economic development, the policy carried out 
in Azerbaijan that has managed to maintain its leading position worldwide, 
serves the rise of human factor with all shades. In Development Concep-
tion “Azerbaijan 2020: look to the future” which was approved by Presi-
dent Ilham Aliyev’s Decree of December 29, 2012 and at present acts as a 
model for the foreseeable future of powerful statehood, the supreme aim of 
the policy is - ensuring a prosperous life and the well-being of Azerbaijan-
is.7 Azerbaijan Republic: 1991-2001/ F. Abdullazade [and others]; editor. 
R. A. Mehdiyev. - Baku : XXI. New Publishing house, 2001 – pg. 280 

Universal features of the nation-building -“ phenomenon of leader-perso-
nality”: The phenomenon of political leader, his status as a subject of the process 
of nation-building

As for the common features of the statehood for all countries, “phe-
nomenon of leader-personality”, his status which has not an alternative, 
have attracted the attention of researchers.

The scientific-theoretical concepts of great scientists and philosop-
hers who tried to study the history of nation-building intersect at a com-
mon point: the main criterion determining the level of development in all 
states, is conditioned by a factor of national leader, along with the econo-
mic potential. Leaders play a crucial role in the fate of the people thanks to 
high qualities as unite his people around the national idea, so he becomes a 
founder of a national statehood. The national leader Heydar Aliyev-the gre-
atest personality in the history of Azerbaijan in XX. century, is the genius 
strategist who created the ideological and political foundations of Azer-

7  Azerbaijan – 2020: Look into the Future Concept of Development. (2012).  http://www.president.az/files/future_
az.pdf
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baijani state on the historical heritage and national and moral values, and 
turned it into a reality. 

National leader Heydar Aliyev’s coming to political power was a tur-
ning point in the history of independence of Azerbaijan. Only Azerbaijan 
among the former Soviet republics, had to begin the process of nation-bu-
ilding under the most severe conditions. The newly formed independent 
state - the Republic of Azerbaijan was living the most difficult period of its 
history, it was involved not only in an aggressive war, but also was on the 
verge of civil war within the country. As a result of the war, Azerbaijan lost 
sovereignty over Nagorno-Karabakh which was its historic territory, 20 
percent of its lands were occupied. In June of 1993, an outstanding states-
man and politician Heydar Aliyev’s return to political power by a call of the 
people of Azerbaijan, decided the fate of the sovereignty and independen-
ce. Experienced politician who knew that the nation-building is possible, 
first of all, in conditions of social and political stability, reached the sig-
ning of the ceasefire agreement in the Armenian-Azerbaijani war in 1994. 
In condition of stability, Azerbaijani state got an opportunity to attract in-
ternational investments, to carry out political reforms and strengthen the 
pillars of a democratic state.

Great leader who was the founder of the Azerbaijani model of de-
velopment, defined national development priorities of Azerbaijan for 
the new term on the basis of his rich knowledge and experience. In 1994, 
between the world’s leading oil companies and the Republic of Azerbaijan 
was signed “Contract of the Century” with the participation of global ac-
tors in the field of extraction and transportation of hydrocarbon resources 
of the Caspian Sea.

One of the main results of 25-year history is his act as a strategic re-
source that has not an alternative in the establishment of national stateho-
od. Thus, in the first phase, which covers the period of 1993-2003, it was 
possible to mobilize all national resources for a common goal, to preserve 
the independence of Azerbaijan, to move it to the path of sustainable deve-
lopment and ensure its close integration with the international community 
as an independent subject based on national will, thanks to Azerbaijani na-
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tional leader Heydar Aliyev’s personal reputation, political foresight and 
great experience of management.

Only Heydar Aliyev’s certain national development strategy for 
long-term perspective in Azerbaijan allowed the mission of establishment 
of a national statehood that was called as “nation-building” in the World 
science. “He has implemented the concept of establishment of the inde-
pendent Azerbaijani state, and turned a sacred mission into reality by la-
ying the foundation for the state: he combined the national identity and 
statehood with each other, also provided their unbreakable unity. This 
unattainable ideal which exists in every nation in the world, occurred in 
Azerbaijan, too”.8  

At the new stage of development – which covers the period of 2003-
2015, Azerbaijan that led by the President Ilham Aliyev, has become a 
country which had a strong army, a liberal economy and the financial re-
sources, which is developing dynamically, it turned into a state that does 
not depend on anyone, resolutely says its word.

At the present time, one of the main tasks of Azerbaijan’s geopolitical 
relationship with the countries of the region and the world, the strategy of 
foreign policy in the sphere of national development and security, as stated 
by President Ilham Aliyev, are consisted of strengthening the country’s in-
dependence, ensuring its sustainable development and the sovereign state 
rights, creation a mutually beneficial relationship with the most subjects of 
international relations, protection of national interests.

On 15-16 November 2015 year Turkey  was  held  Summit of Group 
of Twenty (G20).President Receb Tayyip Erdogan of brotherly Turkey 
had invited Azerbaijan’s President Ilham Aliyev as a special guest to a Sum-
mit that brought together twenty of the world’s most powerful economi-
es. Comprehensive speech by the President Ilham Aliyev at the event was 
another testimony to that. Moreover, in his article featured in the special 
publication dedicated to the Summit the head of our state presented his 
views on number of strategic topics, as well as, on modern nation building.  

8  Mehdiyev R. (2001).  Azerbaijan: its history and philosophy of independence. Baku: 273 .
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“Azerbaijan has followed a distinctive path of development in the 
24 years since its independence. Today, Azerbaijan offers its own develop-
ment model to the world, backed by internal stability, civil unity and so-
lidarity in society, and an environment of peace and tolerance among the 
different peoples and religions living together in a liberal, sustainable and 
dynamic economy. Azerbaijan is recognised as important in realising an in-
dependent policy in the international arena, distinguished by its principled 
position and contributing to the resolution of global problems. Azerbaijan 
constantly develops its bilateral and multilateral relations, based on equa-
lity, mutual confidence and beneficial cooperation with the world’s coun-
tries and international organisations. I think that the national development 
strategy and the development model of Azerbaijan in these independence 
years offer interesting new perspectives for G20 members. I am confident 
that, had Azerbaijan not been in conflict with Armenia for the past 24 ye-
ars and had 20% of its territory occupied, the scope of its successes would 
be much greater. I would like to inform you that, in those lands, an ethnic 
cleansing policy was carried out, together with the destruction of the so-
cial and economic infrastructure, including cultural monuments, and the 
emergence of one million refugees and IDPs. Unfortunately, during this 
period, the international community failed to demonstrate its resolve in 
the resolution of this conflict, while the decisions and resolutions of the 
world’s leading international organisations, including the UN Security 
Council, were not implemented and the norms of international law were 
not respected.

Theoretical and practical importance of nation-building in the 
Turkic world

The experience of independent statehood in the Turkish world has a 
scientific-theoretical importance. An analysis of the common and different 
properties of processes of nation-building of the Turkish world during 25 
years of its independence, allows to mobilize the necessary resources in 
the near future by assessing the experience acquired over. Today there is 
a whole theory of statehood based on just principle of “eurocentrism” in 
some issues, in terms of the prevailing views of Western-Europe scientists 
on national government. The experience of new democratic countries has 
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been overshadowed. However, different results from the successful path of 
nation-building of each country should also take its rightful place in theo-
ries of statehood. Occurred processes are the research platform for creative 
intellectuals. The creation of the integrative concept with the joint efforts 
of social sciences: it is requirement of the day to put forward different posi-
tions and views from concepts existing in the West with systematization of 
the theoretical and methodological provisions which reflect the features of 
nation-building in this venue. 

25 years of experience in nation-building in the Turkic world has an 
historical significance; although the independence was the dream of many 
generations of Turkic peoples, only 25 years ago it has become a reality;

 The political-ideological importance of the  experience of indepen-
dent statehood of the Turkic states does not doubt. That is an important 
factor to strengthen the national and ideological, political, spiritual and 
cultural unity of independent Turkish people. 

There is a great spiritual and cultural significance of the 25-year his-
tory of independence. A sovereign and independent state is the greatest 
value and wealth for the Turkic people. 

The development path of the independent statehood of the Turkish 
people has an international political importance. The sustainable dynamic 
development of the Turkish states contributes to the international security 
as a reliable partner country for cooperation in the region and around the 
world. Each country uniquely creates a new instance of its incomparable 
national development path and presents it to the world. In this case, the 
Turkic world, including Azerbaijan, is a venue presenting a new type of the 
national development to the world. It can also have a significant impact on 
the enrichment of content of the political theories. The creation of a systemic 
view of the nation-building processes in the Turkic world, the analysis of 
the positive and negative experience in this field allows to determine the 
optimal paths for further prospects. 

Turkic states had under the dictation of the global imperatives and 
radical transformations for a short period of time to overcome the path of 
statehood, its evolution and development stages which the Western states 
passed during decades. 
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In the above-mentioned space, one of the features of nation-building is 
statism – expectations from the state instead of initiatives and activities of 
the community, in this case the state acts as initiator and executor of chan-
ges by “reforms from above”.

25 years of independence turkic states, is important as well as from 
the point of the view of “double standards exposure” in international rela-
tıons and law. As is known, existence of double standards in international 
law has led the world community to the brink of humanitarian disaster. 
Turkish states, take the successive initiatives towards the solution of global 
problems threatening the world. 

On September 24, 2014, at the 69th session of the UN General As-
sembly, Recep Tayyip Erdogan in his speech rightly criticized the doub-
le standards of Western countries during their approach to the migration 
problem: “We keep millions of people who left Syria with our own means. 
Do we see seriously support from the world? Unfortunately, not. Look, 
the rich and powerful European countries received only 130 thousand 
Syrians.”9

There sounds a warning alarm that the “double standards” lead the 
universe to the brink of humanitarian disaster. On May 23, 2016 in Istan-
bul for the first time was held the World Humanitarian Summit with the 
participation of 6 thousand representatives from 150 countries by the ini-
tiatives of the President Rajab Tayyib Erdogan and UN Secretary-General 
Ban Ki-moon. President Ilham Aliyev made a speech at the summit and 
stated that in some cases UN carries out the resolutions in a few weeks, 
but it does not fulfill the 4 resolution related to the occupied territories of 
Azerbaijan. Then, the attitude of developed countries towards the resolu-
tion of problems related to e migrant tragedy and humanitarian disaster in 
the West and Europe, is clear. 

It also proves the high level of the principle of indivisibility of nation-
building and security issues in the Turkic speaking countries. On the con-

9  Erdoğan (2014). Dünya 5ʹten büyüktür/ 24 Eyl. http://www.aljazeera.com.tr/haber/erdogan-dunya-5ten-bu-
yuktur
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trary, it also evidences that the Western countries approach to the current 
problems in terms of their geopolitical interests. Sensitivity and joint effort 
for the resolution of the global problems  are historically inherent values of 
the traditions of statehood in the states of the Turkish world. That’s why, 
it is not accidental that there are sounded statements about the failure and 
crisis of the policy of multiculturalism in the West – Europe, but at a time of 
rising Islamophobia such kind of statements are denounced in the Turkic 
world. Various nations jointly contribute to nation-building.Turkic nations 
agree to strengthen solidarity to enhance economic, political cooperation.
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Российско – Азербайджанские Отношения  
Как Модель Прагматического Сотрудничества  
На Постсоветском Пространстве  
[Rusya-Azerbaycan İlişkileri:  
Eski Sovyet Coğrafyasında Pragmatik İşbirliği Modeli]

Almaz Ismayilova*

Независимость и суверенитет 15 новых государств, обретённые 
ими после крушения социалистической системы и распада Советского 
Союза, испытываются на прочность не только политическими, 
экономическими и культурными проблемами, но и объективными 
историческими явлениями: в частности – с постоянным изменением 
и размыванием статуса национального государства, возрастающей 
ролью союзов и коалиций, зависимостью от мирового рынка, 
незащищённостью перед глобальными угрозами.

В настоящих условиях одной из главнейших задач для внешней 
политики России является выстраивание взаимоотношений с новыми 
независимыми государствами, образовавшимися в результате распада 
СССР. Для России крайне важно найти правильную стратегию 
сотрудничества со странами СНГ, в том числе с Азербайджаном, 
занимающим важное место в Кавказском и Каспийском регионах. 
Построение в последние годы двухсторонних политических 
отношений между Азербайджаном и Россией создали почву для 
расширения и добрососедских отношений.

Безусловным локомотивом развития всего комплекса 
двусторонних отношений является экономика – прагматичный 
стержень добрососедства, снимающий многие субъективные 
рецидивы. Основные направления экономического сотрудничества 
между Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой 

* Doç. Dr., Dağıstan Devlet Üniversitesi, Rusya.
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регламентируют межгосударственные и межправительственные  
документы. В настоящее время двусторонние отношения опираются 
на солидную договорно-правовую базу – между этими  странами 
заключено около 100 межправительственных и межведомственных 
соглашений, охватывающих самый широкий спектр вопросов торгово-
экономического, инвестиционного и гуманитарного, а также военно-
технического взаимодействия.

Среди них основополагающими, определяющими перспективы 
двустороннего взаимодействия, являются:«Договор между Российской 
Федерацией и Азербайджанской Республикой о долгосрочном 
экономическом сотрудничестве на период до 2010 г.»1и «Соглашение 
между Правительством Российской Федерации и Правительством 
Азербайджанской Республики об основныхпринципах и направлениях 
экономического сотрудничества» от 2 января 2002 г.(Соглашение 
между Правительством Российской Федерации и Правительством 
Азербайджанской Республики об основных принципах и направлениях 
экономического сотрудничества от 25 января 2002 г.2

Азербайджано-российские отношения в последние годы набрали 
устойчивую позитивную динамику развития. Важные импульсы 
ускорению развития российско-азербайджанских отношений 
придали визиты в Азербайджанскую Республику: официальный - 9-10 
января 2001 г. и рабочий - 21-22 февраля 2006 г. Президента России 
В.В.Путина, а также официальный - 3-4 июля 2008 г. и рабочий - 29 
июня 2009 г. Президента России Д.А.Медведева.

15-16 сентября 2008 г. – рабочие визиты в Москву Президента 
Азербайджанской Республики И.Г.Алиева. И.Г.Алиев, продолжая 
дело своего отца Гейдара Алиева и как президент Азербайджана, 
позиционирует себя как стратегический партнёр России на Южном 
Кавказе,и в целом на постсоветском пространстве. И.Алиев 

1 Договор между Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой о долго – срочном экономиче-
ском сотрудничестве на период до 2010 года //Бизнес в странах СНГ URL: http://www.sng. allbusiness.ru/
BPravo/DocumShow_DocumID_32489.html.

2 http://www.conventions.ru/view_base.php?id=3785). 
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представляет тех руководителей стран СНГ, которые выступают за 
сохранение и укрепление связей с Россией.

Все эти официальные встречи  значительно активизировали 
экономическое сотрудничество двух стран. Ныне азербайджанские 
политики признают важность учёта геополитических интересов 
России. Московская декларация 2004 г., подтвердила стратегическое 
партнёрство и закрепила основные принципы двухсторонних 
отношений, стремление двух стран к укреплению дружеских связей.
Отношения России и Азербайджана носят характер стратегического 
партнёрства. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев 
21 февраля 2006 г. на торжественной церемонии открытия Года 
России в Азербайджане. По его словам, в политическом плане у двух 
стран существует активное взаимодействие и в региональном, и в 
двухстороннемаспекте.

Азербайджан исторически связан с Россией уже более 200 лет. 
Официально азербайджано-русские отношения стали складываться 
ещё с XVв. В 1465 г. правитель азербайджанского государства Ширван 
ширваншах Фаррух Ясар и московский князь Иван III обменялись 
посольствами, утвердили союз между двумя государствами (Исмаилов 
М., 1994:80).С этого времени русские торговые люди становятся 
частыми гостями в Ширване, а азербайджанцы – в Москве. По 
Гюлистанскому договору (1813г.), большинство ханств Азербайджана 
вошло в состав Российской империи. С установлением Советской 
власти и образования СССР Азербайджан превратился в одну из 
развитых республик.

В российско-азербайджанских  отношениях в постсоветский 
период можно выделить несколько этапов.

Первый (его можно считать и нулевым) – этап становления 
отношений, который проходил одновременно со становлением 
государственности, как в России, так и в Азербайджане. Важными 
событиями этого этапа, в значительной мере определившими 
российско-азербайджанские отношения на долгосрочный период были:  
установление 4 апреля 1992 г. дипломатических отношений между 
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Россией и Азербайджаном. Российское посольство в Баку официально 
приступило к выполнению своих функций 25 сентября1992 г.3;вы
водроссийскихвойскизАзербайджана в 1993 г.; достижение  при 
посредничестве России соглашения о прекращении военных действий 
между Арменией и Азербайджаном в 1994г. и т.д. 

Однако, в первыегоды независимости, азербайджанская 
элита сконцентрировала главные усилия на поиске национальной 
идентичности новых стратегических ориентиров. Москва, занятая 
наведением порядка внутри федерации, в первые годы после распада 
СССР, также не проводила активных политических мероприятий на 
ЮжномКавказе(Валестиани  И., 2000:38).

Второй этап начинается с конца 1994 г., когда после начала 
боевых действий в Чечне, Россия фактически закрыла границу с 
Азербайджаном. Отношения между странами с этого времени 
вплоть до 2000 г. менялись от «напряжённых» до «очень 
напряжённых»(Чернявский С.И., 2003:209).

Новым, третьим этапом в российско-азербайджанских 
отношениях можно назвать 2000 год, когда в Москве было закончено 
формирование концептуально-институциональных основ в 
политике России в отношении государств – участников СНГ.  В  
немалой степени этому  способствовали тёплые отношения между 
Гейдаром Алиевым и Владимиром Путиным. Это  стало особенно 
заметно после визита В.Путина в Баку в январе 2001 г. С 2001 г. 
регулярно стали проводиться заседания российско-азербайджанской 
межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству. 
Улучшение двусторонних отношений выразилось в разрешении целого 
ряда острых проблем.

3 Договор между Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой о долгосрочном экономическом 
сотрудничестве на период до 2010 года // Бизнес в странах СНГ (Содружество Независимых Государств). 
http://www.sng. allbusiness.ru/BPravo/DocumShow_DocumID_32489.html.
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После распада Советского Союза Россия и Азербайджан 
фактически с нуля начинали строить взаимоотношения. В условиях 
формирования новых реалий с точки зрения геополитики Южного 
Кавказа, происходит процесс взаимного сближения позиций между 
Москвой и Баку по целому ряду направлений государственной 
деятельности: экономика, безопасность, гуманитарная сфера, 
каспийский диалог.

Фундаментальным стержнем отношений между Россией и 
Азербайджаном остается торгово-экономическое сотрудничество, 
которое определяет прагматичный и взвешенный характер 
партнерского диалога. Россия остаётся крупнейшим экономическим 
партнёром Азербайджана. В значительной мере благодаря усилиям 
субъектов РФ удалось добиться экспорта в Азербайджан автомобилей, 
тракторов, автобусов и запчастей к ним, более чем в два раза расширить 
поставки нефтепромыслового оборудования. Азербайджан, в свою 
очередь, осуществляет транспортировку каспийской нефти по 
нефтепроводу Баку-Новороссийск, проходящему через территорию 
РФ. Азербайджан импортирует из России в основном, пшеницу, сахар, 
сахарную свеклу, лесоматериалы, металлические трубы, автомобили. 
Из Азербайджана в Россию экспортируются фрукты, чай, масло, 
хлопок, электрическая энергия, нефть и нефтехимические продукты. 
В импорте России из Азербайджана значительную долю составили 
продовольственные товары (60,9%) – жиры и масла растительные и 
их фракции, сахар белый и чистая сахароза, орехи лесные, чай черный 
ферментированный, пищевые смеси животных и растительных масел, 
соки фруктовые и овощные, свежие фрукты и овощи, винно-коньячная 
продукция, минеральные продукты (13,8%), в том числе бензин, дизель 
и масла (12,3%), а также текстиль и изделия из него (9,2%).

Анализ экономик Азербайджана и России показывает, что 
существует комплементарность торговли между двумя странами. 
Структура экспорта Азербайджана и импорта России соответствуют 
друг другу. Например, свежие фрукты и овощи имеют сравнительные 
преимущества в экспорте из Азербайджана, особенно на российском 
рынке. Такого рода преимущества возникают в результате ряда 
факторов. Прежде всего, российский рынок находится ближе к 
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Азербайджану, что приводит к снижению транспортных издержек. Во-
вторых, благоприятный климат и почва дают возможность использовать 
сезонные преимущества. В-третьих, в России существует торговая 
сеть, созданная уроженцами Азербайджана. Наконец, на территории 
Азербайджана создано большое количество садов бахчевых культур 
еще с советского периода. Их капитальные расходы были списаны 
давно, и урожай приносит прибыль.

Россия остаётся крупнейшим экономическим партнёром 
Азербайджана. Налицо хорошая динамика развития двусторонних 
торгово-экономических связей. В 2002 г. рост товарооборота достиг 
70%, а в 2003 г. – 40%.В 2005 г. объём товарооборота между этими 
государствами достиг 1 миллиард  долларов, превысив уровень 2004 
г. на 28,7 %, а показатель 2001 г. почти в 5 раз (Чернявский С.И., 
2006:141).В марте 2006 г. открыто торговое представительство 
России в Баку. В 2006 г. ОАО «Газэкспорт» поставил в Азербайджан 
4,5 миллиард  кубометров газа по цене 110 долл. США за 1 тыс.  куб.  
В 2007г.  в связи с вводом в эксплуатацию маршрута транспортировки 
нефти «Баку-Тбилиси-Джейхан» и перераспределением экспортных 
потоков азербайджанской нефти, в систему «Транснефти» было 
подано 2,083 млн. тонн нефти.импортроссийскогогаза в 2007 г. 
составил 1,2 миллиард  долларов,а уже в 2008 г. достигла рекордного 
показателя в 2,5миллиард  долларов.4

Российско-азербайджанским СП «АзРосПромИнвест» в 2007 
г. в Азербайджане был построен и введен в эксплуатацию завод по 
переработке бентонита. Обе стороны имеют равное долевое участие в 
СП, уставной фонд которого составляет 12 миллиона долларов. Объем 
производства – 245 тыс. тонн бентонитовой продукции в год.

4 Нарышкин российский бизнес на азербайджанском рынке чувствует себя комфортно // Новости@mail.ru. 
2009. 24 ноября. URL: http://news.mail.ru/ politics/3079362
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Торгово-экономическое сотрудничество развивается по 
нарастающей. В 2008 г. внешнеторговый оборот между странами 
увеличился по сравнению с 2007 г. на 39,3% и составил 2,403 миллиард  
долларов, экспорт вырос на 42.6% - до 1991,1 миллион долларов, импорт 
увеличился на 25,4 % - 411,4миллион  долларов.5

Когда наблюдался глобальный мировой финансово-
экономический кризис, товарооборот между Россией и Азербайджаном 
возрос на 40% и составил свыше 3-х миллиардов  долларов США, 
что свидетельствует о наличии богатого потенциала для взаимного 
сотрудничества.В мае 2008 г. российская компания «Балтика» (г. 
Санкт-Петербург) приобрела азербайджанский пивоваренный завод 
«Баку-Кастель».

В 2009 г. товарооборот между странами составил более 
1,8миллиард  долларов, импорт из России в Азербайджан – более 1,0 
миллиард, а экспорт из Азербайджана в Россию – около 0,8 миллиард  
долларов. В общем объёме импорта Азербайджана Россия занимает 
первое место, а продукция российского производства составляет 17,5 
% всего импорта республики. В свою очередь, в Россию поступает 5,1 % 
общего объёма азербайджанского экспорта(Azərbaycanınstatistikgöstər
iciləri2010. 2010).

В мае 2009 года завершена модернизация производства в объеме 
20 миллиона долларов и начат выпуск продукции на пивоваренном 
заводе в г. Хырдалан.

Компания сохранила производство традиционной линейки 
продуктов предприятия и расширила ее новыми брендами. Благодаря 
налаженному взаимодействию ассоциации «Росагромаш» с местным 
ОАО «Агролизинг» заметно увеличился экспорт в Азербайджан 
сельхозтехники, в том числе – зерноуборочных комбайнов «Нива». В 
целях расширения рынка сбыта своей продукции и увеличения объема 
продаж на территории Азербайджана ОАО «Агромашхолдинг» 
создано совместное предприятие ООО «Агромашхолдинг-Баку».В 

5 ВнешнеполитическаядеятельностьРоссийскойФедерации в 2009 г. Обзор МИД России. URL: http://www.
mid.ru/brp_4.nsf/itogi/5837BBE2727D8C3DC32576E9003

Almaz Ismayilova



122

Азербайджане создано и действует совместное предприятие 
«ХазарLada» с участием капитала ОАО «АВТОВАЗ» по сбыту, 
сервису и техническому обслуживанию автомобилей LADA. Фирма 
«Хазар-Лада» включает в себя более 40 станций технического 
обслуживания, расположенных в разных городах страны. Ситуацию 
по поставкам и реализации продукции ОАО «АВТОВАЗ» на рынке в 
условиях кризиса 2008-2009 гг. можно  было оценивать  как стабильную. 
Лидерами продаж на рынке среди новых автомобилей являются 
автомобили LADA (42,5%). В результате в 2008-2009 гг. почти в четыре 
раза увеличился экспорт в Азербайджан автомобилей и запчастей к ним.

В Азербайджане работает около 600 российских компаний. 
Россия участвует в ряде нефтегазовых проектов, имеет долю в 
международных консорциумах. Российская компания «Транснефть» 
является оператором транспортировки азербайджанской нефти. По 
сути, сотрудничество с Россией в газовой сфере даёт Азербайджану 
возможность выйти на новый рынок, диверсифицировать поставки 
своего природного газа. Россия, в свою очередь, располагает 
богатейшими запасами природного газа, который экспортируется во 
многие зарубежные государства.

Россия участвует в ряде нефтегазовых проектов, имеет долю в 
международных консорциумах. Так, компании «Лукойл» принадлежит 
30% в разработке месторождения «Карабах» и 10% - в разработке 
месторождения «Шахдениз». Российская компания «Транснефть» 
является оператором транспортировки азербайджанской нефти 
(Гушер А., 2004: 6).Азербайджанские эксперты полагают, что в 
структуру импорта России из Азербайджана также следует включить 
799 миллионов кубометров природного газа, транспортированного 
в Россию компанией SOCAR в 2010 г. по контракту с «Газпромом». 
Крупнейшими промышленными предприятиями России, имеющими 
интерес на азербайджанском рынке, являются АвтоВАЗ, «Россельмаш», 
«Метровагонмаш» (обновление подвижного состава Бакинского 
метрополитена), судостроительный завод «Красное Сормово» 
(выполняет заказы на строительство танкеров для Каспийского 
морского пароходства).Россия и Азербайджан имеют сегодня хорошие 
шансы увеличить взаимный товарооборот за счёт возобновления 
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сотрудничества в газовой сфере. Продолжая диверсификацию 
маршрутов экспорта газа из Азербайджана, Государственная нефтяная 
компания Азербайджанской Республики (ГНКАР) по итогам серии 
переговоров подписала с «Газпромом» соглашение о начале с 1 января 
2010 г. экспорта природного газа в Россию в объёме 0,5 миллиарда  куб. 
м в год.6

За 2010 год на рынок Азербайджана отгружено более 9140 
автомобилей LADA, из них 6330 LADA-21074. По состоянию на 15 
марта 2011 года поставки автомобилей LADA составили 2300 штук.С 
азербайджанскими предприятиями успешно сотрудничает ОАО 
«УАЗ», входящее в группу компаний ОАО «СОЛЛЕРС» (поставки 
автомобильной и специальной техники, технической обслуживание, 
продажа запчастей). Основными потребителями автомобилей УАЗ в 
Азербайджане являются компании нефте- и газоперерабатывающей 
отрасли (ГНКАР, ЗАО «Азеригаз», ОАО «Азерсу»), Минтранс, 
Минздрав, строительные компании. В 2010 г.в Азербайджан поставлено 
124 штук автомобилей марки УАЗ. Рассматривается возможность 
открытия в г. Баку дилерского центра.

О позитивных  тенденциях в развитии двухсторонних отношений 
свидетельствуют основные параметры торговых отношений между 
Россией и Азербайджаном. В 2010 г. по данным ФТС РФ, двусторонний 
товарооборот составил 1,9 миллиард долларов  (увеличение на 9,4% 
по сравнению с аналогичным периодом 2009 года). Экспорт составил 
1,56 миллиард долларов  (рост на 6,3%), а импорт – 385,6 миллион 
долларов (увеличение на 23,8%)(Нуриев Э.Э.,2011:100).В структуре 
экспорта России в Азербайджан в 2010 году преобладали поставки 
продовольственных товаров (22,2%), машин и оборудования (28,5%), 
металлов и изделия из них (15,7%), древесины и целюлозно-бумажных 
изделий (14,2%), продукции химической промышленности (9,3%).

В свою очередь, азербайджанские инвесторы также вкладывают 
свои средства в производственные объекты на территории 

6 Российский «Газпром» выразил готовность закупать весь объема зербайджанского газа, http://www.day.
az/news/economy/215136.html
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России. В сентябре 2010 г. в Краснодарском крае (г. Белореченск) 
введена в эксплуатацию чаеразвесочная фабрика стоимостью $17 
млн. и начато строительство консервного завода с аналогичным 
объемом капвложений, финансирование которых осуществляет 
азербайджанская компания Azersun Holding. Данная компания 
активно сотрудничает с местными фермерами по закупке их продукции 
и намерена инвестировать средства в возрождениечайныхплантаций.

Еще одно важное направление двухстороннего взаимодействия 
- сотрудничество в авиационной сфере. ОАО Аэропорт «Астрахань» 
и ЗАО «Азербайджанские авиалинии» (AZAL) готовят к реализации 
совместный инвестиционный проект строительства грузового хаба 
в Астрахани стоимостью 200 миллионов  рублей. Хаб будет занимать 
площадь в 4 га, включая загрузочную площадку и терминалы разгрузки. 
В 2010 г. в целях расширения грузового направления была увеличена 
взлетно-посадочная полоса аэропорта с 2,5 до 3,2 км.

Объем поставок азербайджанского газа за первый квартал 2012 
г. составил лишь 302,4 миллион куб.м., что не позволило по итогам 
года выполнить достигнутые договоренности между Государственной 
нефтяной компанией Азербайджана и ООО «Газпром - экспорт», 
в соответствии с которыми экспорт в Россию голубого топлива 
из этой страны должен возрасти в 2012 г. до 3 миллиарда  куб.м. В 
завершающей стадии согласования находится проект Соглашения 
между Правительством Российской Федерации и Правительством 
Азербайджанской Республики о мерах по обеспечению параллельной 
работы Единой энергетической системы Российской Федерации и 
энергетической системы Азербайджанской Республики. В результате 
энергообмена в январе - марте 2012 г. из России в Азербайджан 
было поставлено 24,3 тыс. кВт.час электроэнергии на сумму 1,8 тыс. 
долларов, из Азербайджана в Россию -49,9 миллион .кВт.час на сумму 
3,4 миллион долларов .7

7	 Российская	 партия	 на	 азербайджанской	 доске,	 http://www.bbc.co.uk/russian/
international/2010/09/100903_russia_azeri_gas_analysis.shtml.
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С 2008 по 2013 гг. торговый оборот между Россией и 
Азербайджаном вырос с 2,4 до 3,5 миллиарда долларов.8 По объему 
внешних торговых связей с РФ Азербайджан занимает 5-е место среди 
всех государств на постсоветском пространстве, а Россия занимает 1-е 
место в списке поставщиков импорта в Азербайджан. 

Наиболее плодотворным в российско-азербайджанских 
отношениях за последние 25 лет оказался 2014 год. Во многом это 
было обусловлено новым визитом в Азербайджан в августе 2013 года 
президента РФ В. Путина (Аласов  И.Ф., 2016:12). В 2014 году объем 
товарооборота между Азербайджаном и Россией, по данным ГТК, 
составил $1,955 млрд. Поитогам 2015 г. российско-азербайджанский 
товарооборот вырос на 12% и достиг исторического максимума в 4 
млрд. долларов США.

Товарооборот между Азербайджаном и Россией по итогам 2015 
г. уменьшился на 5,1% - до 1,855 миллиард  долларов. По данным ГТК, 
на долю торговых операций с Россией в 2015 г. пришлось 8,98% всего 
внешнеторгового оборота Азербайджана. В 2015 г. объем экспорта 
продукции из Азербайджана в Россию составил $416,771 миллион 
долларов, что на 34,9% меньше, чем в 2014 г. В целом на долю России 
пришлось 3,65% всего экспорта из Азербайджана. Объем импорта 
продукции из России в Азербайджан в 2015 г. вырос на 9,39% - до 
$1,438 млрд. Доля российской продукции в общем объеме импорта 
Азербайджана в прошлом году составила 15,59%. Россия занимает 
первое место среди стран, чьи товары импортирует Азербайджан.

Физические поставки товаров между Азербайджаном и Россией 
по итогам первого полугодия 2015 г. выросли на более чем 50 процентов, 
несмотря на незначительное падение товарооборота. За последние 
пять лет товарооборот между Россией и Азербайджаном вырос более 
чем в два раза. По итогам января-июня 2015 г. товарооборот между 
странами составил 1,7 миллиарда долларов.

8 См: http://www.ved.gov.ru
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Между Россией и Азербайджаном налажен активный и 
продуктивный диалог по многим актуальным вопросам внешней 
экономической и политической повестки дня. Динамично 
развивающееся торгово-экономическое сотрудничество между 
Россией и Азербайджаном также становится прочной основой для 
развития цивилизованных добрососедских отношений между двумя 
странами.

Подписанные соглашения позволяют обеим странам 
уверенно смотреть в будущее, ибо два соседних государства, 
которые рассматривают энергоносители как одно из своих базовых 
национальных богатств, не только договариваются цивилизованным 
образом, но и видят удачную перспективу. Сегодня можно с 
уверенностью отметить положительную роль широкомасштабного 
сотрудничества в области энергетики для экономического развития 
двух стран, которое необходимо продолжать. аналогичным образом 
складывается сотрудничество и в области транспортировки нефти. 
российское направление для экспорта азербайджанских углеводородов 
является экономически выгодным и в то же время позволяет республи
кедиверсифицироватьэкспортныериски.

Азербайджанские предприятия осуществляют прямые торгово-
экономические связи с 79 регионами Российской Федерации(Жильцов 
С.С. и др., 2003:108). Особенно активно российско-азербайджанское 
сотрудничество развивают Астраханская, Волгоградская и 
Ульяновская области, республики Башкортостан, Дагестан и Татарстан. 
Взаимовыгодное сотрудничество развивается в различных областях: 
легкая промышленность, переработка сельскохозяйственной 
продукции, машиностроение, топливно-энергетический сектор. Всего 
в двустороннюю внешнеэкономическую деятельность вовлечено около 
1500 компаний и организаций, действуют совместные российско-
азербайджанские предприятия.

Вопрос, связанный с урегулированием проблемы статуса Каспия 
и связанные с этим вопросы добычи нефти на шельфе Каспийского 
моря, является одним из основных. Проблема  правового статуса 
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Каспия является ключевой при решении остальных  каспийских 
проблем. В 90-е гг. XX в. подходы России и Азербайджана к 
определению статуса Каспия были прямо противоположными, что 
создавало напряжённость не только двусторонних отношений, но 
и в целом в Каспийском регионе.23 сентября 2002 г. президентами 
России и Азербайджана подписано Соглашение между Российской 
Федерацией и Азербайджанской Республикой о разграничении дна 
Каспийского моря (ратифицировано РФ в июне 2003 г.), что явилось 
важным шагом по достижению компромисса между прикаспийскими 
государствами(Гулиева М., 2014:113).

Активно развивается сотрудничество в финансово-банковском 
секторе. Успешно функционирует «дочка» Международного банка 
Азербайджана в России – МБА -Москва. Сеть филиалов и офисов 
МБА - Москва в России насчитывает 9 подразделений: пять в Москве, 
три – в Санкт-Петербурге и один в Екатеринбурге.

Логическим продолжением российско-азербайджанских 
позитивных отношений, наблюдаемым в течение последних нескольких 
лет, является намерение России сотрудничать и наращивать связи с 
Азербайджаном не только в политической и экономической, но и в 
гуманитарных областях. Именно в этой области в наиболее полной 
форме отражаются общность исторических судеб наших народов, их 
стремление к сохранению преемственности в двухвековом диалоге 
и взаимодействии двух самобытных культур. Важное значение в 
этом плане имеет Программа сотрудничества в области культуры 
и искусства, науки и образования, информации и молодёжной 
политики. Российско-азербайджанские связи в области культуры и 
образования развиваются поступательно. В декабре 2006 г. принята 
межгосударственная Программа сотрудничества в гуманитарной 
сферена 2007-2009 гг.

Русский язык и культура сохраняют своё знамение в 
качестве одного из элементов развития азербайджанской культуры 
как многонационального, плюралистического феномена. В 
области культуры важнейшим фактором, способствующим 
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взаимопониманию двух стран, стал русский язык. На сегодняшний 
день в 330 азербайджанских школах и 27 университетах продолжается 
преподавание на русском языке. Русский язык учат более 15 
тыс. молодых азербайджанцев. С другой стороны, по данным 
Межгосударственного статистического комитета СНГ, на 2014 год 
численность азербайджанских студентов в российских вузах составила 
более 9 тыс. чел.

В настоящий момент российско-азербайджанские отношения 
находятся на новом этапе развития. В условиях формирования новых 
реалий с точки зрения геополитики Южного Кавказа, происходит 
процесс взаимного сближения позиций между Москвой и Баку по 
целому ряду направлений государственной деятельности: экономика, 
безопасность, гуманитарная сфера, каспийский диалог.

Фундаментальным стержнем отношений между Россией и 
Азербайджаном остается торгово-экономическое сотрудничество, 
которое определяет прагматичный и взвешенный характер 
партнерского диалога. Структуру торгово-экономических 
отношений между Россией и Азербайджаном на сегодняшний день 
можно характеризовать как оптимальную. В тоже время уровень 
экономических отношений в полной мере еще не соответствует 
реальным возможностям стран-партнеров.Объем и темпы роста 
торговых отношений двух стран можно охарактеризовать как 
соответствующие нынешним реалиям потребления и промышленного 
производства двух стран. Однако по различным отраслям и рынкам 
возможна и необходима оптимизация структуры экономического 
взаимодействия. Этот процесс определяется постоянным изменением 
потребностей рынка и наличием качественных ресурсов к развитию 
новых производств в России и Азербайджане. Баку и Москва 
начинают более активно использовать резервы трансрегиональных 
транспортных коммуникаций, что, в перспективе, позволит российским 
и азербайджанским компаниям активнее и с более сильных позиций 
выйти на международные рынки юга и юго-востока Евразии.
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Россия занимает первое место в списке поставщиков импорта в 
Азербайджан. В свою очередь Азербайджанская Республика является 
стратегически значимым торговым партнером России на Южном 
Кавказе. В настоящий момент Азербайджан едва ли не единственная 
страна в регионе, имеющая потенциал для технологического рывка 
к новой индустриализации, ресурсы для создания инновационных 
производств.

Безусловно, проблем ещё много. Но они не должны 
восприниматься как неразрешимые. Обе стороны обладают 
достаточным потенциалом для выработки взаимовыгодных решений 
по проблеме и статуса Каспия, транспортировки нефти  и т. д. В России 
существует понимание необходимости уважения оборонительных 
интересов Азербайджана, и это неоднократно подтверждалось 
многими ведущими российскими политиками.

В тоже время, очевидно, что формат торгово-экономического 
взаимодействия не в полной мере соответствует потенциальным 
возможностям двух стран. Существуют определенные резервы, 
связанные со снятием бюрократических препятствий, более 
эффективной государственной поддержкой инициатив малого и 
среднего бизнеса. Системное использование этого потенциала приведет 
к интенсификации торгово-экономического сотрудничества между 
Россией и Азербайджаном. Необходимость развивать всесторонние 
отношения между Азербайджаном и Россией базируется на вековых 
исторических связях и мощном экономическом взаимодействии. 
Думается, что из всех независимых государств кавказского региона 
Азербайджан является самым важным для России стратегическим 
партнёром  во всех отношениях(Османов Г.Д., 2006:25).Совершенно 
очевидно, что российско-азербайджанские отношения постепенно 
переходят в плоскость учёта взаимных интересов. 

Говоря о важности экономических связей, нельзя забывать, что 
для России потенциальное значение Азербайджана ещё и в сохранении 
мира. Безопасность России будет определяться не наличием военных 
баз в Закавказье, не слабостью закавказских стран и конфликтов между 
ними, а  в мирном и демократическом   развитии этих стран, особенно 
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Азербайджана. Не подлежит сомнению, что дальнейшее развитие 
и укрепление азербайджано-российских отношений будет служить 
делу сохранения мира и стабильности в регионе, В условиях, когда 
два состоявшихся государства, имеющие собственные национальные 
интересы, выстраивают отношения, обеим сторонам очень важно 
учитывать эти интересы и понимать позиции друг друга. Это 
утверждение как нельзя лучше подходит к современным российско-
азербайджанским  отношениям.

Россия остаётся крупнейшим экономическим партнёром 
Азербайджана. Сегодня российско-азербайджанские отношения, 
которые базируются на прочном фундаменте, заложенном Г. Алиевым 
и В. Путиным, достигли стратегического уровня, рассчитанного на 
долгосрочную перспективу. Стремление двух братских народов жить 
в мире и согласии друг  с другом всегда перевешивало объективные 
трудности становления отношений России и Азербайджана как 
новых суверенных государств, вступивших после распада СССР на 
путь кардинальных экономических и политических преобразований. 
Необходимость развивать всесторонние отношения между 
Азербайджаном и Россией базируется на вековых исторических связях 
и мощном экономическом взаимодействии. Думается, что из всех 
независимых государств кавказского региона Азербайджан является 
самым важным для России стратегическим партнёром. Об этом 
говорят последние встречи президентов России и Азербайджана - В. В. 
Путина  и  И. Г. Алиева в  Баку8 августа 2016 года.

На встрече президент России Путин высказал следующую мысль: 
«Россия и Азербайджан могут найти пути увеличения товарооборота, 
объемы которого снизились в  долларовом выражении». По его 
словам, среди причин произошедшего сокращения  — «кризисные 
явления в  мировой экономике и  наших экономиках, падение цен 
на  наши традиционные экспортные товары, известные проблемы 
в этой связи с курсовыми разницами»9. При этом Путин отметил, что 
для поиска путей выхода из сложившейся ситуации создана хорошая 

9 РИА Новости http://ria.ru/world/20160808/1473866516.html#ixzz4GoE9cFww
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база. “Физические объемы мы все-таки сохраняем, но, конечно, у нас 
есть перспективные хорошие проекты, причем не только в энергетике, 
но и других отраслях”, — сказал президент РФ.

Россия и Азербайджан сегодня вполне могут продемонстрировать 
пример взаимовыгодного партнёрства, построенного на паритетных 
началах. Такое партнёрство, основанное на взаимном доверии и 
уважении интересов друг друга, ещё долго будет играть важную роль в 
развитии региональных процессов, а также станет стабилизирующим 
фактором и залогом безопасности в кавказско-каспийском регионе. 
Успех азербайджано-российского стратегического взаимодействия  
в XXI в. зависит от того, насколько эффективно две страны будут 
использовать широкие возможности высокого уровня политического 
диалога и укрепления экономического сотрудничества, насколько 
полно будут реализовывать потенциал сотрудничества для дальнейшего 
повышения благосостояния своих народов.

Бесспорно, мир на Кавказе зависит от того, сможем ли мы 
общими усилиями вести конструктивный диалог. Сегодня необходимо 
договариваться между собой, преодолевая стереотипы. Для этого у 
этих стран есть все возможности и все условия. Важно только укреплять 
взаимное доверие и расширять сотрудничество. Все действия будут  
направлены на то, чтобы продолжить добрые отношения с Россией. 
Тогда же Г.Алиев высказал мысль, которая подтверждается  и по сей 
день: «Россия для Азербайджана и близкий сосед и большая страна, 
с которой связаны судьбы многих граждан республики проживающих 
как в Азербайджане, так и в России».
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Bağımsızlık Yıllarında  
Azerbaycan-Özbekistan Siyasi İlişkileri

Abbas Seyidov*

Azerbaycan ve Özbek halklarının çok eski kültürel-tarihi geçmişi var-
dır. İster Özbekistan, isterse de Azerbaycan nüfusu genetik olarak, esasen 
Türklerdir ve bu dilin çeşitli lehçelerinde konuşuyorlar. Milli adet ve gele-
neklerde yakınlık, kültür ve din birliği, her iki devletin bir süre Sovyetler 
Birliği’nin bünyesinde yer alması, tüm alanlar gibi, siyasi ilişkilerde de ken-
dini gösteriyor. Azerbaycan’ın Özbekistan ve Merkezi Asya halkları ile eko-
nomik, siyasi ve kültürel ilişkilerinin tarihi çok eskidir. Azerbaycan toprak-
ları hep Merkezi Asya, Ortadoğu, Küçük Asya ve Kuzey Kafkasya arasında 
bir tür köprü rolü oynamıştır. Araştırmalara göre e.ə.IV-III yüzyıllardan 
başlayarak Kafkasya Alanya’sı devleti Kür-Hazar-Amu-Derya aracılığıyla 
Merkezi Asya, Çin ve Hindistan ile ekonomik-kültürel ilişkiler içerisin-
deydi. Arkeolojik kazılar sonucunda Efrasiyab (eski Semerkant), Buhara, 
Merv, Nisa kentlerinden elde edilmiş maddi kültür kalıntıları ile, Örengala, 
Bakü ve Şamahı şehirlerinden bulunmuş ev eşyaları arasındaki benzer yön-
ler bu ilişkileri onaylar. Bu eşyalar ister üretim tekniği, gerekse formlar ve 
desenlerinin biçimleri yönünden birbirine oldukça yakındır (Seyidov ve 
Alekberov, 2015: 24).

Azerbaycan tarihçilerinden A. Bakıhanov, C. İbrahimov, Z. Bünya-
dov, O. Efendiyev, S. Aşurbeyli, M. Nemetova, M. Seyfeddini, Ş. Ferzeli-
yev, V. Piriyev, S. Memmedov ve başkaları eserlerinde Ortaçağ döneminde 
Teymuri-Şirvanşahlar, Karakoyunlu ve Akkoyunlu devletlerinin ilişkileri-
ne yer ayırmışlardır.

Bugün Merkezi Asya’da önemli yer tutan Bağımsız Özbekistan Cum-
huriyeti’nin alanı 448,9 bin km kare, nüfusu ise 31 milyon kişiden faz-
ladır. Azerbaycan Cumhuriyeti ise alanı 86,6 bin km kare, nüfusu 9 mil-

*  Prof. Dr., Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi, Azerbaycan.
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yondan fazladır. Bu yıl kardeş Özbekistan (08.12.1991) ve Azerbaycan 
(18.10.1991) bağımsızlıklarının 25. yıldönümünü kutluyor. Azerbaycan 
ile Özbekistan arasında doğrudan karşılıklı ilişkilerin kurulması her iki ül-
kenin henüz SSCB’nin yönetiminde olduğu saatlerde yapılır. 1990 yılının 
Ekim ayında Azerbaycan heyetinin Taşkent şehrine resmi ziyareti sırasında 
1991-1995 yılları ve sonraki perspektif için Azerbaycan SSC ile Özbekis-
tan SSC arasında ekonomik, bilimsel-teknik ve kültürel işbirliği konusunda 
hükümetler arası anlaşma imzalandı. İki ülke arasında bağımsızlıktan son-
raki diplomatik ilişkilerin kurulmasına 1992 yılı Ocak ayında gayret göste-
rilse de, bazı nedenler ve karşılıklı suçlamalar yüzünden bir süre ilişkilerde 
soğukluk kendini gösterdi. Bu iki ülke arasında esaslı diplomatik ilişkilerin 
tarihi 02 Ekim 1995 yılında başlamıştır.

Bağımsız Azerbaycan Cumhuriyeti’nin Merkezi Asya devletleri ara-
sında Özbekistan Cumhuriyeti ile olan ilişkileri özel önem arz etmektedir. 
İster devlet, isterse de toplum temsilcilerinin karşılıklı ziyaretleri ve çeşitli 
uluslararası kuruluşlar çerçevesinde olan görüşler buna delildir.

Bağımsızlıklarını ilan ettikten bugüne kadar karşılıklı ilişkiler zeminin-
de Azerbaycan ve Özbekistan Cumhuriyetleri cumhurbaşkanlarının üst dü-
zey sekiz görüşmesi olmuştur. “Bağımsızlık hakkında Anayasa Yasası” kabul 
edildikten hemen sonra Azerbaycan heyeti 1991 yılı Ekim ayının 19’unda 
Taşkent’te olmuştu. Bu arada her iki ülkenin siyasi ve ekonomik alanda te-
mel sorun ve pozisyonlarının bir olduğunu onaylayan iki belge imzalanmıştı. 
Fakat sonradan, Özbekistan Cumhurbaşkanı İslam Kerimov’un 1996 yılı-
nın Mayıs ayında Azerbaycan’a ziyareti sırasında anlaşıldı ki, bu belgelerden 
biri onaylanmamıştır (“Azerbaycan Cumhuriyeti ile Özbekistan Cumhu-
riyeti arasında devletlerarası ilişkilerin prensipleri hakkında» anlaşma). Bu 
durumun oluşmasına 1992 yılında iki devlet arasında siyasi ilişkilerde oluşan 
gerginlik neden olmuştu (Ruinten, 2010: 129-130).

1993 yılının Haziran ayından tüm alanlarda olduğu gibi, Azerbay-
can’ın dış politika yöneliminde de önemli değişiklikler yaşandı. İki yıldan 
fazla bir sürede Türk devlet başkanlarının toplantılarında Azerbaycan ve 
Özbekistan yöneticilerinin görüşlerinin etkili olması sonucu 1995 yılının 
sonlarında (02 Ekim) Azerbaycan’la Özbekistan arasında esaslı diplomatik 
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ilişkiler kuruldu. Seçkin devlet adamı Haydar Aliyev’in dış politika çizgi-
si ve Türkçe konuşan ülkeler birliğinin güçlenmesi yönündeki çabaları, bu 
ilişkilerin uluslararası hukuk normlarına dayanarak düzenlenmesine özel 
destek sağlamış oldu (Aliyev, 2008: 116).

Azerbaycan’ın Özbekistan’da Büyükelçiliği 1996 yılında, kardeş tarafın 
Azerbaycan’da Büyükelçiliği ise 1998 yılında faaliyete başladı. Özbekistan 
Cumhurbaşkanı İslam Kerimov ilk olarak 26-27 Mayıs 1996 tarihlerde 
Azerbaycan’a resmi ziyarette bulundu. Karşılıklı anlayış ve dostluk orta-
mında geçen ziyaret sırasında iki ülke arasında 19 anlaşmadan ibaret bir 
doküman paketi, aynı zamanda “Azerbaycan Cumhuriyeti ile Özbekistan 
Cumhuriyeti arasında dostluk ve işbirliği hakkında anlaşma” imzalandı ki, 
bu da devletlerarası ilişkilerin olumlu gelişmesinde önemli rol oynadı. Öz-
bekistan Cumhurbaşkanı İslam Kerimov Bakü Devlet Üniversitesi’nin fah-
ri doktora diplomasına layık görüldü (Azerbaycan-Özbekistan, 1996: 51).

Daha sonra, Azerbaycan Devlet Başkanı Haydar Aliyev, Türk Dilli 
Devlet Başkanlarının IV. Forumuna ve Timur’un 660 yıllık yıldönümü tö-
renine katılmak için 21-22 Ekim 1996 tarihlerinde Taşkent’te oldu. Karşı-
lıklı anlayış ortamında geçen görüşmeler gelecekte ilişkilerin güçlenmesi 
için zemin oldu (Ahmedov, 2009: 88-89).

Haydar Aliyev 1997 yılının Haziran ayının 18-19’unda Özbekistan’a 
resmi ziyareti ve burada imzalanan belgeler iki ülke arasında dostluk ve iş-
birliğinin temelini daha da pekiştirdi. Bakü’de olduğu gibi, Taşkent’te de 
19 belge imzalandı ki, bu belgeler iki ülke arasında başarılı bir işbirliği için 
yasal zemin yarattı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev, Taşkent 
Üniversitesi’nin fahri doktora diplomasına layık görüldü. Bu görüşme sıra-
sında hükümetler arası ortak komisyon oluşturuldu, onun da ilk toplantısı 
Bakü’de (Şubat, 1998), ikinci oturumu ise Taşkent’te (Eylül, 1998) yapıldı 
(Ruinten, 2005: 110).

9 Ağustos 1998 tarihinde Azerbaycan Cumhurbaşkanı Haydar Ali-
yev, Yalta’da Ukrayna Cumhurbaşkanı L. Kuçman’ın 60 yıllık yıldönümü 
etkinliklerinde yeniden Özbekistan Cumhurbaşkanı ile görüştü. Görüş-
mede iki tarafı da ilgilendiren konular müzakere edildi.
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7-8 Eylül 1998, Avrupa Birliği’nin desteğiyle Bakü’de dünyanın 32 
devletinin ve 15 uluslararası örgüt temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşti-
rilen tarihi Büyük İpek yolunun restorasyonuna dair TRASECA programı 
esasında düzenlenen Uluslararası Konferansa İslam Kerimov da katıldı. 
Büyük İpek yolunun restorasyonu, TRASECA programının uygulanması 
sonucu Avrupa Birliği topraklarından başlayarak, Kafkasya ve Hazar Deni-
zi üzerinden Orta Asya’ya uzanan ulaşım koridoru Doğu ile Batı, Avrupa 
ile Asya’yı birleştirmekte. Bu projenin gerçekleşmesinde Türk dilli devlet-
lerin rolü çok büyük önem taşımaktadır.

Devletlerarası ilişkiler 21. yüzyılın başlarında yeni safhaya girdi. Bu aşa-
ma Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in 23-24 Mart 2004 yılında 
Özbekistan Cumhuriyeti’ne olan resmi devlet ziyareti ile başladı. Ziyaret 
sırasında geniş katılımla gerçekleşen heyet toplantısı sona erdikten sonra 
Azerbaycan ile Özbekistan arasında belgelerin imzalanması töreni oldu.

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Cumhurbaşkanı İslam Kerimov 
“Azerbaycan Cumhuriyeti ve Özbekistan Cumhuriyeti arasında stratejik 
ortaklığın daha da sağlamlaştırılması hakkında Beyanname” imzaladılar. 
Daha sonra Azerbaycan Başbakanının Birinci Yardımcısı Abbas Abbasov 
ve Özbekistan Başbakan Yardımcısı Rustam Azimov “Azerbaycan Cumhu-
riyeti Hükümeti ve Özbekistan Cumhuriyeti Hükümeti arasında bilimsel-
teknik işbirliği anlaşması” ve 1996 27 Mayıs tarihli “Azerbaycan Cumhu-
riyeti Hükümeti ve Özbekistan Cumhuriyeti Hükümeti arasında serbest 
ticaret hakkında anlaşmaya ek ve değişikliklerin yapılması konusunda 
protokol”, “Azerbaycan Cumhuriyeti ve Özbekistan Cumhuriyeti arasında 
Konsolosluk Sözleşmesi”, aynı zamanda “Azerbaycan Cumhuriyeti Dışiş-
leri Bakanlığı ve Özbekistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı arasında iş-
birliğine ilişkin protokol», “Azerbaycan Cumhuriyeti’nin Bakü Şehir İcra 
Hakimiyeti ve Özbekistan Cumhuriyeti Taşkent Şehir Kurumu arasında 
işbirliği anlaşması”, “Azerbaycan Hava Yolları “Devlet Concern ve Özbe-
kistan Cumhuriyeti Çkalov adına Taşkent Havacılık Üretim Birliği Devlet 
Anonim Şirketi arasında Niyet Muhtırası” imzalandı. Taşkent’te büyük 
Azerbaycan şairi Nizami Gencevi’nin anıtının açılışı oldu (Aliyev, 2009: 
112-122).
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2008 yılı 11-12 Eylül’de Özbekistan Cumhurbaşkanı İslam Kerimov 
Azerbaycan’a resmi ziyarette bulundu. İki ülke Cumhurbaşkanı’nın görüş-
mesinden sonra  devletlerarasında çevre koruma, bilgi ve iletişim teknolo-
jileri, demiryolu ulaşımı alanında işbirliğinin daha da gelişmesine yönelik 
önlemler, vergi alanında işbirliği ve bilgi değişimi, gizli bilgilerin karşılıklı 
olarak korunması, insani alanda, ticari-ekonomik ve bilimsel-teknik işbirli-
ğinin daha da geliştirilmesi tedbirleri hakkında anlaşmalar imzalandı. Gö-
rüşmelerde iki ülke arasındaki kardeşlik ve dostluk ilişkilerinin başarıyla 
geliştiği bildirildi. İ. Kerimov ziyaret çerçevesinde Haydar Aliyev Fondu 
ile tanıştı. 12 Eylül’de cumhurbaşkanları Azerbaycan başkentinde büyük 
Özbek şairi Ə. Nəvainin anıtının açılış töreninde yer aldılar. Ermenistan’ın 
Azerbaycan’a saldırısı ve Dağlık Karabağ sorununa değinen Özbekistan 
Cumhurbaşkanı İ. Kerimov bildirdi ki, o, Dağlık Karabağ sorununun ba-
rışçıl çözümünden yanadır ve Karabağ meselesi çözülene kadar ne Özbe-
kistan’ın Ermenistan’da ne de Ermenistan’ın Özbekistan’da Büyükelçiliği 
açılacaktır. Bu sorunun çözümünün temel şartlarından biri Azerbaycan’ın 
toprak bütünlüğünün sağlanması olmalıdır. Ayrıca vurguladı ki, devletler 
arasındaki ilişkileri düzenleyen, siyasi, ekonomik ve kültürel ilişkilerin hu-
kuki temelini oluşturan 110’dan fazla protokol ve sözleşme gelecekte ilişki-
lerimizin daha da geliştirilmesine elverişli zemin yaratabilir. Genel olarak, 
NATO, İKÖ, BDT, GUAM zirvelerinde Azerbaycan ve Özbekistan Cum-
hurbaşkanlarının görüşleri iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da geliştiril-
mesi yolunda atılan en olumlu adımlardandır.

27-28 Eylül 2010 yılında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 
Özbekistan’a resmi ziyarette bulundu. Görüşme sırasında Cumhurbaşka-
nı İslam Kerimov bildirdi ki: “Bizim bu konular hakkında - hem Azerbay-
can’ın Merkezi Asya sorunlarına, hem de Özbekistan’ın Dağlık Karabağ 
meselesine dair  pozisyonumuz ve bakışlarımız aynıdır. Fırsattan yararlanıp 
gazetecilerin önünde bir daha belirtelim ki, Özbekistan’ın Dağlık Karabağ 
konusunda konumu değişmez, değiştirilmez ve daimidir. Bu pozisyonun 
mahiyeti bundan ibarettir ki, Dağlık Karabağ sorunu barışçıl, siyasi yolla 
çözülmelidir. Fakat bir prensibe mutlaka amel edilmelidir. Bu, sınırların 
dokunulmazlığı, Azerbaycan’ın egemenliği ve toprak bütünlüğü ilkesidir. 
“Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Dağlık Karabağ sorununun çözümü konu-
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sunda ilkesel tutumundan dolayı Özbek halkına ve bizzat Başkan İ. Keri-
mov’a kendisine teşekkürünü belirtti (Aliyev, 2013: 94).

12 Ekim 2012 yılında Özbekistan Cumhurbaşkanı İslam Kerimov 
Azerbaycan’a resmi ziyarette bulundu. İkili ilişkilerin tüm yönleriyle ele 
alındığı görüşmede Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev konuşma-
sında: “Bizim karşılıklı faaliyetimiz daha yoğun, işbirliğimiz daha etkin 
olacaktır. Özbekistan bizim için dost ve kardeş ülkedir. İlişkilerimizin dost-
luk, eşit ortaklık, karşılıklı destek temelinde daha da güçlenmesi bizi çok 
sevindirmektedir. Bu destek uluslararası yapılarda ülkelerimizle ilgili tüm 
konular hakkında birbirimize gösterdiğimiz destekte de hissedilmektedir. 
Ebette ki, uluslararası kuruluşların aktif etkileşimi bizim ulusal çıkarlarımı-
zı tam korumaya, keza dünya politikasının çeşitli meselelerine dair ortak 
noktadan konuşmaya imkân sağlamaktadır” (Aliyev, 2013: 50).

Özbekistan tarafı Ermenistan–Azerbaycan Dağlık Karabağ sorununda 
Azerbaycan’ın adil tutumunu hep desteklemektedir. Belirtmeliyiz ki, 1996-
2000-ci ve 2002 yıllarında “BM ile AGİT arasında işbirliği” hakkında karar 
projesinde Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ bölgesinin Azerbaycan Cumhu-
riyeti’ne mensupluğunu doğrulayan önemli değişiklik, 29 Ekim 2004 tari-
hinde BM Genel Kurulu 59. ve 14  Mart 2008 tarihinde 62. toplantılarının 
“Azerbaycan’ın işgal altındaki topraklarında durum” adlı maddenin Genel 
Kurulun gündemine alınmasına ilişkin kararlar Özbekistan tarafından des-
teklenmiştir.

Azerbaycan ve Özbekistan’ın devlet başkanları 9-10 Haziran 1998 
yılında Astana’da, 1998 yılının 29 Ekim’inde Ankara’da, 2 Nisan 1999’da 
Moskova’da buluşmuşlardır. 24 Nisan 1999 tarihinde Washington’da yapı-
lan NATO’nun 50 yıllık yıldönümü tedbirleri sırasında Gürcistan, Ukray-
na, Azerbaycan, Moldova ve Özbekistan devlet başkanları Özbekistan’ın 
ABD’deki büyükelçiliği’nde açıklama imzalamışlardır. Bildiride Özbekis-
tan’ın GUAM’a katılması takdirle karşılanmış, uluslararası örgütler ve fo-
rumlar çerçevesinde kapsamlı işbirliğinin geliştirilmesi ve diğer konular yer 
almıştır.

Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev ile Özbekistan 
Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İslam Kerimov arasında dostluk ilişkilerini 
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yansıtan görüşler düzenli karakter almıştır. 10 Haziran 2000 yılında Tah-
ran’da, 20-21 Haziran tarihlerinde Moskova’da, 2001 yılında 6-7 Haziran 
GUÖAM’a üye ülkelerin devlet başkanlarının geçirilmiş zirve toplantısı 
çerçevesinde Yalta’da, 1-3 Ağustos 2001 yılında Soçi kentinde görüşmeler 
olmuştur. Yalta’da GUÖAM devlet başkanlarının zirve toplantısından sonra 
Gürcistan, Ukrayna, Özbekistan, Azerbaycan ve Moldova Dışişleri bakan-
ları tarafından “GUÖAM’a üye devletler arasında konsolosluk konularında 
karşılıklı yardım sözleşmesi” imzalanmıştır.

Her iki ülkenin bakanları seviyesinde olan görüşmeler de önem taşı-
maktadır. 8 Mayıs 1998 yılında Özbekistan Cumhuriyeti Başbakan yardım-
cısının başkanlığındaki heyet, 26 Mart 1999 yılında Özbekistan’ın Milli Gü-
venlik Servisi’nin Başkanı R. İnoyatov, 19-22 Eylül 1999 yılında Özbekistan 
Başbakan Yardımcısı V. Atayevin başında bulunduğu heyet, 14 Kasım 2000 
yılında Özbekistan’ın Anayasa Mahkemesi Başkanı, 18 Mayıs 2001 yılın-
da Özbekistan’ın savunma Bakanı K. Gulamov, 5-8 Haziran 2001 yılında 
Özbekistan demiryollarının reisi R. Zahidovun başkanlığındaki heyet, 6-8 
Haziran 2001 yılında Özbekistan Cumhuriyeti olağanüstü durumlar Bakan 
Yardımcısı A. Soidovun başkanlığındaki heyet, 19-21 Haziran 2006 yılın-
da  Özbekistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı E. Qaniyevin başkanlığındaki 
heyet, 4-5 Şubat 2010 yılında Özbekistan Sağlık Bakanlığı araştırma koor-
dinasyonu müdürü B. Daminov, 2-5 Mayıs 2011 yılında Özbekistan Cum-
huriyeti’nin Başsavcısı Raşitjon Kadirov, 13-14 Haziran 2011 yılında Özbe-
kistan Cumhuriyeti savunma bakanı Kabul Berdiyev, 8-9 Ekim 2012 yılında 
Özbekistan’ın Başbakan Yardımcısı Ulugbek Rozukulov’un başkanlığında-
ki heyet Azerbaycan’da resmi ziyarette bulunmuştur. Karşılıklı şekilde, 4-5 
Mayıs 2010 yılında Azerbaycan Cumhuriyeti Maliye Bakanı S.Şerifov, 5-8 
Kasım 2010 yılında  Azerbaycan Cumhuriyeti Ekonomik Kalkınma Bakanı 
Şahin Mustafayev başkanlığındaki heyet, 29-30 Kasım 2010 yılında Azer-
baycan Cumhuriyeti savunma Bakanı S. Ebiyev, 12-14 Eylül 2011 yılında 
Azerbaycan Cumhuriyeti İçişleri Bakanı R.Usubov Taşkent’te resmi ziyaret-
te bulunmuşlardır. (www.mfa.gov.az).

Dostluk ve işbirliği ilişkileri parlamentolar arası ilişkilerde de kendi-
ni göstermekteydi. 5 Aralık 2000 yılında Azerbaycan Cumhuriyeti Milli 
Meclisi Azerbaycan-Özbekistan Parlamentolar arası İlişkiler dostluk grubu 
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oluşturmuştur. Azerbaycan Cumhuriyeti Milli Meclisinde Azerbaycan-Öz-
bekistan Parlamentolar arası ilişkiler çalışma grubu faaliyet göstermektedir. 
İşçi grubun yönetimi ile 15 Aralık 2003, 5 Mayıs 2006, 19 Haziran 2008, 
15-16 Ekim 2012 tarihleri arasında karşılıklı seferler başlamıştır.

Kardeş Özbekistan’la olan ilişkilerin gelişmesine diaspora faaliyetleri-
nin de etkisi büyüktür. Özbekistan’da Azerbaycan diasporası çalışmaktadır. 
Diasporanın oluşumu yirminci yüzyılın başlarından itibaren bu güne kadar 
aşağıdaki aşamalara bölünmüştür: 1) 1905-1907 yıllarında Ermenilerin 
Azerbaycan topraklarında gerçekleştirdiği toplu katliamlar sırasında başka 
ülkelere, özellikle Özbekistan’a göç edenler; 2) Ekim darbesi, iç savaşlar 
ve genellikle 1918-1920 yıllardaki gelişmeler sonucunda göç edenler; 3) 
1930-1940 yıllarında sınır dışı ve baskılar sırasında Özbekistan’a zorunlu 
sürgün edilenler; 4) 1950-1960 yılları arasında yapılan yapılanma çalışma-
ları ile ilgili aktarılanlar, 5) 1960’ların sonu ve 1970’lerin başında hayata 
geçirilen sanayileşme ile karakterize edilen yeni dönem; 6) 1991 Azerbay-
can bağımsızlığını elde edilmesinden sonra soydaşlarımızın Batı ve Doğu 
ülkelerine başlanan toplu göçü Azerbaycanlıların Özbekistan’a muhacere-
tinin son aşaması olarak değerlendirilebilir. Özbekistan’da yaşayan Azer-
baycanlılar esasen şu şehirlerde yerleşmişlerdir: Taşkent vilayeti (20.000 
kişi), Semerkant vilayeti (13.000 kişi), Buhara vilayeti (4.000 kişi), Sırder-
ya vilayeti (4.000 kişi), Nevai vilayeti (4.000 kişi), Fergana vilayeti (3.000 
kişi), Andican vilayeti (3.000 kişi), Qaraqalpaq vilayeti (4.000 kişi) (Yaşar, 
2014).

Bugün Özbekistan’da 59 binden fazla Azerbaycanlı yaşamakta çok 
hassas bölgelerde mevcut olan devletler tüm sorunlu durumların barışçıl 
çözümü yönünde attıkları adımlara göre bölgenin diğer ülkelerine örnek 
olabilirler. Kafkasya ve Merkezi Asya’da bölgedeki karmaşık sorunlarla il-
gili devletlerarasında anlaşmazlık ve farklı pozisyon yaratan mesele mevcut 
değildir. Bunun sonucudur ki, Özbekistan ile Azerbaycan’ın tüm jeopolitik 
konularda yaklaşımları örtüşmektedir.

Kardeş Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan’la be-
raber, Azerbaycan da bu sene bağımsızlığının 25. yıldönümünü kutluyor. 
Tüm kardeş Türk devletleri gibi Azerbaycan Cumhuriyeti de geçtiğimiz 
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yıllar içinde bağımsızlığını ve egemenliğini korumuş, dünya birliğine en-
tegrasyonunu başarıyla sürdürmüştür. Günümüzde uluslararası siyasi iliş-
kiler 1992 yılından itibaren faaliyet gösteren “Türk Dilli Devletler Zirvesi” 
gibi organizasyon da başarıyla sürdürülmektedir.
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Türkiye ve Kazakistan Örneğinde  
E-Devlet Uygulamalarının 
Kamu Yönetiminde Verimliliğe Etkisi

Zhazira Otyzbay*

GİRİŞ

Yukarıda ana hatları ile belirttiğimiz bilgi teknolojilerinden kamu 
yönetiminde özellikle de kamu hizmet sunum sürecinde etkin bir şekil-
de yararlanılmasının en önemli somut sonucu  e-devlet uygulamalarıdır. 
Tüm toplumda yaşanan e-dönüşümün kamu yönetimi ayağını temsil eden 
e-devletin temel boyutları olarak bu alana ilişkin yasal düzenlemeler, alt-
yapı-erişim çalışmaları, kurumsallaşma, iletişim, dönüşüm-değişim, insan 
kaynakları yönetimi başlıkları sayılmaktadır (Bengsir, 2008:12). Çalışma-
mızın bu aşamasında söz konusu boyutlar çerçevesinde e-devleti ayrıntılı 
olarak inceleyeceğiz.

Elektronik devletten söz edilirken dünyada “electronic government” 
“e-government”, “digital government”, “online government”, “wired govern-
ment”, “virtual government”; ülkemizde ise “e-devlet”, “elektronik devlet”, 
“dijital devlet” gibi kavramlar kullanılmaktadır. ABD’de son zamanlarda e-
devlet konusunda “dijital” kelimesi daha çok tercih edilmeye başlanmıştır. 
Bu açıdan “dijital devlet” kavramı sıklıkla ABD’de, “elektronik devlet” ise 
milletlerarası düzeyde, Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği, Dünya Bankası 
ve diğer uluslararası aktörler tarafından tercih edilmektedir (Karagülmez, 
2010:455).

Günümüzde özelikle yönetimin yeniden yapılandırılması çabalarıyla 
önem kazanmaya başlayan e-devlet kavramı, bütünleşmiş strateji, süreç, or-
ganizasyon ve teknolojiyi ifade eden bir kavramdır. E-devlet, vatandaşların 
ya da iş dünyasının devlet kurumlarıyla olan ilişki ve işlemlerinin elektro-
nik ortamda gerçekleştirilmesi anlamına gelir. Kamu hizmetlerinin, taraf-

* Pamukkale Üniversitesi, Türkiye.
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ların doğrudan bağlantı kurmaya ya da fiziksel değiş tokuş yapmaya gerek 
kalmadan açık veya sınırlı kullanıcıların ulaşabildiği kapalı ağlar üzerinden 
elektronik olarak yapılabilmesi şeklinde tanımlanabilir (Çukurçayır-Ekşi, 
2001:102-105). Dar anlamıyla içsel ya da kurumsal bir bakış açısıyla kamu 
hizmetlerinin daha ekonomik, etkin ve verimli bir tarzda sunulması iken; 
geniş anlamda, yalnızca yürütmenin değil aynı zamanda devletin diğer or-
ganlarının çalışmalarını da kapsamına alan, vatandaşlarla etkileşime dönük 
hem siyasal hem de yönetsel derin ve kapsamlı değişikliklere imkân veren 
bir modeldir (Maraş, 2011:124). Elektronik devlet genel olarak; devletin 
idari mekanizmayı modernize etmesi ve vatandaşa hizmet amaçlarıyla bil-
gi ve iletişim teknolojileri aracılığıyla kullandığı stratejiler anlamına gelir. 
E-devlet; devlet, vatandaşlar, kuruluşlar ve çalışanlar arasında elektronik 
bağlantı sağlar. Bu ilişki şu üç şekilde gerçekleşir: 

-Devlet/Vatandaş: Bu süreçte bilgi; vatandaşlara yönelik hizmetler, 
kullanıcılar ve devlet arasında doğrudan etkileşim için kurgulanmış ve sa-
nal ve fiziksel manada e-içerik hizmetleri sunacak hale getirilmiştir (Atak-
Gül, 2014:106-107). Halka sunulan hizmetleri kapsayan uygulamalara;  
bir web sitesi aracılığında akıllı kart kullanımı ve e-imza ile vatandaşlarla 
devletin birbirlerine karşı sorumluluklarını yerine getirebildiği uygulama-
lar örnek verilebilir. Böylelikle zamandan ve işgücünden tasarruf sağlanır. 
(Şişman vd., 2011:29). 

-Devlet/Devlet: Burada farklı devlet hizmetleri arasında bütünleş-
meyi sağlamayı hedefleyen yeniden yapılanma, usul ve süreçlerinin mo-
dernizasyonu ile ilgili girişimleri kapsayacak şekilde kurgulanması söz 
konusudur (Atak-Gül, 2014:106-107). Daha çok devletin vatandaş ve iş 
dünyasına vereceği hizmetlerden önce, kendi içyapısını daha şeffaf, payla-
şımcı ve etkin bir yapıya dönüşümünü sağlayan kamu kurumları arası uy-
gulamalar (Şişman vd., 2011:29) söz konusudur.  

-Devlet/Kuruluşlar: Bu şekilde girişimcilere ve işletmelere hem bil-
gi ve hizmet sunulur; hem de belirli bir bölgedeki ekonomik işlere ilginin 
artırılması hedeflenir (Atak-Gül, 2014:106-107). İş dünyasına hizmet sun-
mayı amaçlayan bu uygulamalarda; özel sektör, faaliyet gösterdiği alanda 
bütün süreçlerinde kamunun desteğinden yararlanır. Bu uygulamaların ge-
liştirilmesi, küresel ekonomiler karşısında ulusal ekonominin hareket ka-
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biliyetini artırır. Ayrıca işverenlerin üretim gücünü ve bilgi teknolojilerini 
kullanım düzeyini yükseltir  (Şişman vd., 2011:29). 

Devlet/Çalışanlar: Devletin kendi iç ağı olarak adlandırılabilir. Dev-
letin çalışanlarına yönelik, sosyal haklar, özlük hakları gibi konuları kapsa-
yan uygulamalar (Şişman vd., 2011:29) bu kapsamda değerlendirilebilir. 
İlk üç unsura göre daha ikincil niteliktedir. 

1. E-DEVLETİN TANIMI, ÖZELLİKLERİ VE TEMEL UN-
SURLARI

Yukarıda da belirttiğimiz gibi e-devlet; örgütsel değişikliklerin yapı-
larak kamu servislerinin geliştirilmesi, demokratik gelişmeler sağlanması 
ve kamu politikalarına destek vermek için bilgi ve iletişim teknolojilerinin 
kamu yönetimi tarafından sunulan hizmetlerde kullanılması olarak değer-
lendirilmektedir. Ancak, çok hızlı gelişme gösteren bir alan olan e-devlet 
kavramı ve uygulamaları bazı alanlarda hala başlangıç süreçlerini yaşamak-
tadır. Farklı disiplinlerden araştırmacılar bu sıra dışı konuda çalışmalarını 
sürdürmektedirler. Bunun yanında literatürde e-devlet uygulamalarının 
mobil iletişim aygıtları üzerinden kullanılması da mobil devlet (m-devlet) 
olarak tanımlanmaktadır. M-devlet, kamu kurumlarının stratejik olarak, 
her türlü mobil teknoloji, uygulamaları ve servislerini vatandaşa, iş dünya-
sına ve kendi kendilerine fayda sağlamak için kullanmalarıdır  (Şişman vd., 
2011:28). 

E-devlet bilgi toplumunun bir ürünüdür. Sanayi toplumunda mad-
di ürünlerin üretimi önem arz ederken; bilgi toplumunda bilgi ve iletişim 
teknolojilerinin kullanımı neticesi ortaya çıkan bilgi üretimi önem kazan-
maktadır. Günümüzde, bilgi teknolojileri özel ve kamu sektörü örgütleri-
nin yapısını, işleyişini, performansını ve değişimi doğrudan etkilemektedir. 
Devletler, bu süreçte e-devlete dönüşerek performanslarını artırıp hizmet 
kalitesini iyileştirmeye çalışmakta ve geleneksel devlet anlayışından uzak-
laşmaktadırlar (Atak-Gül, 2014:107-108). 

Esasında en öz şekliyle e-devletin anlamı, devletin vatandaşlara kar-
sı yerine getirmekte yükümlü olduğu görev ve hizmetler ile vatandaşların 
buna karşılık devlete karşı olan görev ve hizmetlerinin karşılıklı olarak elek-
tronik iletişim ve işlem ortamlarında kesintisiz ve güvenli olarak yürütül-
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mesidir. Dünyadaki e-devlet organizasyonu ve hizmetlerine baktığımızda, 
bunların sosyal güvenlik yönetimi basta olmak üzere vatandaşlık hakları, 
e-ticaret için gerekli belge izinleri, vergi ödeme kolaylıkları ile belediye 
hizmetlerinin sunulması gibi öncelikli devlet hizmetlerinin kurulmasıyla 
başlatıldığını görmekteyiz. E-devlet çalışmalarıyla dilimize birçok “e” ile 
başlayan kavram eklenmiştir. “e” harfi, e–devlet yapısı içinde yer alan e–
vatandaş, e–birey, e-yönetişim, e-hizmetler, e–yaşam, e-noter ve benzeri 
hizmet sunumlarından yararlanan ve devlete karşı yükümlülüklerini yine 
elektronik ortamda yerine getiren kişi ve kurumlar ile bu hizmetleri tanım-
lar (TBD, 2006:8). 

E-devlet, elektronik terimini içerse de, esas itibariyle devlet kavramı 
yine geleneksel tanımını korumaktadır. Bu bağlamda e-devlet, tamamen 
yeni bir devlet kavramına karşı gelmemektedir. Devlet mekanizmasının 
vatandaşlarca algılanması sürecinde kullanılan araçları, teknikleri, işlevleri, 
geleneksel devlet unsurları ile özünde aynıdır. Burada önemli olan husus, 
e-devletin geleneksel devletten farklı olarak işlevlerini nasıl ve hangi araç-
larla yerine getirdiğidir. Bununla birlikte, e-devlet geleneksel devlete rakip 
değil, geleneksel devlet modeli içinde kamunun hizmetlerinin sunum şek-
lini değiştiren bir alt yapılar bütünü olma özelliğini taşımaktadır (Maraş, 
2011:126). Bu hususa karşılaştırma yaparken mutlaka dikkat etmek gere-
kir. 

E-devlet modern çağın sunduğu bütün teknolojik, elektronik ve tele-
komünikasyon imkânları kullanılarak; devletin vermesi gereken kamu hiz-
metlerini daha hızlı ve verimli şekilde sunması ve vatandaşın devlete karşı 
yükümlülüklerini, daha kolay ve hızlı bir şekilde yerine getirmesi projesi-
dir. Bu kapsamda; temel kamu hizmetlerini verme yönünde, devletin bizzat 
kendi organları ile vermediği, ancak kamu hizmeti niteliğindeki hizmetle-
rin elektronikleştirilmesi ve kolaylaştırılması için sıkı gözetim (devletin 
desteği) ve denetimi yönünde odaklanılır (Yıldırım vd., 2003:103). E-dev-
letin en etkili stratejisi, klasik devleti aşağıda belirtilen hususlarda önemli 
şekilde geliştirmek ve ıslah etmektir (Karagülmez, 2010:471):

- Vatandaşlara hizmet sunumunu kolaylaştırmak ve basitleştirmek,

- Devlet yönetiminin katmanlarını azaltarak, süreçleri hızlandırmak,
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- Vatandaşlar, ticari faaliyette bulunanlar ve diğerleri için bilgiye ko-
layca ulaşmayı ve devletten hizmet elde etmeyi sağlamak, 

- Kişi ve kuruluşların ticari faaliyet süreçlerini kolaylaştırmak, gerek-
siz sistemleri ortadan kaldırarak ve bütünleşmeyi sağlayarak maliyetleri 
azaltmak,

- Devlet işlemlerini, vatandaşların ihtiyaçlarını anında karşılamayı 
sağlayacak şekilde düzene koymak ve verimli hale getirmek.

Daha önce de belirttiğimiz gibi e-devlet, kamu yönetimi alanında yeni 
bir yaşam biçimidir. Geleneksel devlet modelinin teknoloji olanakları kul-
lanılarak ve çağın gereklerine uygun olarak yeniden yapılandırılmış şeklidir 
(Odabaş, 2009:7). Geleneksel kamu hizmetleriyle karşılaştırıldığında sun-
duğu hizmetlerin maliyeti oldukça düşüktür. E-devlette kurumsal işlemler, 
ağ merkezli kontrollü bir sistem aracılığıyla yürütülür. İşlemlerin yürütülme-
sinde bireysel bağımlılık nispeten azdır ve bu nedenle devlet hizmetinden 
yararlanmak isteyen bireyler arasında kayırma ve yapılacak işin aksaması gibi 
olumsuz etkenlerin birçoğu ortadan kalkmaktadır. Geleneksel kamu hizme-
tinde yapılan işlemlerin bir kısmı bütünüyle sistemin kontrolüne aktarıldığı 
için el yordamı ile yapılan işlem sayısı azalmaktadır. E-devlette vatandaşlar 
doğrudan kuruluşlarının bilgi sistemleri ile iletişim kurmakta ve işlemler va-
tandaşla bilgi sistemi arasında yürütülmektedir (Odabaş, 2009:15).

Bu kapsamda geleneksel kamu yönetimi anlayışına karşılık e-devlet 
anlayışının temel özellikleri; iletişim teknolojilerinin daha yoğun kulla-
nımı, çevrimiçi ortamın gayri şahsi olması, bilginin toplanması, işlenme-
si (veri madenciliği) ve kullanımında kolaylık, iletişim ortamında yenilik 
(Çiçek vd., 2007:4) şeklinde özetlenebilir. 

Esasında e-devlet, kamusal işlem ve hizmetlerin bilgisayar ve inter-
net aracılığıyla yürütüldüğü ve bu ortam içinde yapılan işlemlerin ve ve-
rilen hizmetlerin kanunlar ve mahkemeler tarafından korunduğu yeni bir 
yönetim biçimidir. Taşıdığı unsurlar bağlamında elektronik devlet modeli 
vatandaşlar için, iş dünyası ve devlet kuruluşları şeklinde üç temel hedef 
kitlesinden oluşmaktadır. Bu modelde kamu kurum ve kuruluşları iç un-
sur, vatandaşlar ve iş dünyası ise dış unsurlar olarak değerlendirilmektedir 
(Odabaş, 2009:24). Devletin temel unsurları olan vatandaş ve kuruluşlar 
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(özel ya da kamu), e-devlet, e-vatandaş (e-birey) ve e-kurum biçiminde 
kendini göstermektedir. E-devleti oluşturan unsurlar e-vatandaş, e-şirket, 
e-kurumdur. Ancak, e-devleti oluştururken, bu unsurlara öncelikler ata-
mak ve birini tümüyle gerçekleştirmeden (örneğin e-işyerlerini oluşturma-
dan) e-devlet olmaz türü yaklaşımlarda bulunmak, e-devletin oluşumunu 
olumsuz etkiler. Her unsur, kendi içerisinde “e” olgusunu gerçekleştirmeye 
çalışacak, birbirlerinden etkilenerek gelişecek ve zamanla e-devlet oluşa-
caktır (Çelikkol, 2011:36).

E-devlet konusunda hazırlanan rapor ve yayınlanan kaynakların bir-
çoğunda e-devletin temel unsurları personel, yasal düzenlemeler ve teknik 
altyapı gibi belli konular altında sıralanmaktadır. Bunların çoğunda kulla-
nıcı grubu bağlamında e-devlet, kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör 
ve vatandaş, temel gereksinmeler bağlamında ise ulusal güvenlik, maliyet, 
mevzuat, standartlar, performans ve sürdürebilirlik unsurlarını göz önünde 
bulundurularak değerlendirilmektedir (Odabaş, 2009:24-25). 

Son yıllarda kamu yönetim süreçlerinde şeffaflığa ve yönetime hal-
kın katılımına artan bir önem verilmektedir. E-devlet uygulamaları da hızla 
yaygınlaşmakta, devlet ile halk arasındaki engeller azaltılmaktadır. Başta 
yasa ve yönetmelik taslakları olmak üzere bakanlıkların çeşitli icraatları 
internet aracılığı ile halkın bilgisine sunulmakta ve katkısı istenmektedir 
(Köse, 2007:23). Bu süreçte e-devlet uygulamaları ile kamu yönetiminde 
dönüşümün sağlanması konusunda hemen hemen bütün dünya ülkeleri-
nin olduğu kadar OECD, Dünya Bankası ve UNDP gibi uluslararası ku-
ruluşların da önemli bir gündem maddesi haline gelmiştir. E-devletin, iyi 
yönetişime erişmekte önemli bir araç olduğu, bu bağlamda, şeffaflaşmada, 
yolsuzlukla mücadelede ve halkın yönetim süreçlerine demokratik katı-
lımında etkin bir araç olarak kullanılabileceği artık tartışmasız bir gerçek 
olarak kabul görmüştür (Altınok, 2005:133). 

Kamu yönetiminin reformu aracı olarak e-devlet yaklaşımı artık 
dünyanın her yerinde benimsenmektedir. Bu trendi hem gelişmiş ülkeler 
hem de gelişmekte olan ülkeler merkezi ve yerel yönetimler boyutunda 
takip etmekte, her geçen gün daha fazla kamusal bilgiyi web ortamına ta-
şımaktadırlar. Devletler e-devlet aracılığıyla, sıkıcı ve hantal bürokratik iş-
lemleri basitleştirerek, vatandaşlarıyla internet ortamında etkileşim süreci-
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ne girmek için büyük bir istek ve heyecan ortaya koymaktadırlar (Altınok, 
2005:135). 

Görüldüğü gibi e-devlet kamu yönetiminde bir dönüşüm projesidir. 
Teknoloji burada bir araçtır. Vatandaşlara ve iş âlemine kamu hizmetleri-
nin sunulmasında yeni fırsatlar sunmaktadır. E-devlet kamu hizmetlerinin 
sunumunda büyük potansiyele sahip olmakla birlikte, hükümetler tarafın-
dan daha kapsamlı bir kamu yönetimi reformu tasarısının parçası olarak 
algılanmazsa; devletin işleyişi, bilgiyi yönetme tarzı, kamu kurumlarının iç 
işleyiş mekanizmasının yönetimi, vatandaşa ve iş dünyasına hizmetin nasıl 
sunulacağının yeniden tanımlanması gibi dönüşümden beklenen faydala-
rın çoğu sağlanamadığı gibi zaman ve para israfına da sebebiyet verilmiş 
olur (Altınok, 2005:136). Bu nedenle e-devlet reformları gerçekleştirilir-
ken tüm taraflar bu bilinçle hareket etmeli, yaşanacak tıkanıklıklarla karar-
lılıkla mücadele etmelidirler.  

2. TÜRKİYE’DE E-DEVLET UYGULAMALARI

Türkiye’de e-devlete ilişkin çalışmalar, Avrupa Birliğine (AB) aday 
ülkeler için oluşturulan eAvrupa+ girişiminin Haziran 2001 tarihinde açık-
lanmasını takiben hızlanmaya başlamıştır. Avrupa Komisyonu Aralık 1999 
tarihinde, Avrupa’yı dünyadaki en dinamik ve rekabet gücü en yüksek pa-
zar haline getirmek amacına yönelik olarak, üye ülkelerde internet alt ya-
pısını kurmak üzere eAvrupa girişimini başlatmıştır. Bu kapsamda, 23-24 
Mart 2000 tarihlerinde Lizbon’da yapılan Avrupa Konseyi toplantısında 
15 AB ülkesinin Hükümet ve Devlet Başkanları, Avrupa’nın gelecek on 
yılda “dünyadaki en rekabetçi ve dinamik bilgi tabanlı ekonomisi” haline 
gelmesi hedefini koymuşlardır. Öte yandan, 11-12 Mayıs 2000 tarihlerin-
de Varşova’da yapılan Avrupa Bakanlar Konferansında ise, Orta ve Doğu 
Avrupa ülkeleri, 15 AB ülkesi tarafından Lizbon’da ortaya konulan stratejik 
hedefleri benimsemiş; aday ülkeler olarak kendileri için eAvrupa benzeri 
bir eylem planını hazırlamaya karar vermişlerdir. Avrupa Komisyonu Şubat 
2001 tarihinde, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Malta ve Türkiye’ye de bu 
ortak eylem planının oluşturulmasında diğer aday ülkelere katılmaları için 
davette bulunmuştur. 23-24 Mart 2001 tarihlerinde Stockholm’de yapılan 
liderler zirvesinde, AB’ye aday ülke konumundaki ülkelerde bilgi toplumu 
oluşturma yönündeki eylem planlarını içeren eAvrupa+ girişimi görüşülüp 

Zhazira Otyzbay



152

onaylanmıştır. Bu girişim, eAvrupa’nın öncelikli amaçlarını ve hedefleri-
ni yansıtmakta ve aday ülkelerin özel durumlarına yönelik eylem planları 
sunmaktadır. Türkiye, bu girişime en son başvuran ülke konumundadır. 
Bu kapsamda Başbakanlığın koordinasyonu altında kamu, özel sektör, si-
vil toplum örgütleri ve sosyal taraflardan temsilcilerin bulunduğu çalışma 
grupları oluşturulmuştur. 

Bu çalışmaların öncelikli amacı, Türkiye’de bilgi toplumunun hu-
kuki, teknik ve beşeri alt yapısını oluşturmaktır. Öte yandan, Türkiye’deki 
tüm kamu kurum ve kuruluşları, e-devlet uygulamaları kapsamında web 
sayfalarında vatandaşlara bilgi sunmakta ve bazı işlemleri çevrimiçi olarak 
yapabilme imkânı sağlamaktadırlar. Vatandaşlara sunulan hizmetlere örnek 
olarak şunlar gösterilebilir: Pasaport başvurularının elektronik ortamda ya-
pılabilmesi (İçişleri Bakanlığı), adli sicil kayıtlarına ilişkin sorgu sonuçları-
na ilgililerce ulaşılabilmesi (Adalet Bakanlığı), motorlu taşıtlar vergisi borç 
bilgileri ve trafik para cezası borç bilgilerine ulaşılabilmesi (Maliye Bakan-
lığı Gelirler Genel Müdürlüğü), satış ve kira ihale ilanlarına ulaşılabilmesi 
(Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü), elektronik ortamda sa-
tış yapılması (Devlet Malzeme Ofisi) (Gül, 2015:22-23). 

Türkiye uygulamasına baktığımızda e-devlet uygulamalarını sadece 
hizmet sunumunda bilgi-iletişim teknolojilerinin kullanılması olarak dü-
şünmek eksik olacaktır. Hizmet sunumu yanında, e-devlet uygulamaları 
aynı zamanda insan kaynaklarının, iş süreçlerinin ve hizmetten faydalanan 
vatandaşların potansiyellerinin maksimize edilerek değerlendirilmesini 
içeren bir anlayış değişikliğini ifade etmektedir. Elektronik devlet, kamu 
hizmetleri ile vatandaşların buluşturulmasında teknolojinin kullanılma-
sıdır. Bu teknoloji kullanımı hizmetlere ulaşmak için kamu çalışanları-
na olan ihtiyacı ve zaman israfını azaltmaktadır. Örnek vermek gerekir-
se, Türkiye’de 2003 yılında başlayan Merkezi Nüfus İstatistikleri Sistemi 
(MERNİS) projesi ile çevrimiçi sistemin devreye girmesi posta ve kırtasi-
ye işlemleri masrafının azalmasını ve iş gücü tasarrufunu sağlamıştır. Proje 
kapsamında en sık yapılan işlemlerden biri olan ve ortalama 20 gün süren 
“doğum ve nüfuz cüzdanı verilme” işlemi çevrimiçi sisteme geçilmesi ile 
birlikte 8 dakika gibi kısa bir süreye düşürülmüştür (Çiçek vd., 2007:4). 
Bu kapsamda ayrıca son dönemde m-devlet kapsamında yürütülen Mobil 
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Elektronik Sistem Entegrasyon (MOBESE) ve Trafik Bilgi Sistemi (TBS) 
de hizmet sunumunu hızlandırmıştır. Hem MOBESE hem de TBS, mobil 
teknoloji olmadan etkin fonksiyonellikle yürütülmektedir. Bu servis ka-
tegorisi e-devlet uygulamalarına bağlı olmadan mobilitenin kendisinden 
kaynaklanan (Güler-Döventaş, 1999:32) değer üretmektedir. Ülkemizde 
söz konusu alanlarda sağlanan bu başarılar, bu tür m-devlet uygulamaları-
nın artacağını göstermektedir.   

Son dönemde ülkemizde uygulanan bazı e-devlet uygulamaları şu 
şekilde belirtilebilir: İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel 
Müdürlüğü Merkezi Nüfus İstatistikleri Projesi (MERNİS), Kimlik Pay-
laşım Sistemi (KPS), Emniyet Genel Müdürlüğü POLNET ve MOBESE 
Projeleri, Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Vergi Daireleri Oto-
masyon Projesi (VEDOP), Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü 
Saymanlık Projesi (SAY2000), Adalet Bakanlığı Ulusal Yargı Ağı Projesi 
(UYAP), Başbakanlık Bilgi İşlem Merkezi Projesi (BİMER), Sanayi Ba-
kanlığı e-Tüketici (e-Hizmetler) Projesi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ba-
kanlığı e-Bildirge ve MEDULA Projeleri, Sağlık Bakanlığı e-Sağlık Projesi, 
Milli Eğitim Bakanlığı MEBSİS ve e-Okul Projesi, Milli Savunma Bakanlığı 
ASAL Projesi, Dışişleri Bakanlığı e-Dışişleri Projesi, Gümrük Müsteşarlığı 
GİMOP Projesi ve TÜBİTAK, ULAKBİM Projesi. 

İçişleri Bakanlığınca yürütülen ve diğer e-devlet projelerine de temel 
teşkil edecek “MERNİS Projesi” 1974 tarihinde başlatılmış ve birçok aşa-
madan geçerek günümüze gelmiştir. İlk aşama; Mart 2001 sonunda herke-
se bir kimlik numarası verilmesi ve nüfus müdürlüklerinin çevrimiçi olarak 
birbirlerine bağlanması hedefine ulaşmasıyla tamamlanmıştır. İkinci aşa-
mada; kimlik paylaşım sistemiyle vatandaş bilgilerinin belli kurallar ve kıs-
taslar çerçevesinde diğer kamu kurum ve kuruluşlarının hizmetine açılması 
beklenmektedir. Projenin Eylem Planı’nda teknolojik gelişmelerin uyar-
lanması, mevzuatta gerekli değişimlerin yapılması ve yeni nüfus cüzdanları 
üretilmesi planlanmaktadır (Atmaca, 2010:8-10). 

MERNİS Projesi, dünyada ilk e-devlet projelerinden biri olarak sa-
yılıp, Türkiye’deki ve Avrupa’daki çok sayıda projeye örnek olarak gösteril-
mektedir. Veri tabanında 120 milyonun üzerinde kayıt bulunan MERNİS 
Projesiyle kurumların ve vatandaşların kullandığı farklı numara ve işaretle-
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re son verilerek tek numara uygulamasına geçilmiştir. Proje güvenilir bilgi 
desteği ile devletin iş ve işlemlerinde hızın artmasını sağladığı gibi uygula-
dıkları elektronik devlet projelerinin de giriş anahtarı olmuştur. MERNİS 
projesinin tam olarak uygulamaya geçmesi ile birlikte nüfus müdürlükleri 
başka illere kayıtlı vatandaşların kayıtlarına anında ulaşabilmekte, onların 
işlemlerini her noktadan yapabilmektedir. Böylece bu tür bilgilerin posta 
yoluyla istenmesinden kaynaklanan zaman, para ve kırtasiyeden tasarruf 
sağlanmaktadır. Ayrıca nüfus kayıtları kurulan veri tabanı ile daima gün-
cel tutulmakta, genel nüfus sayımlarının vatandaşları evlere kapatarak ya-
pılmasına gerek kalmamakta daha da önemlisi bu kayıtlar bilgisayarlarla 
denetlendiğinden daha geçerli ve güvenilir olmaktadır. MERNİS’in vatan-
daşlara da sağladığı önemli yararlar bulunmaktadır. Bunların en önemlisi 
doğum, ölüm ve evlenme gibi nüfusa ilişkin olayların ikamet edilen nüfus 
müdürlüklerinde anında ve fazla zaman kaybı olmaksızın gerçekleştirilebil-
mesidir. Kamu kurumları da Kimlik Paylaşım Sistemi ile veri tabanındaki 
kayıtlara ulaşabildiklerinden şeffaflık, verimlilik ve ekonomik yönden bazı 
yararları elde edebileceklerdir. 

Bir başka başarılı e-devlet projesi olarak Vergi Daireleri Otomasyon 
Projesi (VEDOP) Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 
1998 yılında başlatılmış bir projedir. Üç aşamada uygulamaya geçirilen 
projenin ilk aşaması VEDOP 1 olarak isimlendirilmiş olup hedefi, vergi 
dairelerinde yürütülen işlemlerin tamamının bilgisayar vasıtasıyla yapıl-
ması, iş yükünün hafifletilmesi ve böylece vergi dairelerinin çalışmalarında 
etkinlik ve verimliliğin artırılmasıdır. Buna ek olarak bilgisayar ortamın-
da toplanan bilgilerden sağlıklı bir karar destek ve yönetim bilgi sistemi-
nin oluşturulması da projenin hedefleri arasında yer almıştır. Bu amaçla 
1998’de başlatılan proje kapsamında 22 il merkezindeki 155 vergi dairesi 
ve 5 defterdarlığın otomasyonu 75 milyon dolar maliyetle tamamlanmıştır. 
Bu proje sayesinde Türkiye genelindeki vergi gelirlerinin %80’inin tahak-
kuk ve tahsil işlemleri kolaylıkla takip edilmeye başlanmıştır. E-beyanname 
uygulaması ile her yıl 6.000 ton kâğıt ve 117.000 ağaç kurtarılması hedef-
lenmektedir. Böylece yaklaşık olarak 3 milyon dolar tasarruf sağlanması 
amaçlanmaktadır. Bunun yanında vergi dairesi gişe işlemlerindeki iş yükü-
nün azalması ve benzer diğer işlemler için yıllık 14.000 memur/ay işgücü 
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tasarrufu elde edilecektir. Bu gelişmelerin parasal tasarrufu 4 milyon dolar 
olarak hesaplanmıştır. Parasal tasarrufların yanı sıra vergi beyanlarının kar-
şılıklı kontrolleri sonucu vergi kayıp ve kaçakları önlenebilecek, verginin 
tabana yaygınlaştırılması sağlanacak, vergi politikaları ve denetim strateji-
lerini oluşturmaya ilişkin bilgi desteği elde edilecek ve diğer kamu kuruluş-
lar ile çevrimiçi olarak doğru, hızlı bilgi alışverişi sağlanabilecektir. 

Projenin üçüncü aşaması olan VEDOP 3 ise 2007 yılında uygula-
maya geçirilmiştir. Proje ile e-VDO (İnternet Tabanlı Vergi Dairesi Oto-
masyonu) uygulamalarının Türkiye genelindeki vergi daireleri ve mal mü-
dürlükleri gelir servislerine yaygınlaştırılması, takdir komisyonlarının bu 
kapsama alınması, vergi dairesi başkanlıklarının sistem alt yapılarının güç-
lendirilmesi hedeflenmiştir. Buna göre 448 Vergi Dairesi, Büyük Mükellef-
ler Vergi Dairesi Başkanlığı ve 581 Mal Müdürlüğü İnternet Tabanlı Vergi 
Dairesi Otomasyonu (e-VDO) uygulamasına geçmiştir. Bununla birlikte 
kamu alacaklarının hızlı bir şekilde tahsil edilmesi, kırtasiyecilik ve idare-
nin iş yükünün azaltılması ve zaman tasarrufu sağlanması amacıyla elektro-
nik haciz “e-Haciz” projesi de geliştirilmiştir.

Bir başka başarılı e-devlet projesi de Ulusal Yargı Ağı Projesi 
(UYAP)’dir. Proje, Adalet Bakanlığı tarafından, bakanlık merkez teşkilatı, 
mahkemeler, cumhuriyet başsavcılıkları, adli tıp kurumları, ceza ve tevkif 
evleri ile icra daireleri arasında bilgisayar ağı kurma ve bu sayede bakanlık 
merkez ve taşra birimleri arasında bilgi alışverişinin elektronik ortama ta-
şınması, vatandaşa internet üzerinden hizmet sağlanması, harici birimler-
den beklenen bilgilerin istenilen zamanda sistem tarafından hazır edilmesi 
gibi amaçlarla hayata geçirilmiştir. UYAP’ın temel amacı, Türkiye’deki adli 
sistemin işleyişinin güvenirliğini ve doğruluğunu maksimum düzeyde sağ-
layarak, yargı sistemine hız kazandırmaktır. Adalet hizmetlerinin otomas-
yonu amacıyla 1998 yılında ilk çalışmalar başlamıştır. Öncelikle çalışma-
ların sistemli ve planlı bir şekilde yapılabilmesi amacıyla Adalet Bakanlığı 
bünyesinde 1999 yılında Bilgi İşlem Daire Başkanlığı kurulmuştur. Dai-
renin kurulmasından sonra adalet hizmetlerini elektronik ortama taşıyıp, 
hizmetlerin hızlı bir şekilde yerine getirilmesini sağlayacak olan UYAP’ın 
temelleri atılmaya başlamıştır. UYAP iki aşamadan oluşmaktadır. 2000’de 
başlayan UYAP I ile Bakanlık merkez birimleri 2001 yılında otomasyona 
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bağlanmıştır. UYAP II ise 2005 yılında faaliyete geçmiştir. Böylece adli ve 
idari yargı birimleri, adli tıp kurumları, ceza ve tevkif evleri arasında oto-
masyon sağlanmıştır. Günümüzde yargı birimlerinin yaklaşık yüzde yüzün-
de UYAP işletimde olup, yargısal ve idari faaliyetler bu sistem üzerinden 
elektronik ortamda yürütülmektedir. Bakanlık yetkililerine göre UYAP, 
yargı sisteminde adalet, hız doğruluk, tutarlılık, şeffaflık, etkenlik, verim-
lilik ve tasarruf sağlayıp, yargısal faaliyetlerde zaman ve mekân sınırlama-
larını ortadan kaldıracağı gibi usulsüzlük ve yolsuzlukları da önleyecektir. 
Ayrıca UYAP ile birlikte bütün yargısal faaliyetler elektronik ortamda ger-
çekleştirilecektir. Bu kapsamda, açılan davalarda hâkim ve mahkemelerin 
görevlendirilmesi, yargılama ile ilgili yazışmalar, dava ve soruşturmalarda 
istenen talimatlar, icra mahkemeleri ile müdürlükleri arasındaki dosya alış-
verişleri, adli tıp raporları ve bunlara yazılacak cevaplar ile temyiz amacıyla 
Yargıtay’a gönderilecek dosyalar da UYAP üzerinden gerçekleştirilebil-
mektedir. Daha önce açılan davaların hepsi sistemde görüneceğinden hem 
mükerrer dava açılmasının önüne geçilecek hem de önceki dosyalar görü-
lebileceğinden yargılamada hız ve adalet daha iyi sağlanabilecektir. Sistem 
davalarla ilgili parasal işlemleri de kendiliğinden yapabilmekte, açılan dava-
ların giderlerini belirleyebilmektedir. Sistemin bir diğer özelliği çalışanlar 
üzerinde denetimi kolaylaştırmaya imkân sağlamasıdır. UYAP üzerinden 
hangi görevlinin sistemde ne yaptığını, hangi işi ne kadar sürede hangi aşa-
maya getirdiğini görmek mümkün olduğundan işlerin gereksiz uzatmaya-
cağı düşünülmektedir. Diğer yandan avukatlar UYAP sayesinde duruşmaya 
katılma dışında kalan diğer bütün yargısal işlemleri bürolarından yapabilir 
hale gelmişlerdir. Vatandaşlar da dosyaları hakkındaki bazı basit bilgileri 
adliyeye gitmeksizin internetten öğrenebilmektedir (Demirhan-Türkoğlu, 
2014:244-247). Söz konusu bu iyileştirmelere bakıldığında e-devlet uygu-
lamalarının yargı sistemini ne kadar etkinleştirdiği açıktır. 

3. KAZAKİSTAN’DA E-DEVLET UYGULAMALARI

Bilgi toplumuna geçmenin ana aracısı olarak devlet, toplum ve iş 
dünyasının imkanlarını toplayan, genelde özel devlet programları hazırla-
nır. Bu tür programların önemli elemanları – ucuz ve herkese ulaşılabilir 
internet sağlamak, “elektronik hükümetin” gelişmesi, “online” iş dünyası ve 
eğitim vermeyi artırma olmuştur. Rusya’da “Elektronik Rusya” programı 
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2001 yılında Kazakistan’da “elektronik hükümet” devlet programı 2005 
yılından itibaren başladı. Kazakistan’da “elektronik hükümet” kurma yö-
nündeki devletin bilgi sistemleri siyasetinin ana başarısı milli modelinin 
oluşması olarak kabul edilir. Kazakistan Cumhuriyetinde 2005-2007 yıl-
larında “elektronik hükümet”  kurmanın Devlet programı , “Bilgi Sistemle-
ri Hakkında” KC Yasası ve KC Milli Bilgi Sistemleri Altyapısını Kurma ve 
Geliştirme Programı ile yürürlüğe girmiştir.

Günümüzde Kazakistan Cumhuriyeti’nde elektronik hükümetin 
normatif-yasal temeli, altyapısı hazırlandı. 400’den fazla haber sistemi yer-
leşmiş elektronik hükümet tüm vatandaşlara ulaşımı sağlandı. Bunun so-
nucunda elektronik hükümetin gelişimine göre Kazakistan 2008 yılından 
itibaren 2014 yılları arasında Birleşmiş Milletler değerlendirmesinde 81. 
sıradan 28. sıraya yükseldi. Hat indeksinin hazırlığına göre Dünya Ekono-
mik Forumunun hesabına göre 2014 yılında Kazakistan 143 devlet içinde 
38. sırada yerini almıştır. 

Günümüzde Kazakistan’da internet kullanıcılarının sayısı %70’i geç-
ti. Bağlantı standardı, CDMA /EVDO (Evolution Data Optimized) gibi 
teknik adlandırmalar uygulandı. Bunlar köy yerleşimlerinde bağlantının ol-
masını sağlar. Ayrıca 3G ve 4G teknolojilerini geliştirmek üzere çalışmalar 
yapılmaktadır.

Kazakistan’da vatandaşlara kolay olsun diye devlet hizmetleri elektro-
nik hükümetin ağ sayfası, HHGM (Halka Hizmet Gösterme Merkezleri) 
ve mobil hükümet aracılığıyla ulaşılabilir durumdadır. Elektronik hükümet 
altyapısı aracılığıyla 730 hizmet sunulmaktadır. Bunların içinde ağ sayfası 
aracılığıyla çocuk doğurmayla ilgili, yardım ödeneğinin tayin edilmesiyle 
ilgili, engellilere sağlanan maddi yardımları da içeren 215 hizmet verilmek-
tedir (https://publicadministration.un.org) (21.08.2016).

Ağ günümüzde vatandaşlar tarafından yüksek taleplere sahiptir. Böy-
lece 2010 yılından itibaren hizmetleri elektronik formda alma uygulaması 
100 kat çoğaldı. Kayıt olan kullanıcılar 160 kat çoğaldı. Aktif olanların sayı-
sı 4,2 milyon kişiye ulaştı. 

Ulaşılabilirlik elektronik dijital imza aracılığıyla gerçekleşmektedir. 
Toplam 8,3 milyon elektronik dijital imza verilmiştir.
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Elektronik hükümetin önemli projelerinden biri “e-lisanslama”dır. Bu 
yönde 2012 yılından itibaren lisansın 86 çeşidi otomatikleştirilmiş ve 435 
ruhsat/izin kaydedilmiştir.  “E-lisanslama”  uygulanmaya başladığından iti-
baren 847 binden fazla ruhsat-izin verilmiştir. 

Günümüzde Kazakistan “etkin hükümet” kurmayı hedeflemektedir. 
Vatandaş hizmet almak için tekrar tekrar başvurmuyor. Devlet ise hizmet-
lerin toplamını sunabilmektedir. Bu uygulamalar ilk önce zaman tasarrufu-
nu sağlamaktadır.

Örneğin, çocuk doğduğunda devlet kaydı ile yardım ödeneği tayin 
edilmesi ile, devlet kreşlerine yerleştirilmesi sırasına koyma uygulamaları 
yapılmaktadır.

Kazakistan’da hizmet vermenin alternatifi olarak Halka Hizmet Gös-
terme Merkezlerinden bahsedilebilir. Günümüzde 246 HHGM hizmet 
vermektedir. 

Eğer 2014 yılında HHGM aracılığıyla 29 milyon hizmet verildiyse, 
2015 yılının il yarıyılında bu gösterge 19 milyona ulaşmıştır.

Günümüzde HHGM’de vatandaşlara hizmet vermek için rahat, uy-
gun şartlar sağlanmıştır: engelsiz hizmet verme, tek bir elektronik kuyruk, 
hizmet kalitesini değerlendirme, kendi-kendine hizmet verme birimleri, 
süreçleri video ile takip etme, devlet hizmetlerini tek bir izleme sistemi gibi 
hizmet çeşitleri sunulmaktadır.

Ayrıca, engelli vatandaşlar için uygun hizmetler de düşünülmüştür. 
2014 yılında HHGM’de 12.859 hizmet verilmiştir, HHGM’nin 243 hiz-
meti hareket ile konuşma diline okutulmuştur .(http://egov.kz/cms/kk/
news/mobile_database) (15.08.2016).

Mobil bağlantı ve mobil teknolojilerin hayata etkin bir şekilde girme-
si hesaba katılarak, elektronik hizmet verme altyapısını geliştirmenin yeni 
önemli evresi Kazakistan Cumhuriyetinin Mobil-hükümet kurma planıdır.

Günümüzde mobil ilave iOS ile Android ilavelerinin akıllı telefon ve 
tabletlerine ulaşılabilir durumdadır. Bunun yardımıyla 54’ten fazla elektro-
nik hizmet çeşidini almak mümkündür.
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Bugün, mobil ilaveler aracılığıyla 752.000 hizmet verilmiştir. 

2015 yılının sonuna kadar yine ilave 22 hizmet türü uygulamaya ko-
nulmuştur.

Günümüzde geleneksel telefonlarda USSD, SMS kanalları aracılığıy-
la ulaşılabilir durumdadır.  2015 yılında elektronik dijital imza uygulaması 
başlatılmıştır. Bu uygulama telefonun SIM kartına basılır. Bunun yardımıyla 
geleneksel telefon sahipleri hizmet türünü SMS duyurusu olarak alıp mobil 
imza aracılığıyla imza atmaya imkan sağlar. 

2012 yılından itibaren Devlet vatandaşları karar vermeye katılması 
için araçları kurma imkanlarını araştırmaktadır. Bu konu ile ilgili olarak 
%70’den fazlasına geri dönüşümlü bağlantı sağlanan devlet organlarının bi-
rinci başkanlarının blog-platformları kurulmuştur.

2008 yılından itibaren devlet memurlarının katılımıyla 150’den fazla 
internet-konferans yapıldı. 300’den fazla veri toplamının bulunduğu açık 
bilgiler portalı hizmet göstermektedir (http://egov.kz/cms/kk/news/
news_2007)  (21.08.2016).

Sabit olarak normatif-hukuki akit projelerini tartışma çalışmaları, 
ayrıca devlet hizmetleri standartlarının çalışmaları yürütülmektedir. 2015 
yılı ortasına kadar devlet hizmetlerinin yaklaşık 2000 standardı tartışma-
değerlendirmeleri yapıldı.

Bundan sonra vatandaşları devlet bütçesini tartışma-değerlendirme 
ve oluşturma meselelerine katılımını sağlamak hedeflenmektedir. Bu da 
Kazakistan Cumhurbaşkanı’nın söylediği gibi “100 kararlı adımı” gerçek-
leştirmeye yöneliktir.

Günümüzde, HHGM hizmetindeki olumlu tecrübeye rağmen, dev-
let hizmetlerinin sunma alanında sıradaki meseleler yer almaktadır.

HHGM ile “elektronik hükümet” portalı aracılığıyla yürütülemeyen 
hizmet türlerine halk kendi şikayetlerini iletmektedir. Onların söyledikle-
rine göre, verilen hizmetlerin hızı yönünden, rahatlığı ve açık olması bakı-
mından memnun edici değildir. 
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Uluslararası tecrübeyi tahlil etme neticesinde kanada ve Avustrali-
ya’daki buna benzer durumlar aşağıdaki yollarla çözüme ulaştırıldığı tespit 
edilmiştir:

Tek bir servis sağlayıcının temelindeki devlet hizmetlerinin sunan 
altyapıların bağlanması;

Kağıt arşivleri dijitalleştirme hesabından hizmet optimizasyonunu 
yapma, bilgi sistemlerini bütünleştirme, devlet hizmetlerini verme süreçle-
rini kısaltıp otomatikleştirme;

Uluslararası tecrübeyi dikkate alarak, HHGM ve elektronik hükü-
meti geliştirmenin yerli tecrübesi, bununla birlikte, “Vatandaşlar içi Hü-
kümet” devlet kuruluşunu kurma üzerine çalışmaları yapılmaktadır. Bu 
kuruluş devlet hizmetlerini “bir pencere” rejiminde gerçekleştirme sayısını 
artırmaya imkan tanır. 2015 yılının birinci yarısında bunların sayısı 191’den 
522’ye kadar yürütülmüştür. Sonuçta devlet kuruluşu çalışmasının önemli 
ilkesi – vatandaşların karşılaştığı hayati durumlara çok yönlü destek sağla-
maya geçmektir.

Kazakistan elektronik hükümeti bir yerde durmuyor, sürekli geliş-
mektedir. Devlet hizmetlerine çok kanallı yollar açıldı ve günümüzde Ka-
zakistan vatandaşları bu hizmetleri etkin bir şekilde yararlarına kullanmak-
ta olduğu görülmektedir.

Hükümetin hedefi, devlet başkanının söylediği gibi müşterilere ve 
etkin devlete yönelen fikirleri gerçekleştirmektir (Saken sarsenov, KC Yatı-
rım ve Gelişme Bakan Yardımcısı) (http:// egov.kz) (21.08.2016).

Günümüzde Kazakistan’da e-devlet hizmeti uygulamaları http://
egov.kz ağından Kazakça, Rusça ve İngilizce olarak verilmektedir. Kurum-
lar, vatandaşlar tarafından bilgisayar ve telefondan mobil olarak etkin bir 
şekilde kullanılan e-devlet hizmetleri gün geçtikçe hizmet türleri çoğal-
makta ve elektronik imza kaydı yaptıran vatandaşların sayısı artmaktadır.

Resmi sitenin 4 Ağustos 2016 duyurusuna göre Kazakistan vatan-
daşlarının mobil altyapısında 2 milyon kullanıcı kayıtlıdır. Bu mobil-hükü-
met “e-gov” e-devlet’in ilave uygulaması olarak kullanılmaktadır. 
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Egov.tr elektronik hükümet portalı veya “Vatandaşlar için hükümet” 
devlet kuruluşunun bölümleri aracılığıyla her isteyen kişi Mobil-hüküme-
tin kullanıcısı olabilmektedir ve mobil altyapısına kayıt olabilir.  Bunun için 
siteye giriş yaparak, kendi telefon numarasını, şifresini gösterme ve elektro-
nik dijital imzası aracılığıyla kaydını gerçekleştirmesi yeterlidir.

Günümüzde herhangi bir vakitte akıllı telefon ve tablet aracılığıyla 
ilave kullanıcılarına 80 çeşitli hizmet türü ve servisler ulaşılabilir durumda-
dır. Bunların içinde, örneğin: adres belgesini alma, çocuğunu devlet kreşine 
yerleştirmek için sıraya koyma, vergileri, cezaları ödeme v.s. uygulamaları 
yer almaktadır. 

Mobil kişisel odadan bahsedilecekse, buraya vatandaş hakkında 
bütün esas bilgiler devlet organlarının veri haznesinden otomatik olarak 
çekilip toplanır. Örneğin: kullanıcı kendi kişisel odasında kimliğinin veya 
aracını teknik kontrolü süresinin geçmesi hakkında ve trafik kurallarına uy-
madığı için ceza ve borçluların listesine girdiği hakkında duyuru alır. Bu-
nunla birlikte bu bilgi SMS duyuruları ve “push” aracılığı ile de gelir. 

Örneğin: kişi trafik kurallarına uymadığı için ceza hakkında akıllı 
telefona duyuru aldığında onu aynı anda “e-devlet ilavesi aracılığıyla öde-
yebilir. Bu vatandaşlar için çok rahat bir uygulama olmaktadır. Bazı hiz-
metleri almak için telefonda elektronik dijital imza kullanmak gerekir. Bu-
nun için elektronik dijital imza koruyabilen özel SIM kartını veya o dijital 
imza dosyasını akıllı telefona kopyalayıp kullanabilir. Günümüzde dijital 
imza kaydedilen SIM kartlar Kazakistan’da Altel ve Beeline abonmanları-
na ulaşılabilir durumdadır, diğer operatörler bu yenilikçi servisi kendileri-
nin teknik hazırlığına göre yapabilir. Cep telefonunu kaybettiği durumda 
kullanıcı kendisinin sitedeki Kişisel odasındaki verilerini bloke edebilir 
(http://egov.kz/cms/kk/news/Kazahstan-voshel-v-desyatku-stran-Azii-
po-urovnyu-razvitiya-elektronnogo-pravitelstva)  (15.08.2016).

Günümüzde Kazakistan’da e-devlet resmi sitesinin 2016 yılı 20 Tem-
muz tarihli haberine göre e-hükümet aracılığıyla 140 milyondan fazla hiz-
met verildi.  Mobil-hükümet aracılığıyla 4,5 milyon civarında hizmet veril-
di. E-devlet ilavesi 365.000’den fazla yüklenmiştir.
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2016 E-devletin gelişme seviyesi verilerine göre Kazakistan, 
Asya devletleri arasında 7. sırada belirlenmiştir. Kazakistan’ın ön sıra-
larında sadece Güney Kore, Singapur, Japonya, İsrail, Bahreyn ve Bir-
leşik Arap Emirlikleri yer almaktadır (http://group-global.org/kk/
publication/27888-elektrondyk-ukimet-infrakurylymy-densaulyk-saktau-
salasyndagy-elektrondyk) (21.08.2016).

Bununla birlikte Birleşmiş Milletler’in 2016 dünya sıralamasına (The 
UN Global E-Government Development Index (EGDI) göre Kazakistan 
33. sırada olup, BDT (Birleşik Devletler Topluluğu) ülkelerinden önde ol-
duğu dikkate değerdir. E-devletin gelişme seviyesine göre bu 2016 yılının 
en başarılı gösterge sahibi Büyük Britanya, sonra Avustraliya, üçüncü sıra-
da ise yıllardır önde gelen Güney Kore olmuştur. Dünya sıralamasına göre 
ABD 12., Rusya 35., Çin 63., Özbekistan 80. ve Kırgızistan 97. sırada yer 
almaktadır. 

BM’nin e-devlet gelişme endeksi devletlerin vatandaşlarına bilgi ve 
iletişim teknolojileri aracılığıyla devlet hizmetlerini sağlamanın gücü ve 
hazır olduğunu değerlendiren çok yönlü göstergedir. Bu şekilde 2016 yılın-
da Kazakistan’ın bileşik endeksi 0,7250 puan iken, dünya ortalama EGDI 
0,4922 puan seviyesinde kaydedilmiştir. Bu endeks insan sermayesinin ge-
lişmesi, telekomünikasyon altyapısı ve “online” hizmetler gibi 3 gösterge-
den oluşmaktadır. Sıralama ve onunla ilgili göstergeler her iki yılda bir kere 
BM bilirkişileri tarafından hesaplanarak hazırlanmaktadır. 

Sonuç olarak, Kazakistan vatandaşlarına e-devlet ve mobil-devlet 
hizmetlerini sağlamada Orta Asya bölge lideri olarak karşımıza çıkmakta-
dır. Gün geçtikçe elektronik hizmet türlerini çoğaltarak, vatandaşa etkin 
hizmet sunarak, onların devletin önemli kararlarında elektronik katılımını 
da sağlayarak yönetişim uygulamalarına da geçmiş olduğunu görmekteyiz.

SONUÇ

Günümüzde özellikle kamu yönetiminin yeniden yapılandırılmasını 
hızlandıran gelişmelerden birisi de, e-devlet uygulamalarının yaygınlaşma-
sı olmuştur. Birçok gelişmiş ülkede bilgisayar teknolojilerinin hızla geliş-
mesi ve yaygınlaşması ile bu teknolojilerin kamu yönetiminin etkinleştiril-
mesi ve iyileştirilmesinde kullanılması vazgeçilmez bir uygulama olmuştur. 
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Gelişen bilgi teknolojileri, hantallaşan bürokratik yapı karşısında e-devleti 
önemli bir araç olarak gündeme gelmektedir. Burada hedef, bilgi işleme ka-
pasitesi artırılmış, acil karar alan, ihtiyaçlara hızla cevap veren bir devlet 
yapısının oluşturulmasıdır (Çukurçayır-Ekşi, 2001: 102-105). 

E-devlet uygulamalarından beklenen faydaların elde edilebilmesi 
için; e-katılımcılık anlamında vatandaş odaklı kamu hizmeti sunumu, ku-
rumsal müşterilere katılan değerin en üst seviyede gerçekleşmesi için payla-
şımcı ortak hizmet kültürü, profesyonellik anlamında hükûmet içi kaynak 
ve kabiliyetlerin etkin sunumu ve yönetimi, bu etkenlerle beraber değişim 
yönetimi ve dönüşüm için bir stratejik yönetim modelinin (Dalbay-Mede-
ni, 2013:128-129) kurulması oldukça önemlidir. 

Uygulamada e-devlet kaynaklı faydaların genellikle iki gruba ayrıl-
dığını görmekteyiz. İlk olarak bilgi iletişim teknolojilerinin kullanılması 
yoluyla elde edilen verimlilik artışları gündeme gelmekte ikinci olarak ise 
kullanıcıların yani vatandaşların ve iş dünyasının elde edeceği faydalar (Çi-
çek vd., 2007:4) söz konusu olmaktadır. Bu kapsamda geleneksel devletin 
yerini alacak olan e-devletin sağladığı yararları şöyle özetleyebiliriz (Çu-
kurçayır-Ekşi, 2001: 102-105):

-E-devlet kamu hizmetlerinin biçimini değiştirir: E-devletin sun-
duğu olanaklar ile kamusal mal ve hizmetler daha ucuz ve çabuk sağlanır. 
Görevlerin ve sunulan hizmetlerin yerine getirilmesi için gerekli olan kâ-
ğıda dayalı işler, hem birim işlem süresini uzatmakta hem de maliyetleri 
ve dolayısıyla kamu harcamalarını artırmaktadır. E-devlet uygulamaları bu 
maliyetleri ve süreleri azaltacak, etkinlik ve verimliliği arttıracaktır. 

-E-devlet yönetim anlayışında dönüşüme yol açar: E-devletin kamu 
yönetimine müşteri ilişkileri, müşteri odaklılık, rekabet kavramlarını geti-
rerek yönetimi dönüştürmesi, yönetimin bürokratik yapısını da siberokrasi 
adı verilen yeni bir forma sokmaktadır.

-E-devlet verimlilik artışı yanında daha etkili ve etkin hizmet sunu-
mu sağlar: E-devlet uygun ticari ortama uyumunun önündeki engelleri 
azaltır, stratejiden uygulamaya geçişi sağlayan araçlar sağlar.
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-E-demokrasinin yerleşmesine katkı yapar: E-devlet bilgi ve bilişim 
yazınına siber-demokrasi kavramını kazandırmıştır. Bu kavram; devletin 
yurttaşlarla karşılıklı iletişiminde son aşama olarak tanımlanmaktadır. Si-
ber demokrasinin gerçekleşebilmesi için öncelikle seçimlerin internet ara-
cılığı ile gerçekleştirilmesi gerekir. 

-E-devlette işbirliği ve etkileşim maliyetleri en düşük düzeyde ola-
caktır: Daha fazla insan kolay, ucuz ve az zaman harcayarak devlet işlemle-
rine katılabilecektir. Örneğin, kişiler, internet kullanımı ile kendi gruplarını 
etkileyen işlemleri daha kolay öğrenebilir, bunlar üzerinde çalışabilir, diğer 
toplulukları etkileyebilir ve istediklerini söyleyebilirler. E-devlet sayesinde, 
sadece kamu kurumlarının internet altyapıları ve kurum içi elektronik ağla-
rı değil, aynı zamanda oluşturulacak işbirliği ile kurumlar arası bilgi akışı da 
sağlanmış olacaktır. Böylelikle geleneksel devlet sisteminden farklı olarak 
yurttaş için verilen ileri teknoloji hizmetleri ile her kurum bir diğer kamu 
kurumunun çalışmalarından haberdar olacaktır.

-Bilgiye ulaşım daha kolay olacaktır: İnternet ile modern kayıt ve 
analiz araçlarından yararlanılacağından bilgiyi toplama ve analiz etme gücü 
de artmış olacaktır. 

-Şeffaf bir yönetim sağlayacaktır: Demokratik bir toplum olmanın 
şartlarından biri bilgiye erişim hakkının sağlanmış olmasıdır. Hükümet uy-
gulamalarının şeffaf ve kamuya açık olması bu yüzden önemlidir. E-devlet bu 
konuda önemli bir adım olmuştur. 
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SSCB’nin Dağılmasıyla  
Bağımsızlığına Kavuşan Ülkelerde
Sosyo-Ekonomik Benzerlik Analizi*

Mehmet Gürbüz**

Murat Karabulut***

1. Giriş

Ülkelerin gelişme düzeylerini tarihsel, ekonomik, sosyal, coğrafi, 
iklimsel ve stratejik faktörler belirlemekte; bu faktörlere bağlı olarak 
ülkeler arası benzerlik ve farklılıklar ortaya çıkmaktadır. Ülkeler arasında 
veya bir ülkenin bölgeleri arasında görülen her türlü eşitsizlikler bölgesel 
dengesizlik olarak nitelendirilmekte ve bu dengesizlikler sosyo-ekonomik 
gelişmişlik farkını ortaya çıkarmaktadır. Dünyada tarih boyunca var olan 
ülkeler arası sosyo-ekonomik gelişmişlik farkı, 18. yüzyılda endüstri devri-
mi ile artmaya başlamış ve bu artış II. Dünya Savaşı sonrası daha da hızlan-
mıştır. Günümüzde, gelişmişlik farkının fazla olduğu bölgelerden biri de, 
Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nin (SSCB) dağılmasıyla bağımsız-
lığına kavuşan ülkeler arasında görülmektedir. 

V-VI. yüzyıldan itibaren Karadeniz ile Baltık denizi arasında kabile-
ler halinde yaşayan Slav ırkına mensup olan Ruslar, IX. yüzyılın sonunda 
merkezi Kiev olan Drevniy Rus devletini kurmuşlar; çeşitli mücadeleler 
sonucunda, 1582’de Sibirya’yı, 1654’de Ukrayna’yı, daha sonra Belarus ve 
Litvanya’yı, XVIII. yüzyılın başlarından itibaren Güney Kafkasya ve Tür-
kistan bölgelerini ele geçirerek sınırlarını genişletmişlerdir (Purtaş 2005: 
10-14). Bu yayılma hareketi sonucunda birçok millet Rusyanın sınırları 
içerisine dahil olmuş ve Rusya bir imparatorluk haline gelmiştir. 1918-1922 
yılları arasında Bolşevikler Rus İmparatorluğu üzerinde askeri müdahale-
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* bilig Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi 50. sayıda yayımlanmış makalenin gözden geçirilmiş versiyonudur.
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lerle hakimiyet kurmaya çalışmışlar ve 30 Aralık 1922’de Sovyet Sosyalist 
Cumhuriyetler Birliği’ni resmen ilan etmişlerdir. SSCB ilk kurulduğunda 4 
cumhuriyetten oluşurken, 1936 yılında bazı idari düzenlemelerle cumhu-
riyet sayısı 12’ye çıkmış; II. Dünya Savaşı sırasında Baltık cumhuriyetleri 
işgal edilerek SSCB’ye katılmış, böylece cumhuriyet sayısı 15’e yükselmiş 
ve SSCB, bu tarihten 1991 yılına kadar 15 cumhuriyetten oluşan sözde fe-
deral, ancak fiilen üniter bir devlet olarak varlığını sürdürmüştür (Purtaş 
2005: 27). SSCB 1991 yılında resmen dağılmış ve 15 cumhuriyet bağım-
sızlığına kavuşmuştur. 

Bir zamanlar Pasifik Okyanusu’ndan Baltık Denizi’ne, kuzey kutbun-
dan Karakum Çölü’ne kadar uzanan 22.4 milyon km2 alanda 286.7 milyon 
nüfus barındıran SSCB, 1930’larda başlayan ağır sanayileşme politikaları 
ile %14’lük büyüme hızına ulaşmış ve kısa zamanda sanayi devi haline gel-
miştir (Ağdaş 2006: 2). Bu yıllarda sanayileşmeyi kalkınma ile özdeş tutan 
SSCB, sanayinin hammadde ihtiyacını temin için Türk cumhuriyetlerinde-
ki hammadde kaynaklarını kontrol altına almaya önem vermiştir (Uludağ 
ve Mehmedov 1992: 259). SSCB’de hammaddeler çıktığı yerde işlemek ye-
rine, merkezde işlenme yoluna gidilmiş ve bu politikalar sayesinde endüstri 
tesisleri daha çok merkezde yer alan Slav cumhuriyetlerinde kurulmuştur. 
Türk cumhuriyetleri daha ziyade tarıma yönlendirilmiş ve tarım politikası 
pamuk üretimini artırma, yeni ekim alanları kazanma ve suni sulama yön-
temlerine geçme şeklinde olmuştur (Uludağ ve Mehmedov 1992:260).

Sovyet insanı yaratılması ve milli kimlik bilincinin zayıflatılmasına 
yönelik 70 yıllık Sovyet Milletler Politikası SSCB’ni Rus olmayanlara ya-
şam hakkının tanınmadığı bir ülke haline getirmiştir (Purtaş 2005: 19). 
Bu uygulamalar SSCB’deki milletleri birbirine yaklaştırarak yaşamak yeri-
ne uzaklaştırarak yaşamayı tercih etmelerine neden olmuştur (Uludağ ve 
Mehmedov 1992: 238).

SSCB’de 1950’li yıllardan itibaren dış dünya ile ilişkiler artmış, birlik 
içerisinde iletişim gelişmiş, etnik sorunlar farklı boyutlar kazanmış ve Rus 
dışındaki uluslar giderek güçlenmeye başlamıştır (Uludağ ve Mehmedov 
1992: 239). 1970’li yıllardan itibaren SSCB, çeşitli siyasi, ekonomik ve 
sosyo-kültürel olaylar nedeniyle (gerekli modernizasyonun yapılamaması, 
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teknoloji ve kalitenin geri planda kalması, arz-talep dengelerinin kurula-
maması, tarım sektöründeki yanlış politikalar) çözülmeye başlamış, mer-
kezi otoritenin zayıflamasıyla birlikte sosyalist anlayış iflas etmiştir (Ağ-
daş 2006: 2). 1989 yılında Doğu Avrupa’da yaşanan devrim, çok yüksek 
düzeyde bir politik bağımsızlık ve ekonomik etkinlik kazanma arzusu ile 
yönetilmiş; bu olay hem sosyalist dış ticaret sisteminin, hem de bölgesel 
ekonomik entegrasyon olan COMECON’un çöküşüne yol açmıştır (Ulu-
dağ ve Mehmedov 1992: 369). Bu gelişmelerin ardından, SSCB çözülme 
sürecine girmiş ve SSCB tam olarak milli sınırlara göre dağılmıştır (Purtaş 
2005: 3). Rus olmayan milletler, başta Baltık devletleri olmak üzere bağım-
sızlıklarını kazanma çabasına girişmişler; bu gelişmelerden diğer cumhuri-
yetler de etkilenmiş ve Türk Cumhuriyetleri 1990 yılında egemenliklerini, 
1991 yılında ise bağımsızlıklarını ilan etmişlerdir (Bilge 1995). Bu sürecin 
sonucunda 1 Ocak 1992’de SSCB resmen ortadan kalkmıştır (İbrahimov 
ve Özözen 2002: 177).

SSCB’nin dağılmasıyla ortaya çıkan ülkeler, bağımsızlık öncesi iz-
lenen politikalar nedeniyle sosyo-ekonomik ve kültürel olarak farklı özel-
likler göstermektedir. Bu ülkeler coğrafi olarak, Doğu Avrupa (Rusya, Be-
larus, Ukrayna, Moldova), Baltık (Estonya, Latviya, Litvanya), Kafkasya 
(Gürcistan, Ermenistan, Azerbaycan) ve Orta Asya ülkelerinden (Türk-
menistan, Özbekistan, Kırgızistan, Kazakistan, Tacikistan) oluşmaktadır. 
Aynı zamanda bu bölgede ırk olarak Ruslar, Slavlar, Türkler, Gürcüler ve 
Ermeniler, din olarak Katolikler, Ortodokslar, Gregoryenler ve Müslüman-
lar yaşamaktadır.

Bu çalışmada, SSCB’nin dağılması sonucu bağımsızlığına kavuşan 
ülkelerde sosyo-ekonomik değişkenlerdeki farklılıklara rağmen ülkeler 
arasındaki benzerlikleri belirlemek amacıyla hiyerarşik kümeleme ana-
lizi uygulanmış ve analiz edilmiştir. Çünkü, tüm dünyada olduğu gibi bu 
ülkelerde de ülke ve bölgeler arasında dengelerin sağlanması siyasi istikrar 
adına çok önem arz ermektedir. 

2. Kullanılan Veriler ve Yöntem

Bu çalışmada, SSCB’nin dağılmasıyla bağımsızlığa kavuşan on beş 
ülkenin sahip olduğu çeşitli sosyo-ekonomik değişkenler (Tablo 1) kulla-
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nılarak ülkelerin benzerlik düzeyleri belirlenmeye çalışılmıştır. Ülkelerin 
benzerlik düzeylerini belirlemek için hiyerarşik kümeleme (kluster) analizi 
uygulanmıştır. Çünkü bu yöntemi kullanarak benzer özelliğe sahip objeleri 
veya olayları sınıflandırmak mümkündür (Koç 2001). Bu analizde küme-
leri oluşturan üyelerin (objelerin) hangileri olacağı önceden bilinmemek-
tedir. Bu nedenledir ki, kümeleme analizinin ana hedefi birbirinden farklı 
homojen kümelerin tanınması veya belirlenmesidir. Kümeleme analizinde, 
grupların oluşması sırasında birbirine yakınlık veya uzaklık (mesafe) dik-
kate alınır. Bu işlem yapılırken kareli Öklid mesafesi ve Pearson yakınlık 
matriksi kullanılmıştır. Bu yöntemde değişkenlerin ölçek seviyeleri sonucu 
doğrudan etkilemektedir. Bu dezavantajı (birim farklılığını) ortadan kal-
dırmak için, bütün değişkenleri standardize forma getirmek gerekir. Bu 
nedenle ham değerler SPSS programı kullanılarak “0” ile “1” arasında stan-
dardize edilmiştir. 

Tablo 1. Çalışmada Kullanılan Sosyo-Ekonomik ve Çevresel De-
ğişkenler

Kullanılan sosyo-ekonomik değişkenler
1- Ortalama yaşam süresi (yıl) 19- Kişi başına enerji tüketimi (kwh)

2- Nüfus 20- Kişi başına sağlık harcamaları ($)

3- Nüfus artış hızı (%) 21- Bir yaşın altındaki çocuklarda 
kızamık aşısı aşılama oranı (%)

4- Doğum oranı (‰) 22- Beş yaşın altındaki çocuklarda ölüm oranı (‰)

5- Çocuk ölüm oranı (‰) 23- İnsani gelişmişlik endeksi
6- 0-14 yaştaki nüfus oranı (%) 24- Milli gelirden eğitime ayrılan pay %
7- 65 ve yukarı yaştaki nüfus oranı (%) 25- Eğitim endeksi

8- Şehir nüfus oranı (%) 26- Kişi başına milli gelir ($)

9- Okur yazar oranı (%) 27- Milli gelir endeksi
10- Enflasyon (%) 28- Milli gelir ($)
11- İşsizlik oranı (%) 29- Satın alma gücüne göremilli gelir ($)
12- Tarımda çalışanların toplam  istihdama oranı (%) 30- Satın alma gücüne göre kişi başına milli gelir ($)

13-Sanayide çalışanların toplam  
istihdama oranı (%) 31- HIV virüsü taşıyanların oranı (‰) 

14-Hizmette çalışanların toplam 
istihdama oranı (%) 32- 15-64 yaş arasında HIV virüsü oranı (‰)

15-İhracat (milyar $) 33- Yüz bin kişiye düşen doktor sayısı
16-Ticarette çalışanların toplam 
istihdama oranı (%) 34- Çalışan kadınların oranı (%)

17-İthalat (milyar $) 35- Nüfusun su kaynaklarına  ulaşabilme oranı (%)

18-İhracatın ithalatı karşılama oranı (%) 36- İçme suyu temin oranı (%)
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Ülkeler arasındaki benzerlik mesafesi aglomeratif hiyerarşik küme 
analizi ile hesaplanmıştır. Bu yöntemde küme, her bir ülkeyi gruplandıra-
rak işleme başlar ve gruplar hiyerarşik devam eder; bu durum büyük bir 
küme oluşturuncaya kadar sürer. İşlemin başında gözlem sayısından 1 ek-
sik sayıda küme mevcuttur. Daha sonra birinci basamakta birbirine en çok 
benzeyen ülkeler bir küme oluştururken, ardından buna yeni bir ülke veya 
başka ülkelerin oluşturduğu yeni bir küme eklenir ve böylece üçüncü bir 
küme oluşmuş olur. Küme bir kez oluştuktan sonra tekrar ayrılmaz, aksine 
diğer kümelerle birleşir. Bu nedenle aglomeratif hiyerarşik küme sistemin-
de gruplar bölünüp yenilerinin oluşması hiçbir zaman gerçekleşmez. Ör-
neğin; iki ülke bir birlik oluşturmuş ise işlemler süresince bu iki ülke hiçbir 
zaman birbirinden ayrılmaz ancak yeni ülkeler bu gruba ilave olabilirler.

Küme veya grupların kombinasyonu için basit bağlantı veya en yakın 
komşu tekniği seçilmiştir. Bu teknikte ilk iki ülke en küçük mesafeyi ve en 
büyük benzerliği meydana getirerek birinci kümeyi oluşturur. Daha sonra 
bunlara en yakın olan diğer kümeler sırayla eklenir. 

Hiyerarşik kümeleme sonuçlarını göstermede dendrogram yöntemi kul-
lanılmıştır. Dendrogram soldan sağa 0-25 birim olarak ölçeklendirilmiştir. 
Dendrogramdaki yatay çizgiler mesafeyi, dikey çizgiler ise birleşen kümeleri 
göstermektedir. Ölçek üzerinde kümelerin birleşme noktaları, hangi grupla-
rın oluştuğunu gösterdiği gibi, aynı zamanda aralarındaki mesafeyi de gös-
termektedir. Araştırmada bu yöntemin uygulanması sonucunda ülkeler 0-25 
birim arasındaki ölçeklendirilmiş mesafelerde gruplandırılmıştır.

Bu çalışmada Pearson yakınlık matriksi kullanılarak ülkeler arasındaki 
yakınlıklar tespit edilmiştir. Yakınlık matriksinde mesafe +1 ile –1 arasında 
değişmektedir. Sosyo-ekonomik kriterler bakımından ülkeler birbirlerine 
yaklaştıkça yakınlık matriksi +1’e, uzaklaştıkça ise –1’e yaklaşmaktadır. 

Çalışmada istatistiksel hesaplamalar için SPSS Windows 11.0 prog-
ramı, elde edilen sonuçların haritalanması sırasında ise ArcGIS 9.1 yazılımı 
kullanılmıştır. Üretilen haritalar sayesinde ülkeler arasındaki mevcut ben-
zerliklerin ve farklılıkların görsel olarak daha iyi algılanması sağlanmıştır.
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3. Bulgular ve Tartışma

3.1. Ülkelerin Sosyo-Ekonomik Özellikleri

Rusya’da gerçekleştirilen Bolşevik Devrimi ile uygulanmaya başla-
nan sosyalist ekonomik sistem sayesinde bu ülkelerde merkezi planlama 
ekonomisi hakim olmuştur (Kar vd. 2006). SSCB, merkezi planlama eko-
nomisi ile Doğu Bloku ile, birliği oluşturan cumhuriyetleri ve özerk bölge-
leri birbirine entegre hale getirmeye amaçlamış; böylece ülkelerin kendi 
kendilerine yeterli olmaması sağlanarak birliğin geleceği güvence altına 
alınmaya çalışılmıştır (Avşar ve Solak 1994: 95). Bu amaçla, bir ülkede 
üretilen hammadde diğer ülkede ara mamul haline getirilmiş, nihai ürün 
çoğunlukla Ukrayna ve Rusya’da elde edilmiştir (Demirkan 1993). An-
cak, bu planlama ekonomisinde etnik faktörün önemini koruması ve etnik 
dağılımın gündemde olması yönetim kararlarını büyük ölçüde etkilemiş 
(Uludağ ve Mehmedov 1992: 238); Orta Asya’daki Türk Cumhuriyetleri 
hammadde üretimi (tarımsal ürünler ve enerji) ve askeri amaçlı kullanılır-
ken, Rusya ve Slav Cumhuriyetlerinde sanayi geliştirilmiştir. Bu şekildeki 
uygulamaların sonucunda ortaya çıkan ikili ekonomik yapı cumhuriyetler 
ve bölgeler arası sosyo-ekonomik farklılıkları ortaya çıkarmıştır (Akçalı 
2002: 19). Bu uygulamaların bir sonucu olarak, SSCB döneminde Orta 
Asya Türk Cumhuriyetleri ve Kafkas ülkeleri azgelişmiş ve sosyal olanak-
lar bakımından geri kalmış iken, Baltık ve Doğu Avrupa ülkeleri (Moldova 
hariç) sosyo-ekonomik bakımdan daha ileri duruma gelmişlerdir (Gumpel 
1998). Bu döneminde Rusya Federasyonu, en geniş yüz ölçüme, en fazla 
nüfusa, en güçlü ekonomiye sahip bulunan ülke olmuş ve büyük siyasi güç 
olarak ortaya çıkmıştır (Purtaş 2005: 6). Diğer Doğu Avrupa ve Baltık ül-
keleri de Rusya’nın kayırmacı politikasından yararlanmışlar ve sosyo-eko-
nomik bakımdan daha iyi duruma gelmişlerdir. Bu dönemde Orta Asya 
Türk cumhuriyetleri sahip oldukları doğal kaynaklar ile Sovyet ekonomi-
sinin önemli tamamlayıcısı olmasına rağmen birlik içerisinde en fakir du-
rumda kalmışlardır (Yüce ve Özbek 2005). 

Uludağ ve Mehmedov’un (1992) belirttiğine göre; SSCB milli gelir 
verileri göz önüne alındığında, Rusya fevkalade büyük kazanan, Litvanya 
ve Estonya küçük ölçüde, Belarus ve Azerbaycan ise büyük ölçüde kaybe-
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den olmuştur. Bu politikalar sonucunda, 1991 yılında bağımsız olan 15 
ülke içerisinde Rusya, en hakim duruma gelmiş, toplam birlik nüfusunun 
%51’ine, toplam yüzölçümün %76’sına, üretime yönelik sermaye biriki-
minin %61’ine, net maddi üretimin (milli gelir) %59’una sahip olmuştur. 
1989 yılında net maddi üretim Rusya’da 412, Doğu Avrupa cumhuriyet-
lerinde 139, Baltık ülkelerinde 21, Kafkas ülkelerinde 30, Orta Asya ülke-
lerinde ise 69 milyar Ruble; sermaye birikimi ise sırasıyla; 113, 360, 58, 
67, 210 milyar Ruble olmuştur. Kişi başına üretim, Rusya’da 5500, Baltık 
ülkelerinde 5300, Kafkas ülkelerinde 5000, Orta Asya ülkelerinde ise 4600 
Ruble’dir. 1990 yılı dış ticaret dengesi bakımından sadece Rusya (32,11 
milyon Ruble) ve Azerbaycan’da (0,55 milyon Ruble) fazlalılık varken di-
ğer ülkeler açık vermekte, cumhuriyetler arası ticaret dengesinde ise Bela-
rus (0,95 milyar Ruble), Özbekistan (3,99 milyar Ruble), Kazakistan (8,48 
milyar Ruble), Gürcistan (0,38 milyar Ruble) ve Azerbaycan (1,93) milyar 
Ruble) artı durumda olup diğer ülkeler eksi durumdadır (Uludağ ve Meh-
medov 1992: 369-379). 

Bu verilerden anlaşıldığı gibi, SSCB döneminde uygulanan merkezi 
ekonomik politikalara rağmen cumhuriyetler arasında önemli farklılıklar 
oluşmuş ve hayat standartları cumhuriyetler arasında büyük değişiklikler 
göstermiştir. Türk cumhuriyetlerinde bağımsızlıklarından bir yıl sonra kişi 
başına düşen milli gelir SSCB ortalamasının yarısından daha az olup, birlik-
ten ayrılan ülkeler içerisinde en az olan ülkelerdir (Yüce ve Özbek 2005). 
Aynı geri kalmışlık ulaşım, haberleşme, altyapı, eğitim, sağlık açısından da 
geçerli olup, bebek ölümlerinin oldukça fazla ve yaşam süresinin diğer cum-
huriyetlere göre daha kısa olduğu görülmektedir (Yüce ve Özbek 2005). 
1992 yılında bebek ölüm oranları Slav cumhuriyetlerinde ‰14, Baltık 
Cumhuriyetlerinde ‰12, Kafkas Cumhuriyetlerinde ‰19 iken Orta Asya 
Cumhuriyetlerinde ‰35 olarak gerçekleşmiştir. 1990 yılı İnsani Gelişmiş-
lik Endeksine göre Rusya Federasyonu 62., Kazakistan 80., Türkmenistan 
97., Azerbaycan 101., Kırgızistan 109., Özbekistan 111., Tacikistan 122. sı-
rada yer almaktadır (Yüce ve Özbek 2005).Yoksulluk sorunu bu ülkelerin 
adeta kaderi haline gelmiş ve bu durum Orta Asya halkını hem ekonomik, 
hem de sosyo-kültürel açıdan geri bırakmıştır. Genel olarak petrol, doğal 
gaz ve altın gibi doğal kaynaklara sahip olan Orta Asya ülkelerinin ekono-
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mik yapıları beklenenin oldukça gerisinde olmakla birlikte, birbirleri ara-
sında da büyük farklılıklar oluşmuştur (Arı 1996).

SSCB’nin dağılması sonucu bağımsızlığına kavuşan ülkeler merkezi 
plana dayanan karar alma mekanizmalarını terk edip serbest piyasa ekono-
misine yönelmişler ve geçiş ekonomisi uygulamaya başlamışlardır (Kar vd. 
2006). Bunun yanında, ulusal ekonomiyi inşa etme, ekonomik kaynakla-
rın kontrolü ve ülke ekonomisinin idaresine sahip çıkmak gibi son derece 
önemli süreci de gerçekleştirmek durumunda kalmışlardır (Ağdaş 2006: 
4). Bu ülkeler, bağımsız devlet olma özelliklerini kazanma ve merkezi planlı 
ekonomiden piyasa ekonomisine dönüşüm sürecinin sıkıntılarını bir anda 
yaşamışlardır. Bu sıkıntılara kendi yaptıkları reform hataları da eklenince 
büyük üretim düşüşü yaşanmış, temel iktisadi göstergeler 1970’teki dü-
zeye gerilemiş ve 1991-1995 yılları ekonomik reformdan çok ekonomik 
krizle mücadele yılları olmuştur (Yüce ve Özbek 2005). Bu durum, halkın 
yaşam standardını daha da düşürmüş ve 1988 yılında Orta Asya’da yaşa-
yan insanların yirmi beşte biri tam anlamıyla yoksul durumda yaşarken, 
1998 yılında nüfusun beşte biri yoksul duruma düşmüştür (Yüce ve Özbek 
2005). Kafkasya ve Orta Asya geçiş ekonomilerinin yaşadığı daralma diğer 
ülkelere göre daha ciddi olmuş ve üretim kayıpları 1990-2000 dönemin-
de, Özbekistan için %17, Kazakistan %39, Türkmenistan %48, Kırgızistan 
%50, Tacikistan %60 ve Azerbaycan %63 oranlarında gerilemiştir (Kar vd. 
2006). Üretimde görülen bu daralma eski dönemdeki talebi bile karşılaya-
maz duruma gelmiş, fiyatlar çok hızlı artmış ve enflasyon hızla yükselmiştir. 
1995 yılında enflasyon oranları Belarus’da %709,3, Tacikistan’da %443,1, 
Azerbaycan’da %411,8 gibi yüksek iken, Latviya’da %25, Estonya’da %29, 
Moldova’da %30 olarak diğer ülkelere göre daha düşüktür (Kar vd. 2006). 
Orta Asya Türk Cumhuriyetleri bağımsızlığını kazandığı 1991 yılından iti-
baren 1995 yılına kadar ekonomik büyümenin gelişimi hep eksi değerlerde 
kalmış, 1996 yılından itibaren (Türkmenistan 1998 yılından itibaren) artı 
değere geçmiştir (Ağdaş 2006: 32). Türkmenistan’ın daha sonra artı değe-
re geçmesinde SSCB dönemindeki ekonomik modelden olumsuz olarak 
en çok etkilenen Türk Cumhuriyeti olması etkili olmuştur (Elibüyük ve 
Altıbayev 2002: 44). Orta Asya ülkelerinin tekrar toparlanmaları yaklaşık 
on yıl almış, Baltık ülkeleri Avrupa Birliği’ne coğrafi ve politik yakınlıkla-
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rından dolayı daha hızlı bir şekilde toparlanmıştır. Bu sosyo-ekonomik ge-
lişmeler sonucunda enflasyon hızla düşerek 2004 yılında Belarus’da %18,3, 
Tacikistan’da %7,2, Azerbaycan’da %6,7, Latviya’da %6,3, Estonya’da %3,1, 
Litvanya’da %1,1 olmuştur (Kar vd. 2006). 

Bu ülkelerin ekonomilerinde bir liberalleşme dönemi yaşanmış, 
1989 yılında liberalizasyon endeksi (0-1 arası) tüm ülkelerde 0,25 iken, 
2000 yılında Baltık ülkelerinde 0,92, Kafkas ülkelerinde (Azerbaycan ha-
riç) 0,50, Doğu Avrupa ülkelerinden Belarus’da 0,17, Rusya’da 0,33, Uk-
rayna’da 0,50, Moldova’da 0,67, Türk cumhuriyetlerinden Azerbaycan, 
Kazakistan ve Kırgızistan’da 0,25, Tacikistan’da 0,17 ve Özbekistan’da 0,08 
olmuştur (Kar vd. 2006). Bu ülkelerde liberalleşme ile ekonomik büyüme 
arasında yakın bir ilişki tespit edilmiş ve liberalizasyon politikalarını kararlı 
bir şekilde hızla gerçekleştiren ülkelerin ekonomik büyümeye diğerlerine 
oranla daha hızlı geçtiği görülmüştür (Kar vd. 2006). Bu verilerden anlaşıl-
dığı gibi AB’ye üyelik perspektifi içinde olan Baltık ülkelerinin AB ülkeleri 
ekonomileri ile bütünleşme konularında ciddi ilerlemeler kaydettiği, bu ge-
lişmeleri Moldova, Ermenistan ve Ukrayna’nın takip ettiği görülmektedir.

Bu değerlendirmelerden anlaşıldığı gibi, bu ülkeler bağımsızlıkla-
rını kazandıktan sonra her konuda bir geçiş süreci yaşanmış, ülkelerdeki 
bu geçiş süreci ekonomik, sosyal ve siyasal açılardan bir çok sorunu be-
raberinde getirmiş ve bu dönemi her ülke farklı şekilde yaşamıştır. Bu ül-
kelerde, SSCB döneminde uygulanan sosyo-ekonomik politikalar, bağım-
sızlıklarını kazandıktan sonra uygulamış oldukları geçiş ekonomileri, dış 
yardım, doğrudan sermaye girişi ve reformları (liberalleşme) etkileyen si-
yasi nedenler ülkeler arasında sosyo-ekonomik farklılıkların kapanmasına 
engel olmuştur. Hâlâ bu ülkelerde önemli sosyo-ekonomik farklılıklar ya-
şanmakta ve bu farklılıkları belirleyen bazı kriterlerden; insani gelişmişlik 
endeksi 0,858-0,652, kişi başına milli gelir 9732-355 $, kişi başına sağlık 
harcamaları 754-71 $ arasında değişmektedir (Tablo 2). Orta Asya Türk 
cumhuriyetlerinin tamamında kişi başına milli gelir 4000 $’ın altında iken 
Baltık ülkelerinde 7000 $’ın üzerindedir. Bu veriler, ülkeler arasındaki sos-
yo-ekonomik farklılıkları, dolayısıyla benzerlikleri ortaya koyması açısın-
dan önem taşımaktadır.
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3.2. Hiyerarşik Kümeleme Analizi

SSCB’den ayrılan 15 ülke arasında birbirlerine en çok benzeyen ül-
keleri ortaya koymak amacıyla hiyerarşik kümeleme analizi uygulanmıştır. 
Hiyerarşik kümeleme sonuçlarını göstermede kullanılan dendrogram ince-
lendiğinde; kullanılan sosyo-ekonomik veriler bakımından birbirlerine en 
çok benzeyen ülkeler 1 birimlik mesafede grup oluştururken, birbirlerine 
en az benzeyen ülkeler ise en son aşama olan 25 birimlik mesafede bir araya 
gelmektedir (Şekil 1). Bazı ülkeler birbirlerine çok benzer olduklarından 1 
birimlik mesafede grup oluştururken, bazı ülkeler ise kendilerine has özel-
liklerinden dolayı ilk aşamada tek başlarına bir grup gibi görünmektedirler. 
Örneğin, ilk önce tek başına bir küme oluşturan Rusya 6 birimlik mesa-
fede, Ukrayna ve Tacikistan 3 birimlik mesafede başka bir ülke ile birleş-
mektedir. İlk başta Rusya’nın tek başına bir grup olmasında, nüfus sayısı, 
şehir nüfus oranı, milli geliri, HIV virüsü, ihracat miktarı, ithalat miktarı, 
ihracatın ithalatı karşılama oranı ve kişi başına enerji tüketimi vb veriler 
diğer ülkelerden daha yüksek olması etkili olmuştur. Ukrayna milli gelir ve 
HIV virüsü verilerin bakımından diğer ülkelerden farklılık göstermektedir. 
Tacikistan ise nüfus artış hızı, doğum oranı, ticaret ve tarımda çalışanların 
toplam istihdama oranlarının yüksek olması, milli gelir, içme suyu temini, 
ihracat miktarı ve sağlık harcamalarının çok düşük olması ile diğer ülkeler-
den ayrılmaktadır.

Bulunan sonuçlara göre, bir birimlik mesafede on iki küme oluşmak-
tadır (Şekil 2). Bu mesafede, Litvanya ile Latviya, Ermenistan ile Gürcistan, 
Kırgızistan ile Moldova birleşerek ikili gruplar halinde küme oluştururken 
geriye kalan ülkeler tek başına birer küme oluşturmaktadır. Bu mesafede 
Baltık ve Kafkas ülkelerinden ikisinin kendi aralarında bir küme oluştur-
maları, sosyo-ekonomik özellikler değerlendirildiğinde normal bir sonuç 
olarak kabul edilebilir. Burada en dikkat çekici sonuç, bir Doğu Avrupa 
ülkesi olan Moldova’nın çevresindeki diğer ülkelere göre sosyo-ekonomik 
bakımdan daha geri olması ve Orta Asya ülkelerinden Kırgızistan ile bir-
leşmesidir.

İki birimlik mesafede; Litvanya kümesi Estonya ile, Kırgızistan 
kümesi Özbekistan ile, Azerbaycan, Türkmenistan ve Kırgızistan birbirleri 
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ile birleşerek üç elemanlı küme oluşturmaktadır (Şekil 3). Diğer ülkeler 
ise tek başına bir küme olarak kalmakta ve küme sayısı sekize düşmektedir. 
Bu mesafede Baltık ülkeleri beklendiği gibi tam bir birlik oluşturmaktadır. 
SSCB döneminde Baltık cumhuriyetleri tüketim malları konusunda top-
lam nüfus içindeki paylarına göre iki kat üretim yapmış; bu durum bölge-
deki hayat standardının yükselmesine neden olmuştur (Uludağ ve Meh-
medov 1992: 376). Bu nedenle, Baltık ülkeleri sosyo-ekonomik veriler 
bakımından diğer ülkelerden belirgin bir şekilde ayrılmaktadır. Bu mesafe-
de Azerbaycan, Türkmenistan ve Kazakistan’ın bir birlik oluşturması eski 
SSCB dönemindeki ve daha sonraki uygulamaların bir sonucu olarak or-
taya çıkmıştır. Bu ülkeler ekonomik olarak diğer Türk cumhuriyetlerinden 
daha iyi durumdadırlar. Azerbaycan petrol ve doğal gaz bakımından zen-
ginken (Özey 1996: 23), Kazakistan hammadde ve tahıl ürünleri açısından 
zengin bir durumda olup SSCB döneminde bazı ayrıcalıklı yatırımlardan 
yararlanan bir cumhuriyet olmuştur. Türkmenistan doğalgaz bakımından 
Rusya’dan sonra ikinci, pamuk, tekstil endüstrisi, halıcılık, bazı sebzeler ve 
bağcılık bakımından ise iyi durumdadır (Özey 1996: 101-102). Yukarıda 
belirtilen özellikler nedeniyle bu ülkeler aynı küme içerisinde yer almışlar-
dır. Kırgızistan kümesi yine bir Orta Asya ülkesi olan Özbekistan ile birle-
şerek üçlü küme oluşturmaktadır. Özbekistan, beraber küme oluşturduğu 
Kırgızistan ve Moldova’ya göre nüfus bakımından çok daha büyük olup 
ihracat, ithalat ve ihracatın ithalatı karşılama oranı bakımından daha iyi 
olmakla beraber, diğer sosyo-ekonomik özellikler bakımından bu ülkelere 
benzemektedir. 

Üç birimlik mesafede; Litvanya kümesi Belarus ve Ukrayna ile bir-
leşerek beş elemanlı, Kırgızistan kümesi Tacikistan ile birleşerek dört 
elemanlı küme oluşturmuş ve küme sayısı beşe düşmüştür (Şekil 4). Bu 
mesafede, sosyo-ekonomik bakımdan daha gelişmiş Baltık ülkeleri, Doğu 
Avrupa’nın gelişmiş ülkelerinden Belarus ve Ukrayna’yı yanına almaktadır. 
Baltık ülkeleri tüketim mallarındaki gelişmelere bağlı olarak hayat standar-
dını yükseltirken, Ukrayna ve Belarus demir metalurji sanayisi konusunda 
önemli yere sahiptir (Uludağ ve Mehmedov 1992: 376). Orta Asya’nın en 
geri kalmış üç ülkesi (Kırgızistan, Özbekistan ve Tacikistan) Moldova’yı da 
yanlarına alarak dört elemanlı bir küme oluşturmaktadır (Şekil 1). 
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Dört birimlik mesafede; Azerbaycan kümesi Kırgızistan kümesi ile 
birleşerek yedi elemanlı küme oluşturmakta ve küme sayısı dörde düşmek-
tedir (Şekil 5). Bu mesafede, Orta Asya ülkeleri tam bir birlik göstermek-
tedir. Doğu Avrupa’nın gelişmemiş ülkesi durumundaki Moldova da bu 
ülkelere dahil olmaktadır.

Beş birimlik mesafede, ülkelerin kümeleri arasında bir değişiklik ol-
mamaktadır. Altı birimlik mesafede; Litvanya kümesi Rusya ile birleşerek 
altı ülkeden oluşan bir küme olurken, Ermenistan kümesi Azerbaycan kü-
mesi ile birleşerek dokuz ülkeden oluşan küme meydana gelmekte ve küme 
sayısı ikiye düşmektedir (Şekil 6). Bu mesafede Baltık ülkeleri Doğu Avru-
pa ülkeleri ile (Moldova hariç) birleşirken, Kafkas ülkeleri Orta Asya ülke-
leri ile birleşmektedir. Ülkeler arasındaki bu kümeleme ayrılımı SSCB’nin 
uygulamış olduğu ekonomik ve siyasi politikaların sonucuna uygun olarak 
gelişen bir sonuçtur. 

Bu kümeleme sonuçları, ülkeler arasındaki benzerliklerin oluşmasın-
da tarihi süreçler, fiziki coğrafya özellikleri, siyasi faktörler ve sosyo-ekono-
mik özelliklerin etkili olduğunu açık bir şekilde ortaya koymuştur. Tarihi 
ve kültürel benzerlikleri olan ülkelerde benzer sosyo-ekonomik özellikler 
oluşmuş ve aynı kümede yer almışlardır. Bu özelliklere uymayan Moldova, 
sosyo-ekonomik bakımdan Baltık ve Doğu Avrupa ülkelerinden daha geri 
durumda olduğu için Orta Asya ve Kafkas ülkeler kümesi ile birleşmiştir.

Bize göre en anlamlı kümeleme beşli ve dörtlü sınıflandırma so-
nucunda elde edilmiştir (Tablo 3). Beşli sınıflandırmada; Baltık ülkeleri 
Doğu Avrupa ülkelerinden Belarus ve Ukrayna’yı da yanlarına alarak bir 
küme oluşturmaktadır. Kafkas ülkelerinden Ermenistan ile Gürcistan ken-
di aralarında bir küme olarak ayrılmaktadır. Orta Asya’nın, sosyo-ekono-
mik bakımdan diğerlerine göre daha iyi durumda olan ülkeleri, Azerbay-
can, Türkmenistan ve Kazakistan kendi aralarında bir küme oluştururken, 
daha geri durumdaki Kırgızistan, Özbekistan ve Tacikistan Moldova’yı da 
yanlarına alarak bir küme oluşturmaktadır. Rusya ise hiçbir ülke ile birlik 
oluşturmamıştır. Dörtlü sınıflandırmada ise Türk Cumhuriyetleri (Moldo-
va’yıda içlerine alarak) tam bir birlik oluşturmuştur.
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Tablo 3: Hiyerarşik Küme Analizine Göre Oluşan Gruplar  
(Üç Birimlik Mesafede)

Kümeler ve Küme Üyeliği
1 2 3 4 5

1 Litvanya Rusya Ermenistan Azerbaycan Kırgızistan
2 Latviya Gürcistan Türkmenistan Moldova
3 Estonya Kazakistan Özbekistan
4 Belarus Tacikistan
5 Ukrayna

3.3. Anglomeratif Çizelge

Aglomeratif çizelgede ise yakınlık katsayısına göre birbirlerine en çok 
benzeyen ülkeler eşleşmiştir (Tablo 4). Bu metodun sonuçlarına göre, bir-
birlerine en çok benzeyen ülkeler; Litvanya-Latviya (0.000), Ermenistan-
Gürcistan (0,019) ve Kırgızistan-Moldova (0,054) dır. Birbirine en az ben-
zeyen ülkeler ise; Azerbaycan-Estonya (2,166), Estonya-Rusya (1,145) ve 
Azerbaycan-Ermenistan (0,909) dır. SSCB’den ayrılan ülkeler içerisinden 
Rusya, alanının büyüklüğü, nüfus fazlalığı ve bu iki özelliğin büyük ölçüde 
belirlediği bazı sosyo-ekonomik veriler bakımından diğer ülkelere hemen 
hiç benzememekte ve en fazla benzediği ülke olan Estonya (1,145) ile an-
cak 13. basamakta bir araya gelmektedir. 
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Tablo 4. Yakınlık Katsayısına Göre Ülkelerin Benzerlik Durumu

Basamak Küme 1 Küme 2 Yakınlık katsayısı
1 Litvanya Latviya 0,000
2 Ermenistan Gürcistan 0,019
3 Kırgızistan Moldova 0,054
4 Azerbaycan Türkmenistan 0,103
5 Estonya Litvanya 0,154
6 Kırgızistan Özbekistan 0,207
7 Azerbaycan Kazakistan 0,287
8 Estonya Belarus 0,371
9 Kırgızistan Tacikistan 0,467
10 Estonya Ukrayna 0,566
11 Azerbaycan Kırgızistan 0,703
12 Azerbaycan Ermenistan 0,909
13 Estonya Rusya 1,145
14 Azerbaycan Estonya 2,166

Türk Cumhuriyetleri içerisinde birbirine en çok benzeyen ülkeler, Azer-
baycan-Türkmenistan (0,103), Kırgızistan-Özbekistan (0,207) ve Azer-
baycan-Kazakistan’dır (0,287). Birbirlerine benzeyen Azerbaycan, Türk-
menistan ve Kazakistan hammadde ve enerji kaynakları bakımından 
zengin ülkelerdir. Bu ülkeler, bağımsızlıklarını kazandıktan sonra uygula-
dıkları siyasi ve ekonomik reformlarla hayat standartlarını diğer Orta Asya 
ülkelerine göre daha fazla geliştirmişlerdir. Bu ülkelerin insani gelişmişlik 
endeksi eşit olup (0,7), eğitim endeksi ve satın alma gücüne göre birbirine 
daha yakındır. En az benzeyenler ise, Azerbaycan-Kırgızistan (0,703) ve 
Kırgızistan-Tacikistan’dır (0,467). Kırgızistan, özellikle kişi başına milli ge-
lirin düşüklüğü, işsizliğin fazla olması, ihracatın ithalatı karşılama oranının 
düşük olması gibi nedenlerle diğer Orta Asya ülkelerinden uzaklaşmakta-
dır. Türk Cumhuriyetleri dışındaki dokuz ülkeden, Türk ülkelerine en çok 
benzeyen Moldova olup, en fazla Kırgızistan’a benzemektedir (0,054). 

4. Sonuç 

1917 yılında sosyal adaleti sağlama, milli geliri tüm topluma yayma 
düşüncesi ile yola çıan; sosyalist bir düzen ve merkezi planlama ekonomisi 
uygulayan SSCB, hayatta kaldığı 70 yılın sonunda hakim olduğu bölge ve 
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milletlerde yoksulluk, sefalet ve gelir dengesizliklerinin daha da artmasına 
neden olmuştur. Yapılan analiz sonuçlarına göre, ülkeler arasındaki ben-
zerlik ve farklılıklarda coğrafi özelliklerin yanında, tarihi, siyasi, kültürel 
ve ekonomik politikaların etkili olduğu görülmektedir. Bu faktörlerin bir 
sonucu olarak, ülkeler sosyo-ekonomik benzerlik bakımından, genel ola-
rak Baltık, Doğu Avrupa, Kafkas ve Orta Asya şeklinde ayrılarak kendi 
aralarında bir küme oluşturmaktadır. SSCB döneminde uygulanan siyasi 
ve ekonomik politikalar sonucunda Slav ve Baltık cumhuriyetlerine tarım, 
maden ve enerji kaynaklarının birçoğu aktarılmış; sanayi daha çok Slav kö-
kenli cumhuriyetlerde kurulmuştur. Orta Asya ve Kafkas ülkeleri ise, daha 
çok tarım ve enerji hammadde alanı olarak kullanılmış ve kaynaklar diğer 
cumhuriyetlere aktarılmıştır. Bu faktörlerin yanında, ülkeler arası kültürel 
farklılıkların da sosyo-ekonomik gelişmeler üzerinde önemli derecede et-
kili olduğu görülmektedir. Örneğin, Kafkas ülkelerinden Türk ve Müslü-
man olan Azerbaycan, Ermenistan ve Gürcistan’dan ziyade Orta Asya Türk 
Cumhuriyetlerine daha çok benzemekte ve bu ülkelerle bir küme oluştur-
maktadır.

SSCB hakimiyeti altında daha az kalan, Avrupa Birliği ülkelerine ya-
kın olan ve bu ülkelerle daha rahat ilişki kurabilen Baltık ülkeleri, en ge-
lişmiş ülkeler olarak kendi aralarında benzerlik kümesi oluşturmaktadır. 
Doğu Avrupa ülkeleri içerisinde sosyo-ekonomik özellikler bakımından 
daha geri durumda olan Moldova, komşusu ülkelerle benzeşmemekte ve 
Orta Asya’nın daha azgelişmiş ülkeleri ile eşleşmektedir. Rusya ise, toprak 
ve nüfus büyüklüğü, siyasi otorite ve diğer sosyo-ekonomik özellikler bakı-
mından ilk önce tek başına bir küme oluşturmakta, ancak altıncı basamakta 
Baltık ve Doğu Avrupa ülkeleri ile birleşmektedir. 

Aglomeratif çizelgede yakınlık katsayısına göre, birbirlerine en çok 
benzeyen ülke Baltık ülkelerinden Litvanya ile Latviya, en az benzeyen 
ise Kafkas ve Baltık ülkelerinden Azerbaycan ile Estonya’dır. Farklı coğrafi 
bölgeler arasında birbirine en çok benzeyen ülke ise, Kırgızistan ile Mol-
dova’dır. Moldova, Doğu Avrupa’nın en az nüfuslu ve en geri kalmış ülkesi 
olup, Orta Asya’nın nüfus bakımından en küçük ülkelerinden biri olan ve 
hemen hemen en geri durumdaki Kırgızistan ile benzeşmektedir.
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Bu analizlere göre, SSCB’nin dağılmasıyla bağımsızlığına kavuşan on 
beş ülkede benzerlik ve farklılıkların tarihi, coğrafi, siyasi ve kültürel özel-
liklere göre şekillendiğini görebiliyoruz. Özellikle coğrafi bütünlüğün ol-
duğu ve kültürel benzerliklerin olduğu ülkeler kendi aralarında benzerlik 
kümeleri oluşturmaktadır. 

Bundan sonraki dönemlerde, ülkelerin sosyo-ekonomik gelişmele-
ri, ekonomik bağımsızlığın tam olarak uygulanabilmesi ve ülkelerin dünya 
devletleri ile bütünleşmesi ile şekillenebilecektir. Eğer, bu bölgedeki ülke-
ler dünya devletleri ile entegre olursa, yer altı kaynakları ve tarım arazisi ba-
kımından iyi durumda olan Orta Asya ülkeleri, sosyo-ekonomik bakımdan 
daha hızlı gelişecek ve bölgede gelişmiş ülkeler arasındaki yerini alacaktır.
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Bağımsızlık Döneminde  
(1991–2015) Azerbaycan’da  
Bilimsel Araştırmaların Durumu

Hacali Necefoğlu*

Bir ülkenin bilimsel açıdan gelişmesini gösteren en önemli miyarlar-
dan biri, bir yıl içinde o ülke bilim insanları tarafından uluslararası seviyede 
kabul edilen bilimsel dergilerde yayınlanan eserlerin miktarı ve bu yayınla-
ra yapılan atıfların sayıdır. 

Thomson Reuters uluslar arası şirketinin küresel bilimsel yayın özetleri-
nin küresel veri bankası olan Web of Science platformu verileri esasında çeşit-
li ülkelerde yürütülen bilimsel araştırmaların seviyesini ve durumunu tahlil 
etmek mümkündür. Geçen yüzyılın altmışıncı yıllarında Eugene Garfield 
(Garfield, 1955: 108) tarafından Philadelphia’da temeli atılan Bilimsel Bilgi 
Enstitüsü’nde (Institute for Scientific Information, ISI) oluşturulan ve bilimsel 
atıflar üzerine yönetici kurum olan bu platformda dünyada yapılan bilimsel 
araştırmalardan elde edilen neticeler hakkında bilgilerin yayılması açısından 
çok mühim işler yapılıyor (Garfield, 2010: 65). 

On beş yıl önce Web of Science bilimsel atıf indeksleme servisindeki 
verilere dayanarak bağımsızlıktan önceki on yıl (1981 – 1991) ve bağımsız-
lıktan sonraki on yılda (1991 – 2001) Science Citation Index Expanded (SCI 
Expanded) tarafından takip edilen bilimsel dergilerde Azerbaycan adresli 
yayınları inceleyerek Azerbaycan’daki bilimsel araştırmaların durumunu 
bölge ülkeleri (Türkiye, Gürcistan, Ermenistan ve kısmen de İran) ve Batı 
Türkistan cumhuriyetlerindeki durumlarla karşılaştırmıştım (Necefoğlu, 
2002: 617). Web of Science güncelleşmiş (Mayıs, 2016) verilerine baktığı-
mızda 1981’de Türkiye’nin 389 yayınına karşı “AzSSR” adresli makale sa-
yının 470 olduğunu görüyoruz. 1981 – 2000 arasında indeksli dergilerde 
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yayınlanan Türkiye ve Azerbaycan adresli makale miktarını karşılaştırdığı-
mızda seksenli yılların ortalarından itibaren Türkiye’deki yayınların süratle 
arttığını, Azerbaycan’daki yayın sayısının ise tedricen azaldığını müşahede 
etmiştik (Tablo 1).

Son 25 yılda Türkiye adresli 409 bin 863 bilimsel yayına karşın Azer-
baycan adresli 9 bin 399 yayın Web of Science platformunda kaydedilmiş-
tir. Bağımsızlığın ilk iki yılında (1992 ve 1993 yıllarında) Güney Kafkas 
cumhuriyetleri arasında öne çıkan Azerbaycan, maalesef, sonraki yıllarda 
onlardan geri kalmıştır. 2001 yılında 408 yayınla Ermenistan birinci, 281 
yayınla Gürcistan ikinci olurken, Azerbaycan 163 makale ile üçüncü sıra-
ya geçmişti. Son on beş yılda Azerbaycan’dan makale sayısının artmasına 
rağmen (Tablo 2), diğer iki ülkede de aynı eğilim müşahede edildiğinden, 
sıralama değişmemiştir (Tablo 3). 2015 yılında da bu sıranın değişmemesi 
üzücüdür (Ermenistan – 963, Gürcistan – 758, Azerbaycan – 744). Tesel-
limiz, kimya alanında yayınlanan makale miktarında Azerbaycan’ın önde 
olmasıdır (Tablo 4). Bağımsızlık döneminde Azerbaycan adresli bilimsel 
yayınları bilim dallarına göre tasnif ettiğimizde (Tablo 5) bu eserlerin dört-
te üçünün beş alandan olduğunu görüyoruz: Fizik (2286 – %24,9), Kimya 
(1763 – %19,2), Mühendislik (Teknoloji) (1148 – %12,5), Malzeme Bi-
limi (928 – %10,1), Matematik (840 – 9,1). Web of Science platformun-
da biyoloji alanında bilimsel yayınlar ondan çok alt başlıklar altında tasnif 
edildiğinden ve bunların da bir çoğu tıp bilimleri ile kesiştiğinden sırf biyo-
lojiye ait makaleleri tespit etmek çetindir. Son 25 yılda Azerbaycan adresli 
bilimsel yayınların sayı açısından biyoloji bilimleri arasında ilk beşe giren 
alanlar aşağıdakilerdir: biyokimya/moleküler biyoloji (171), bitki bilim-
leri (115), biyoteknoloji/uygulamalı mikrobiyoloji (50), biyofizik (49), 
zooloji (42) (Tablo 6).

1981 – 1984 yılları arasında bilimsel yayın sıralamasında Azerbay-
can, Türkistan cumhuriyetlerinden önde iken 1985 yılından itibaren Özbe-
kistan ve Kazakistan’ın gerisine düşmüştür [3]. Bağımsızlık dönemlerinde 
toplam bilimsel eser miktarına göre Türk cumhuriyetleri arasında 10949 
yayınla Kazakistan öndedir. 10824 yayınla Özbekistan ikinci olurken, 9399 
yayınla Azerbaycan üçüncü sıradadır. Kırgızistan ile (1621 yayın) Türkme-
nistan’ın (423 yayın) durumları bu açıdan hiç de iyi değil. Son 25 yılda 
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kimya alanındaki bilimsel yayın sıralamasında Özbekistan 2844 makale ile 
önde olup, onu 2042 makale ile Azerbaycan, 1866 makale ile Kazakistan 
takip ediyor (Tablo 7). 

Bağımsızlık döneminde Azerbaycan adresli bilimsel eserlerin şehir-
lere göre dağılımını gözden geçirdiğimizde onların ezici çoğunluğunun 
Bakü’den çıktığını görüyoruz. Bu da üniversite ve bilimsel araştırma ku-
rumlarının genellikle Bakü’de bulunmasından kaynaklanıyor. Şehir adları 
muhtelif varyantlarda yazıldığından diğer şehirlerden çıkan yayın sayılarını 
dakik belirlemek zordur. Bu çalışmada ben Sumgayıt’tan 267 (“Sumgait” 
– 232; “Sumgayit” – 31; “Sumqayit” – 4), Gence’den 55 (“Ganja” – 33; 
“Gence” – 6; Gyandzha” – 16), Nahçıvan’dan 28 (“Naxcivan” – 4; “Nah-
civan” – 4; “Nakhichevan” – 20), Lenkeran’dan (“Lankaran”) 3, Şekiden 
(“Sheki”) 2 yayın tespit edebildim. İşgal altında olan Hankendi (“Stepana-
kert”) çıkışlı 33 bilimsel yayının yalnız sekizinde adres olarak Azerbaycan, 
kalanlarında ise, maalesef, Ermenistan gösterilmiş (Tablo 8).

Bağımsızlık öncesi Azerbaycan adresli bilimsel yayınların ekseri Sov-
yet bilimsel dergilerinde basıldıkları halde, bağımsızlık döneminde dergi-
lerin coğrafyası genişlemiştir. Azerbaycan adresli en çok makale yayınlanan 
on beş dergi: Inorganic Materials (400), Russian Journal of Applied Chemis-
try (237), Russian Journal of Inorganic Chemistry/Zhurnal Neorganicheskoi 
Khimii  (103+69=172), Semiconductors (155), Petroleum Chemistry (151), 
Physical Review D (144), Physics Letters B (141), European Physical Journal 
C (134), Differential Equations (114), Journal of High Energy Physics (104), 
Chemistry and Technology of Fuels and Oils (105), Russian Journal of Organic 
Chemistry (101), Physics of The Solid State (82), Doklady Mathematics (69), 
Mechanics of Composite Materials (67) (Tablo 9). 

1981 – 1991 yılları arasında Azerbaycan adresli makalelerin yüzde 
51’i Rusça, yüzde 47’si İngilizce idiyse de, bağımsızlık döneminde İngiliz-
ce makaleler bütün makalelerin yüzde 86’sını, Rusça makaleler ise yüzde 
13’ünü teşkil etmektedir (Tablo 10). 

Sovyet zamanından farklı bir cihet de Azerbaycanlı âlimlerin dün-
yanın birçok ülkelerindeki bilim insanları ile birlikte araştırmalar yaparak 
ortak makaleler yayınlamalarıdır. Bağımsızlık döneminde Azerbaycan bi-
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lim adamlarının en çok Türkiyeli (1671 makale), Rusyalı (1004 makale) 
ve ABD’li (772 makale) meslektaşları ile ortak araştırmalar yaptıklarını gö-
rüyoruz. Bu ülkeleri sırası ile Almanya (718), İran (640), İngiltere (599), 
İtalya (574), Japonya (562), Fransa (550) ve İspanya (513) takip ediyor 
(Tablo 11).

Bir önceki araştırmamda (Necefoğlu, 2002:622) 1993 yılından iti-
baren Güney Azerbaycan (Tebriz) adresli bilimsel yayın sayısında artış eği-
limi dikkatimi çekmişti. 1981 – 1990 yılları arası Bakü adresli 915’i kimya 
alanından olan 3976 bilimsel yayına karşı Tebriz adresli 10’u kimya alanın-
da 86 yayın vardıysa, son 25 yılda Bakü çıkışlı makale sayısı 8430 (1585’i 
kimyadan), Tebriz çıkışlı makale sayısı ise 14794 (2003’ü kimyadan) ol-
muştur (Tablo 12). 

1991 – 2015 yılları arası Azerbaycan adresli en çok makale müellifleri 
fizik alanındadırlar:

1. Sultansoy S. (AMBA Fizik Enstitüsü/TOBB Üniversitesi, Anka-
ra, Türkiye) – 549 (h-indeks: 48)

2. Abdinov O. (AMBA Fizik Enstitüsü) – 505 (h-indeks: 48)

3. Huseynov N. (AMBA Fizik Enstitüsü/BNTİ, Dubna, Rusya) – 
466 (h-indeks: 48)

4. Ahmadov F. (AMBA Fizik Enstitüsü/BNTİ, Dubna, Rusya) – 219 
(h-indeks: 20)

5. Javadov N. (AMBA Fizik Enstitüsü/BNTİ, Dubna, Rusya) – 212 (h-
indeks: 19)

Hâli hazırda TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi öğretim üye-
si olan Prof. Dr. Saleh Sultansoy Google Scholar Citations’ın Türk aka-
demisyenleri sıralamasında dördüncü sırada yer alması dikkate şayandır 
(Ranking, 2016).

Web of Science platformunun Social Science Citation Index (SSCI) 
ve Art & Humanities Citation Index (A&HCI) kapsamındaki dergilerde 
yayınlanan bilimsel yayınları incelediğimizde (Mayıs 2016) anılan plat-
form kapsamındaki dergilerde yayınlanan Azerbaycan adresli yayınlar 
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arasında sosyal bilimler, sanat ve insani bilimler alanında makalelerin fazla 
olmadığını görüyoruz. Bağımsızlık döneminde 9430 yayından yalnız 249’u 
sosyal bilimler, sanat ve insani bilimler alanındandır ki, bu da toplam ya-
yınların %2,6’sına tekabül ediyor. Bu oran 1991-2015 döneminde Türki-
ye’de %6,9, Rusya’da, %4,3, İran’da %3,0, Gürcistan’da %4,5, Ermenistan’da 
%2,7’dir. Son 25 yılda SSCI ve A&HCI kapsamındaki dergilerde yayınla-
nan Azerbaycan adresli 249 yayının yarıdan çoğu ekonomi (44), edebiyat 
(25), eğitim bilimleri (24), psikoloji (19) ve coğrafya (19) alanlarından-
dırlar. Yayınların çoğu İngilizce (174) ve Rusça olup, bunları Türkçe (7), 
Almanca (2) ve Slovence (1) takip etmektedir.

Bağımsızlık döneminde SCI Expanded kapsamına alınan (2008) ilk 
Azerbaycan dergisi 2002 yılından itibaren Azerbaycan Ulaştırma ve İleri 
Teknoloji Bakanlığı, Bakü Devlet Üniversitesi Uygulamalı Matematik Bi-
limsel Araştırma Enstitüsü ve Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi tarafın-
dan yayınlanan ve impact factor’ü 0,717 olan Uygulamalı ve Hesaplamalı 
Matematik (Applied and Computational Mathematics) dergisidir. Son 
zamanlar Azerbaycan’da yayınlanan 360’dan fazla bilimsel dergiden daha 
üçünün SCI Expanded ve birinin ise SSCI kapsamına alındığı bildirilmek-
tedir (Qurbanqızı, 2016).

Azerbaycan’daki bilimsel potansiyeli nazara aldığımızda uygun şart-
lar olursa bilimsel yayın miktarının ve kalitesinin süratle yükselebileceğine 
şüphe etmiyorum ve bunun üçün komşu ülkelerin tecrübesinden yararla-
nılmasının faydalı olacağına inanıyorum.
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The International Competitiveness of  
Azerbaijanian Agriculture
During the Years of Independence

Ramil Hüseyn*

1. Introduction

The total land fund of the Azerbaijan Republic makes up 8.641.5 
thousand hectares and 4 756.5 hectares of it or 55% is fit for agriculture. 
1.432.6 thousand hectares or 16.6% of the total territory is irrigated land. 
The sowing area makes up 1 808.4 thousand hectares of the area that is fit 
for agriculture in the land balance. From this area 181.6 thousand hectares 
are under Armenian occupation (SPRFSPAR, 2009).

Azerbaijan is included in the list of countries with limited land re-
sources. The per capita sown area in the country is estimated at 0.20 ha and 
0.50 ha of agricultural land. The per capita area for pastures and hayfields 
is much less.

In Azerbaijan, agriculture has a history of rich traditions and is con-
sidered a priority in the growth of the non-oil sector. Agriculture remains a 
major pillar of Azerbaijan’s economy, contributing substantially to its GDP 
(6.3 percent  in 2015, down from 30 percent in 1991), providing employ-
ment and safety nets in rural areas (37 percent of total workforce in 2015) 
and bolstering international trade (second only to oil exports).

Given that the majority of poor families live in rural areas, this sector 
is should be developed to the extent that it would contribute significantly 
to the reduction of rural poverty. Official figures indicate that poverty was 
reduced 10 times from 2003 to 2015. 

* Doç. Dr., Tarım Bakanlığı Tarım Ekonomisi Enstitüsü,  Azerbaycan.
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The agriculture sector has good potential to make important contri-
butions to economic growth, diversification, poverty reduction and emp-
loyment creation in rural areas of Azerbaijan, but to realize this potential 
more must be done to improve markets in the country. A major challenge for 
Azerbaijan today is to diversify its economy away from oil and to spread the 
benefits of economic growth to rural areas. Agriculture can help the country 
to reach these goals because it is the largest economic sector in Azerbaijan, 
after oil. 

Agricultural sector in Azerbaijan has a great potential for develop-
ment, even if it still faces some important challenges. This paper assesses 
the international competitiveness of agricultural sector of Azerbaijan by 
calculating domestic resource cost (DRC) and Revealed Comparative Ad-
vantage (RCA).

2. The potential of agriculture in Azerbaijan
The agricultural sector of Azerbaijan has come a long way to be the 

most important element of the national economy. Since 1995, Azerbaijan 
has seen sweeping structural changes and different approaches as a result 
of the measures such as upgrading the agricultural sector based on market 
principles, eliminating the collective farming system, distributing lands, 
cattle and agricultural assets among the farmers, and other initiatives. 

The most important food products produced in Azerbaijan for the 
internal markets are: fruits (apples, peaches, persimmon, pomegranates, 
grapes, apricots, citrus), vegetables (tomatoes, cucumbers, cabbages, eggp-
lants, sugar beet, onions), tubers (potatoes) and cereals (wheat). Azerba-
ijan exports fruits (apples, pomegranates, citrus), vegetables (tomatoes, cu-
cumbers, cabbages), tubers (potatoes) and animal products (canned meat, 
eggs, wool and leather) and imports wheat, maize, potato seeds, tobacco 
and citrus. Agricultural production is somewhat specialized by region: 
the Northern region produces mainly apples, cucumbers, tomatoes; the 
Southern region produces tomatoes, cucumbers, citrus; while the region 
around Baku specializes in livestock.

After agrarian reforms production of cotton, grapes, tobacco and tea 
has decreased (see Figure 1). 

Azerbaycan The International Competitiveness of Azerbaijanian...
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Figure 1. Agricultural land use in 1913–2013 in Azerbaijan, ha 
(1000 ha)

Source: The State Statistical Committee of the Republic of Azerbai-
jan (2016)

At the beginning of the last century, grain and leguminous crops took  
main share in the structure of sown area. In 1913 sown area of grain and le-
guminous crops were 87 percent of total sowing area and in 1921 it was  95 
percent. However, the decrease was observed in the following years, as 71 
percent in 1940, 52 percent in 1960 and 39 percent in 1980. In the late 90s, 
the sown area of   grain and leguminous crops began to develop dynamically.   

One of the reasons for the reduced share of crop production in the 
total production structure was that low-value adding cereal production has 
grown through extensive methods against the lagging production of indus-
trial plants. Over the last years, the total area of crop fields has increased 
by 19.4 %, the total area of crop field for cereals and leguminous plants has 
increased 18.6 %, twice for fodder plants, however the total area of crop fi-
elds for potatoes has decreased by 13.8, for vegetables by 2.2 %, for melons 
by 7.4 %, and  for industrial plants by 70.6 %. Although the share of cereals 
and leguminous plants remains to be 60 %, in the total production structu-
re, potatoes, vegetable and melons account for lower percentage, i.e. it has 
decreased from 13.5 % to 10.5 %, and the share of the industrial plants from 
9.9% to 2.4 %. The share of fodder plants in the total production structure 
has increased from 16.1% to 27 % in line with the rapid growth of the crop 
fields. Despite the fact that the total area of tea plantations has shrunk 2.9 
times over the last years, the total area of fruit and berry orchards and vine-
yards has grown by 50 % and 1.7 times respectively.        

Ramil Hüseyn
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Azerbaijan’s current output structure provides significant opportu-
nities for the private sector to grow in the medium term. The country can 
capitalize on existing activities in agriculture, agri-business and the service 
sectors. Its economy often operates below its production frontier, some-
times for lack of inputs (scarce or poor quality inputs, high cost of imports 
or lack of know-how) and sometimes because of institutional shortcom-
ings (poorly functioning markets). According to World Bank report, re-
moving the constraints that hinder the operation of markets would allow 
Azerbaijan to make progress across its entire economy. Agriculture could 
move into higher value-added products and greater commercialization, 
and it could prepare agro-products for the more lucrative, but demanding, 
upper middle-income markets (World Bank, 2009).

Azerbaijan’s agriculture is highly fragmented and mostly based on 
small family-owned  farms. 1 191 collective, 156 agricultural production 
cooperatives, 2 651 family rural economies and other private entities were 
created, 842.1 thousand families started to act as natural persons on the 
basis of the privatized land and properties of state farms, collective farms 
and inter-economy enterprises, the activities of which have been stopped 
as a result of reforms (SPRFSPAR, 2009). Most products are produced by 
small and medium farms. 

Lack of management and marketing skills of these small farms are 
main problems causing low productivity and efficiency. And the decreas 
in agricultural produce in 2010, made the problem of creation of big farms 
actual. Thus, 33% decrease of grain production in 2010 compared to 2009 
was mainly connected to fragmented agriculture, small sizes of farms and 
low level of yield. As the way out from this situation, the president of Azer-
baijan oredered to begin to establishing big farms at the meeting of the 
Cabinet of Ministers and the activities began in this direction.     

For instance, in 2010 there were only 4 farms with the land area ≥1 
ha, and the total land area of these farms amounted 8239 ha. As the result 
of the activities taken in this direction, number of these farms increased for 
4.3 times in 2015 and amounted 17 farms. And the total land area of these 
farms increased for 7.3 times and amounted 60267.4 ha.  (Table 1). 
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Table 1. Farm groups by land area

Number 
of farms in 
2014(Ha)

Share 
in total 

amount in 
2014  (%)

Number 
of farms 

2015(Ha)

Share 
in total 

amount in 
2015 (%)

Area of 
farms 2014 

(Ha)

Share in total 
amount in 
2014 (%)

Area of 
farms 2015 

(Ha)

Share in total 
amount in 2015 

(%)

0-<1 92754 24.2 77341 20.78 63468.7 4.9 49619.49 3.93

1-<2 113884 29.7 112775 30.30 173420.9 13.4 160616.7 12.71

2-<5 134202 35.0 137765 37.01 420414.3 32.4 415445 32.86

5-<10 30141 7.9 31227 8.39 204937.7 15.8 204774 16.20

10-<50 11109 2.9 11652 3.13 213547.4 16.5 211987.1 16.77

50-<100 906 0.2 959 0.26 62897.11 4.9 64161.27 5.08

100-<1000 473 0.1 496 0.13 96757.01 7.5 99279.3 7.85

1000 ha and 
more 17 0.004 21 0.01 60267.4 4.7 58268.23 4.61

Total 383486 100 372236 100 1295710.5 100 1264151 100

Source: Ministry of Agriculture of Azerbaijan (2016).

As we can see from the table, share of big farms in total number of 
farms is still low and amounts only 0.004%. But share in total land area 
amounts 4.7%. But, unlike big farms, share of the farms with 0<1 ha in total 
number of farms amounts 24.2% while hold only 4.9% of total land area.

It is planned to establish 50 big farms on the bases of 200 thousand 
hectares of state land area in coming years. In line with this, the process to 
stimulate small farmers to join in big cooperatives has begun. And, the new 
law is developed for promotion of establishment of cooperatives on the 
bases of family farms.  

3. Current situation of agricultural sector  in Azerbaijan

In terms of changes in agricultural output in Azerbaijan from 1995 to 
2015, most commodities including cereals, vegetables, fruits, and potato-
es, with the exception of cotton and other industrial crops, have recorded 
high rates of annual growth. Agricultural exports are 800 million dollars as 
of 2015, accounting for 50 percent in the total amount of non-oil exports. 
This shows the agricultural sector plays a significant role in the national 
economy of Azerbaijan (see Table 2).
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Table 2. Position of agriculture in the Azerbaijani economy
Major Indicators 2011 2012 2013 2014 2015

GDP (1 billion manats) 52.1 54.7 58.2 58.9 57.4

Gross value added in the agriculture, forestry and fisheries sectors 
(1 billion manats) 2.6 2.8 3.1 3.1 3.4

- Proportion in the GDP (%) 5.1 5.1 5.4 5.3 6.2

Total population (1,000 persons) 9,111.1 9,235.1 9,356.5 9477,1 9593

- Agricultural population  (1,000 persons) 4,281.6 4,346.4 4,390.3 4431,7 4494,7

- Proportion of the rural population in the total population (%) 47.0 47.1 46.9 46,8 46,9

Population engaged in the enterprise (1,000 persons) 4,375.2 4,445.3 4,521.2 4602.9 4671.6

Population engaged in the agriculture, forestry and fisheries (1,000 
persons) 1,657.4 1,673.8 1,677.4

1691.7 1690

- Proportion in the total employment (%) 37.9 37.7 37.1 36.7 36.6

Total exports (1 billion US dollars) 26.6 23.9 24.0 21.8 11.4

Exports in the non-oil sector (1 billion US dollars) 1.5 1.6 1.8 1.7 1.6

Agri-exports and agricultural processing sector (1 billion US dol-
lars) 0.74 0.86 0.91

0.76 0.80

- Proportion of the exports of the non-oil sector (%) 49.3 53.8 53.5 44.7 50

Source: The State Statistical Committee of the Republic of Azerbaijan (2016)

As a result of agrarian reforms, the production of agricultural products has 
dynamically developed in recent years, production of food stuff per capita 
significantly increased. The conducted reforms have caused changes in the 
structure of the production of plant-growing products as in many areas 
(SPRFSPAR, 2009)

Also over the last years, Azerbaijan has developed a system for pro-
viding state support in improving the input supply for agricultural produc-
ers, and increasing opportunities to generate more incomes. Currently, the 
governments provides agricultural producers with a subsidy of 50 AZN 
per hectare for use of fuel and engine oil, and additional 40 AZN for wheat, 
rice, cotton and tobacco production. There is also a mechanism in place to 
provide legal entities and physical persons engaged in intermediate plant-
ing (i.e. replanting the same area after harvest) with subsidies designed for 
fuel and engine oil as well as the discount sale of mineral fertilizers. It is 
also essential to ensure region-based specialization and proper targeting of 
the state support with the focus on increased production and productiv-
ity in addition to stimulating the growth of agricultural production. The 
government grants concessions covering up to 70 % of the total value or 
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100 AZN per hectare of mineral fertilizers as well as 70 % of the sold to 
agricultural producers.

In Azerbaijan, agricultural production has gradually increased by 11.4 
% on average over the past 20 years and reached 5225.8 million AZN1 in 
2014 (Figure 2). 

Figure 2: Total agricultural production, based on actual values 

(million AZN) 

Source: The State Statistical Committee of the Republic of Azerbaijan 
(2016)

However, current production indicators of such plant-growing pro-
ducts including grain are considerably lower than potential resources. The-
re is an opportunity to significantly increase food production in our coun-
try through applying modern technologies without enlarging sowing areas 
(SPRFSPAR, 2009).

Evidently, the growth dynamics in animal husbandry had an impact 
on the structure of crop production. However, the impacts of cattle bree-
ding have resulted in increased roughage production which can hardly be 
regarded as efficient formation of the production structure. For example, 
currently, Azerbaijan imports a huge amount of raw materials for produ-

1  1.00 AZN=0.78$ in 2014
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cing vegetable oil and produces production waste from vegetable oil in or-
der to meet the demand for compound feed in animal husbandry. Hence, 
it needs to expand crop fields with oil plants in order to meet the growing 
demand for animal feed and industrial raw material due to fast-growing 
purebred livestock farms, and industrial poultry farms. It is also important 
that sugar beet production be increased based on the stable and great de-
mand in the processing industry. Azerbaijan is one of the countries with li-
mited number of crop fields per capita around the world, so it is impossible 
to maintain a proper level of cereal production by using large fields for this 
purpose. Azerbaijan can increase local cereal production only by using the 
European practice to apply good agricultural practices (GAP) and stimula-
ting the growth of big cereal farms. 

It may be concluded from the grouping of regions which have a big 
share in agricultural production that they are specialized to some extent in 
the production of potatoes, vegetables, melons, fruits, grapes, sugar beets, 
and sunflower although that is based on the natural climate typical of each 
region. However, a third of the administrative regions and cities engaged in 
the production of cereals as well as meat, milk and wool account for 50-60 
% of total production as these products are produced by a great number of 
small farms in most of the regions. In other words, all regions are charac-
terized by sporadic production of these products without any concentrati-
on. Implementing government measures to support agricultural producers 
without considering regional specialization has resulted in lack of or clima-
te-based specialization in agricultural production. 

Consistent reforms and attraction of new technology will be conti-
nued aiming at development of agriculture, which is the main priority area 
in the development of the non-sector of the country’s economy. Joining up 
farmers and creation of cooperatives will give an impetus for further increa-
se in both income in the agrarian sector and competitiveness of agricultural 
products and their compliance with world standards (SPSEDRRA, 2014).

Also it is important to improve the access of agricultural producers to 
credit, equipment and other vital inputs and services, while ensuring that 
land is used in an environmentally sustainable way (SPPRSDRA, 2008).
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Agriculture and agri-business is an important potential means of sti-
mulating rural incomes and consumption and thereby of boosting shared 
prosperity but several challenges need to be addressed first. The current 
lack of improved seed varieties and more productive livestock breeds, com-
bined with outdated processing technologies, limits product quality and, in 
turn, restricts the competitiveness of agri-business. The supply chain needs 
strengthening, especially in terms of management of on-farm production, 
handling, distribution, warehousing, distribution centers, and processing 
(World Bank, 2015).

According to state documents considering the importance of creat-
ing warehouse complexes on the basis of the most modern technologies in 
the region in terms of the intensive development of agriculture, the regu-
lation of seasonal prices, prevention of loss of the harvest, protection of 
the domestic market and export potential, and consistent measures in this 
sphere will continue (ALITF, 2012).

4. Export and competitiveness of agriculture

Azerbaijan has taken further steps towards liberalizing its foreign 
trade regime and has adopted new legislation on patents, import and export 
activities, technical barriers to trade, sanitary and phytosanitary measures 
and services. However, it does not yet meet the relevant WTO require-
ments. Over the last 20 years, the agricultural export and import turnover 
has increased and reached 1 billion USD in 2015 (Figure 3). 

As seen, the negative trade balance has increased over time and reac-
hed 235,2 million USD by the end of 2014. It shows that Azerbaijan is the 
net importer of agricultural products.Agricultural and food imports have 
increased considerably due to both the growing consumption demand and 
industrial demand for agricultural raw materials on the domestic market. 
Currently, Azerbaijan imports agricultural and food products from about 
60 countries.

Over the last decade, exports of vegetables have increased 1.5 times, 
fruits by 2,8%, sugar and sugar confectionary 1,3 times, soft and strong 
drinks by 11,2% and animal hides (skin) by 37,5%, while vegetable oil has 
decreased by 45,7%, tea products by 17,8%, tinned fruit and vegetable, and 
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juice by 70%, tobacco by 68,2% and raw cotton by 74%. Fruits account 
for 27,4%, vegetables for 11,4%, vegetable oil and fat for 19,1%, sugar and 
sugar products for 26,4%, soft and strong drinks for 3,2%, tea products for 
2,4%, tinned fruit and vegetable for 1,3%, tobacco products for 1,1 %, cot-
ton for 2,4% and animal hide (skin) for 1,5 % of total   agricultural and food 
exports from Azerbaijan.

Figure 3: Foreign trade dynamics in agriculture (USD, million)

Source: The State Statistical Committee of the Republic of Azerbaijan (2016)

 However, Azerbaijan doesn’t use all of its export potential in the ag-
ricultural sector. It exports 47 % of agricultural and food products to post-
Soviet countries (Baltic States), 27 % to Iraq, 15 % to Afghanistan, 4,5 % 
to Europe, 2,1 % to Turkey, and 4,4% to other countries. However, the ge-
ographical coverage for the export of primary agricultural products is very 
limited, that is, 90 % of the products are exported to post-Soviet countries 
(except for Baltic States), particularly, to Russia. 

Revealed comparative advantage (RCA) indices for Azerbaijan ex-
ports compared to total world exports were calculated on the basis of UN 
Comtrade data. On the basis of RCA indices vegetable sector as whole (on 
the HS-2 level) is not competitive at the world market, but individual pro-
ducts are. Fruit sector is competitive as a whole (on the HS-2 level) as well 
as many of the analyzed products are. 
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Table 3. Selected RCA indices for Azerbaijan at the world market

Products 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Potatoes 4.25 8.55 4.09 5.78 5.97 4.50 8.51

Tomatoes, fresh or chilled 1.10 2.46 1.55 2.49 1.84 3.58 4.48

Cucumbers and gherkins 0.51 1.15 1.58 3.12 4.27 3.73 4.97

Fruits, fresh nes 15.40 28.01 22.72 21.11 6.66 4.16 3.88

Persimmons - - - - 111.83 71.08 111.85

Apples 2.58 4.58 1.59 1.83 2.94 1.82 2.24

Hazelnuts or filberts, fresh or dried, 
shelled or peeled 9.60 43.83 21.46 26.68 24.47 23.75 29.52

Cherries, fresh 1.10 2.77 1.27 1.64 4.33 3.70 7.76

Mandarins 0.60 1.07 1.05 0.22 0.60 2.18 0.05

Note: from 2008 to 2011 total fruits date include data about persimmons 
as well.

Fresh fruit, nes and Hazelnuts or filberts, fresh or dried, shelled or 
peeled have the highest RCA indices among all analyzed products, despite 
some fluctuations in indices’ values. Comparative advantage on the basis of 
RCA’s can be noticed also with Cherries and Apples in the whole analyzed 
period, but with some fluctuations in the level of RCAs. Among vegetables 
Potatoes, fresh or chilled nes, Cucumbers and gherkins, fresh or chilled, 
and Tomatoes, fresh or chilled have revealed comparative advantage. RCA 
indices are the highest with potatoes.

Potential of Azerbaijanian agricultural products was evaluated also 
on the basis of Domestic Resources Costs estimates. DRC analysis estima-
tes the economic as well as the financial profitability of entire value chains 
as well as individual segments within these chains. It also calculates the 
degree to which the chains are subject to positive or negative protection 
in relation to world market conditions (Dirck Stryker(2009). When the 
DRC is less than 1 - there is comparative advantage. When the DRC is 
greater than 1 - the country has a comparative disadvantage in the sub-se-
ctor. Table 4 show that Azerbaijan has a comparative advantage in growing 
some agricultural products.
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Table 4. Selected products DRC indicators in Azerbaijan

İrrigated crops Rainfed crops

current practice ideal practice current practice ideal practice

Drum wheat 1,154 0,947 1,233 0,968

barley 1,477 1,105 1,512 1,168

Cotton 1,618 1,150 * *

Potato 0,955 0,638 1,009 0,661

maize 1,202 1,072 1,550 1,223

tomato 0,431 0,230 * *

cabbage 0,593 0,364 * *

Grape 0,825 0,475 1,180 0,534

sunflower 0,846 0,497 0,372 0,391

Alfalfa 1,072 0,677 - -

Apple 0,813 0,514 0,854 0,549

tangerine 0,291 0,241 0,386 0,238

pomegranate 0,619 0,174 0,703 0,223

Hazel 1,064 0,702 0,832 *

olive 0,869 0,274 * *

rice 0,495 0,478 * *

Sugar beet * 0,936 * *

tobacco 0,311 0,309 0,359 0,366

*- the calculation was carried out on the product. Source: World Bank, 2003

The data confirms Azerbaijan has a comparative advantage in expor-
ting fresh fruit and vegetables, as for all of the presented products DRC 
indicator values are less than one (World Bank, 2003, 189).

According to the result of DRC analysis using labor expenses and 
capital expenses of Azerbaijan in 2009, fruits such as apples, cherries, po-
megranates, persimmons, hazelnuts, processed foods such as apple juice, 
pomegranate juice, and green house vegetables such as tomatoes and cu-
cumbers have comparative advantages. On the other hand, milk and eggs 
have no comparative advantages. However, wheat, barley, and meat proces-
sing products have changed their comparative advantages depending on 
the production regions (see Table 5).
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Table 5. Comparative advantages of agricultural products in 

Azerbaijan (2009)

Commodity DRC EPC Commodity DRC EPC

Apples 0.28-0.32 0.89 Tomatoes 0.14-0.36 0.89-0.96

Cherries 0.10-0.16 0.93-0.96 Cucumbers 0.14-0.36 0.89-0.96

Grapes 0.18-0.26 1.17 Wheat 0.31-2.22 0.97-0.99

Pomegranate 0.74 0.97 Barley 0.81-1.33 1.31-1.39

Persimmons 0.86 0.67 Corn 0.41-0.73 1.25-1.30

Hazelnuts 0.47-0.56 0.93-0.94 Milk 1.16-1.96 1.72-1.76

Apple juice 0.19-0.20 0.94-0.96 Eggs 5.32 5.25

Pomegranate juice 0.26-0.66 0.90-0.99 Meat processing 0.98-2.75 1.35-1.63

Source: Dirck Stryker, (2009).

As the result of EPC measurement for the same products shows, 
most products with comparative advantages except for grapes are not pro-
tected compared to the world market price, which indicates these produ-
cts’ strong competitiveness in trade. In contrast, the EPC of grapes, grains, 
milk and eggs, and meat processing products was higher than one; it can 
be said that these products are protected by tariff and have relatively weak 
trade competitiveness. After all, it is considered that most products from 
Azerbaijan with high comparative advantages and trade competitiveness 
are labor-intensive agricultural products such as fruits and vegetables, whi-
le products with no or weak comparative advantages and low trade compe-
titiveness are grains and livestock products using land. 

Our DRC  and RCA  calculations on the  basis of the Farm Data Mo-
nitoring System (FDMS) data of 2014- 2015 show that the products with 
higher share in the export also have comparative advantages.

Ramil Hüseyn



206

Table 6. Comparative advantages of agricultural products in  
Azerbaijan (2015)

Criterion Comparative Advantages sectors

DRC Pomegranate, cherries, persimmons, apples, fresh potato, hazelnuts, olive, rice, toma-
toes, cucumbers and gherkins, cabbage, grape, Greenhouse vegetables.

RCA indices Persimmons, apples, hazelnuts, potatoes, tomatoes, cucumbers and gherkins, fruits 
fresh nes, cherries fresh

As we can see from the table, most of crop production in Azerbaijan 
are with comparative advantages. That is why we have opportunities to ex-
pand agricultural trade between EU and the Republic of Azerbaijan. Also 
we will continue enabling environment for the competitive agriculture and 
agro-processing sector.

Conclusion 

Azerbaijan has increased self-sufficiency in food products through 
targeted measures implemented under relevant state programs for strengt-
hening food security. The level of self-sufficiency in food products is as fol-
lows: beef - 92%, mutton - 99%, poultry - 98,6%, eggs - 99%, milk and dairy 
products - 80%, cereals - 60%, vegetables - 103%, potatoes - 90%, melons 
- 100%, fruits and berries  - 120%, grapes - 98%, sugar and sugar products  
- 170%, vegetable oil and  margarine - 77%, butter - 60%. However, statis-
tical data and market studies indicate that there is still need for increasing 
self-sufficiency in the production of certain agricultural and food products 
with respect to the existing and expected market demand in the country. 

Considering the predicted demographic increase, and growing con-
sumption of food products of the last 5 years, the demand for food pro-
ducts is expected to grow in the near future. It is expected that the Azeri 
population will increase by 6.5 % (10.2 million people) by 2020. It is also 
expected that the demand for bread and bread products will grow by 4.4 
%, for meat and meat products by 8.9 %, milk and milk products by 6.8 %, 
for eggs by 11.5 %, for potatoes 11.3 %, for vegetables and melons by 12.6 
%, for fruits and berries by 12.4 %, for vegetable oils and margarine by 12.4 
%, and sugar and sugar products by 6.6 %. Ensuring fast-growing agricultu-
ral production across the country may increase currency flow against low 
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oil prices on the global market and strengthen food security for the local 
population. There are suitable opportunities to develop agriculture in the 
regions of Azerbaijan. For example, there are good opportunities to increa-
se the production and exportation of fruits  in Guba-Khachmaz region and 
appropriate measures should be taken. Development of export oriented 
processing industry will make it possible to diversify the exportation and 
access the markets not only in CIS countries also in EU and other parts of 
the world. 

According to result of our research agriculture in Azerbaijan, apart 
from many problems, has significant capacity potential. Various soil and 
climatic conditions of Azerbaijan allow cultivation of numerous types of 
fruit and vegetables. The country has extremely favorable climatic condi-
tions for growing hard- wheat which is regarded as the most precious raw 
material in pasta industry. Also, olive growing is one of many profitable 
areas of agriculture. For this reason Azerbaijan has evident comparative ad-
vantages in the area of fruit and vegetable production. It is possible to en-
hance fruit and berry production both for domestic industrial production 
and for export to foreign markets. Even wine production appears to have 
chances for exports. Over the last years the area of vineyards has increased. 
New vineyards are being planted and processing enterprises continue to 
be established.

At the end it to stress that Azerbaijan has a comparative advantage in 
growing many agricultural products and exporting them to international 
markets. Also following factors have positive and negative impact on com-
petitiveness of agriculture of Azerbaijan.

Strengths  for development of agriculture in Azerbaijan:

 Favorable climate for agricultural production.

 Traditions coming from centuries.

 Low labor costs and sufficient workforce: It leads to lower cost va-
lue of products.  
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 Better agricultural infrastructure (particularly, transport infrastruc-
ture). 

 Geographic position. Proximity to international markets. Closer 
proximity to large international markets, like Russian markets. Relative 
proximity to European and Near East markets.

 Knowledge and experiences.  

Opportunities for development of agriculture in Azerbaijan:

 Development of the agri-processing industry: That will lead to 
value addition across the country.  In addition to developing large proces-
sing industries, there are also opportunities for smallholders (household 
farms) to process and market their own products.    

 Depreciation of the Azeri Manat: The devaluation of the manat 
has made locally produced agricultural crops more competitive on the 
world market (production costs are lower in terms of foreign exchange, 
that is, price advantage is ensured).     

 Failure to fully meet local market demand for most agricultural 
products.  

 Development of organic agriculture: Given the growing annual 
global demand for organic products, the development of organic agricultu-
re will create new opportunities for agricultural export.  

 Increasing presence in export markets: Russian and CIS mar-
kets are key exporting countries. Expanding export coverage (particularly, 
towards European and Near East markets) will lead to the growth of ex-
port-oriented agriculture. 

 State support mechanisms for agriculture: The government has 
granted tax exemptions for agriculture (except for land use taxes) and pro-
vides subsidies for development of the sector.

 Region-based product branding: For example, persimmons for 
Shemkir, pomegranates for Goychay, Aghsu and Terter; hazelnuts and 
flowers for Zagatala; apricots for Ordubad and etc.    
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Weaknesses for development of agriculture in Azerbaijan:

 Lower yield: Most crop fields yield poorly, well below the ave-
rage level in other countries (for example, in Azerbaijan, the average 
wheat yield per hectare is 2.6 tons while the global yield of the past 10 
years is 4 tons.       

 Lack or shortage of skilled labor: Most of the farms across the 
country are self subsistence or “hobby” farms. Lack of skilled labor will 
cause obstacles in production and agri-processing.

  Lack of cooperations: Given that the vast majority of the ag-
ricultural producers are farmers, it needs to establish different forms of 
cooperatives among them (for example, marketing cooperatives, pro-
ducers’ cooperatives, pomegranate producers cooperatives etc.)      

 Poor access to finance:  Lack of agricultural loans, unaffordab-
le lending conditions or higher interest rates.   

 Lack of agricultural investments.   

 Insufficiency of cold storages or lack of proper mechanism for 
guaranteed storage: I It  needs to ensure proper storage of fruits, meat 
products, and dairy products.

Lack of or poor extension services and lack of or poor fundamen-
tal researches in agriculture: A need for production of high-yield, high 
quality and pest or draught-resistant plant varieties and animal species 
in agriculture. Lack of scientific researches designed for the analysis of 
the agricultural policy and different state programs.

 Improper irrigation water supply for crop fields: Considering 
that the irrigation lands account for 75 % of crop fields, it is important 
that the agricultural lands be supplied with irrigation water.     

 Poor agricultural insurance: There is a need for developing ag-
ricultural insurance due to high agricultural risks.   
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Threats for development of agriculture in Azerbaijan:

 Desertification and degradation of arable lands: Improper irriga-
tion and global climate changes will lead to land desertification and degra-
dation.   

 Damped or subsidized imports: That will lead to unfair competi-
tion on the domestic market.   

 Utilization of arable lands for non-agricultural purposes.  

 Monopolistic activities covering certain agricultural areas with 
regard to access to market (local and international) .

 Appreciation of the foreign currency (USD): Following the deva-
luation of the manat, there has been an increase in the costs of some import-
dependent (raw materials) and locally produced agricultural products (for 
example, soya imports for poultry farming). Consequently, these products 
have suffered weak competitiveness on the local and international markets.      

 Reduced support for the sector following the potential WTO ac-
cession (amber box)   

 Spread of pests and diseases.

The agriculture policy of the Republic of Azerbaijan gives reason to 
say that it is possible to solve the development problems of agriculture in 
the near future. The document entitled as “The main directions of strategic 
road map on national economy and major sectors of economy” declares 
the development of agriculture as one of the priorities. It is going to achie-
ve strategic targets of sustainable development of agriculture and increased 
competitiveness of agricultural sector. 

Azerbaycan The International Competitiveness of Azerbaijanian...



211

REFERENCES

1. Alitf,  (2012). “Azerbaijan 2020: Look into the Future” Concept of Development. 
Baku, 29 december 2012.

2. Anteja ECG, (2014). Rapid analysis for the horticulture sector in Azerbaijan. Re-
port - 2014, 64 p.

3. Dirck Stryker, (2009). Domestic Resource Cost Analysis of Azerbaijan Final Re-
port. March 18, 2009 (http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/Pnadt149.pdf)

4. MoA,(2012). Agriculture of Azerbaijan – 20 years. Ministry of Agriculture of Azer-
baijan Republic. Baku, 2012,  60 p.

5. Sprfspar, (2009). The state program on reliable food supply of the population in the 
Azerbaijan Republic (2008-2015). Baku, 25 august 2009.

6. Spsedrra, (2014). State Program on Socio-Economic Development of Regions of 
the Republic of Azerbaijan for 2014-2018 years. Baku,  27 febuary 2014.

7. Spprsdra, (2008). State Program on poverty reduction and sustainable develop-
ment in the Republic of Azerbaijan for 2008-2015 years. Baku, 15 september 2008. 

8. World Bank, (2015). Azerbaijan Systematic Country Diagnostic. June 3, 2015. 156 
p. World Bank, (2009). Azerbaijan Country Economic Memorandum. A New Silk 
Road: Export-led Diversification. Report No. 44365-AZ. December 23, 2009. 

9. World Bank, (2003). Report on Agricultural Development & Credit Project in 
Azerbaijan. Project ID: P035813. 2003 

10. William Sutton and Daniele Giovannucci, (2006). Realizing Azerbaijan’s Compara-
tive Advantages in Agriculture. World Bank report N. 36283- AZ, May 2006, 88 p. 

11. Ministry of Agriculture of Azerbaijan - www.agro.gov.az(20.08.2016)

12. The State Statistical Committee of the Republic of Azerbaijan -www.stat.gov.
az(22.08.2016)

13. Official website of president of Azerbaijan - www.president.az(23.08.2016)

14. UN Comtrade, http://comtrade.un.org/(20.08.2016)



212



213

On The Impacts of Legislation on  
Language Visibility  In Azerbaijan After  
A Quarter Century of Independence

Javanshir Shibliyev*

1. Introduction

Nearly a quarter of a century elapsed since the day when one of the 
last empires, the Soviet Union, collapsed and fifteen new states appeared 
on the world map. In other words, fifteen new states became members of 
the United Nations. This historical event was not limited with its impacts 
on economic or political paradigms, rather it was directly related to social 
relations in which political orientations of the new democracy and its eco-
nomic potential also mattered. Thus, the new democracies, one of which 
was Azerbaijan, had to deal with not only political, economic and social 
issues but also language management. 

In fact, the issue of language management happened to be among 
the urgent issues for Azerbaijan since it was among the priorities among 
the legislative acts taken during the first days of the independent nation. 
In fact, it was not the first time in the history of the nation to deal with di-
lemma. Even in the eighteenth century the quest of national language was 
on the agenda. The dilemma was mostly between Azerbaycanlılıg (being 
Azeri or Azerbaijanian) and Türklük (being Turkish or coming from the 
same common core) (see Shibliyev 2005). Later, the quest reemerged at 
different occasions, but Stalinist Constitution ‘solved’ the dilemma in favor 
of Azerbaycanlılık. The deriving motivation behind this seems to the motto 
conventionally used by imperialist forces ‘divide and rule’. In other words, 
it was the most feasible way for the center, Moscow, to create new nations 
with new standard languages based on dialect differences or allophones. In 
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this way, it would be easier for them to cut historical links among Turkic 
ethnic groups and assimilate these separated groups. In fact, the center was 
highly successful in this endeavor: the lingua franca for Turkic speakers 
when speaking to each other is Russian. 

The dilemma ‘Azerbaicanlılık-Türklük gained fresh momentum 
when the Soviet Union collapsed and Azerbaijan obtained its independen-
ce. In fact, the Popular Front (Xalg Cәbhәsi) which was in power during 
the ealy days of independence placed emphasis on the common core and 
attempted to ‘correct the mistake’ calling the ethnic group as Azeri Türkü, 
as was indicated in the first constitution. However, later, when Aliyev came 
to power, the constitution was amended and the ethnic group was indi-
cated as Azerbaycanlı. Thus, even this short glimpse of a relatively short 
period of time shows that language issue has always one of the most crucial 
issues for nations especially at turning points. This can be justified from 
various perspectives since language issues are closely related to politics, 
psychology, sociology, economy, etc. This is because language is a system 
which is absolutely open to the processes going in the society. Therefore, 
radical changes taking place in the society inevitably reflects in the issues 
concerning language management. 

Thus, it is quite obvious why independent Azerbaijan had to priori-
tize the issue of language management taking serious legislative acts in this 
direction. In fact, the present paper focuses on some of the legislative acts 
and find out to what extent this acts could be considered successful. It is 
also assumed that language signs in the public space can provide valid in-
formation about the efficiency of the laws in the specific domain. To test, 
the paper considers public spaces in the framework of linguistic landscape 
theory. 

2. Language policy of post-Soviet Azerbaijan 

Historically, Azerbaijan has always been a multilingual country and 
this tendency is on today although ethnic compartmentalization process 
has accelerated nearly in all post-Soviet countries. Along with the titular 
nation, Azerbaijan is inhabited by such ethnic groups as Lezgins, Armeni-
ans, Russians, Talyshs, Avars, Ukrainians, Georgians, Sakhurs, Jews, Kurds, 
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etc. It is also true that native-language proficiency of these minorities is 
very high (Shibliyev and Osam 2003). This might be the result of the po-
sitive attitudes to these minorities whose language rights are protected by 
the state. 

Language has been considered one of the important elements of 
nation-building process in post-Soviet Azerbaijan and a symbol of its in-
dependence. Therefore, there was a need to create legal base for language 
management. In other words, the orientations in fundamental transforma-
tions seriously impacted language situation and balance of power of langu-
ages in Azerbaijan: there was a need to adopt a new language policy which 
could meet the ideological imperatives. Such a language policy covered all 
three constituents: status, corpus and acquisition. 

As it was mentioned before, the issue of status planning became a 
hot issue during the early days of the independence as language acquired a 
symbolic value. Moreover, it was directly associated with the issue of iden-
tity let alone its consolidating role. In fact, this identity issue was based 
on Türklük and Azәrbaycanlılık dilemma, which was not a new topic (see 
Shibliyev 2005). The government in power during that period, Popular 
Front, supported the policy of Türklük. Therefore, according to the Law on 
the State language adopted in 1992, the state language of Azerbaijan was 
Turkish or Azeri Turkish. The justification here was to restore historical 
justice as it was the 1937 Stalin Constitution that named the language as 
Azerbaycan dili as the people were Azәrbaycan türklәri. However, in 1995 
Popular Front was overthrown, the Constitution was amended: the name 
of the language was changed from Azәrbaycan Türkcәsi to Azәrbaycan dili 
(Azerbaijan const. art 21). In fact, it was a ‘legal’ shift in identity. 

During the early years of independence, hot debates were centered 
on alphabet change rather than lexical standardization or modernization in 
terms of corpus planning. This was justifiable since there was no need for 
standardization and modernization needed to be an on-going process. In 
this context, the alphabetical issue was of great importance as it happened 
two times before (see Shibliyev 2005). Thus, one of the first legal acts taken 
by the young democracy was the shift from Cyrillic to modified Latin: in 
1991 the Milli Mәclis, the Azerbaijan parliament, adopted the Law on the 
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Restoration of the Latin-based Azerbaijani alphabet. The rationale behind 
this cannot be explained by linguistic considerations only, rather politi-
cal, psychological and pragmatics considerations were involved. However, 
the most important one seems to be psychological and political. In other 
words, shifting from Cyrillic to Latin was seen as a symbol of independen-
ce, de-Russification, and shift in orientation towards the West. 

Since 1991 many legal acts have been taken which deal with language 
management. One of the important language laws that concerns language 
visibility is the one adopted in 1998 which regulates language management 
in topography (place names). The law envisages that all place names must 
be written in accordance with the rules of the state language, and in case 
when they are written in a foreign language as well, the foreign-language 
text should follow the text in Azerbaijani. Moreover, it must occupy less 
space. Also, the use of the state language on labels of imported and expor-
ted goods is also regulated by Laws adopted in 1995, 1997 and 1999. In 
accordance with Article 315 of the Code of Administrative Offences, tho-
se who violate the law are legally punished (see: Garibova and Asgarova 
2009: 196).

Adoption of legal acts concerning language management and the 
process of realization of provisions of various language-related laws inten-
sified after 2000s. In 2001 the Presidential Decree on the Improvement of 
the Implementation of the State Language was adopted. According to the 
Decree, it was obligatory for local authorities to use Latin street signs and 
advertisements and the Language Law adopted in 2002 underscored the 
role of state language as a symbol of Azerbaijan’s independent statehood 
and placed emphasis on its protection and development. Article 7 envisa-
ges the use of the state language in the field of service, advertisements and 
announcements. It is mentioned that along with the state language other 
languages can also be used in advertisements and announcements. But the 
area they occupy cannot be larger than that of in the state language and 
they must be written after the text in Azerbaijani language (Article 7.1). 
Article 9 deals with the size of the characters and the sequence of langua-
ges in case when a foreign language is also used in signs (see: Azərbaycan 
Respublikasında dövlət dili haqqında 30 sentyabr 2002-ci il; N: 365-IIQ).

On The Impacts of Legislation on Language Visibility  In Azerbaijan...



217

The most recent document concerning language management is the 
State Program on the use of the Azerbaijani language in the era of globali-
zation. The program covers the period between 2013 and 2020. It unders-
cores the need to develop the language so that it could meet the require-
ments in the era of globalization. The program deals with the tasks to be 
dealt with: systematizing the vocabulary stock and its grammatical norms; 
investigating language situations and language contacts (3.1.11). The prog-
ram touches upon the mechanisms of dealing with the violations of norms 
of the literary language in advertisements, announcements and billboards 
(4.1.13). Among the tasks set for 2013-2014, the program mentions of es-
tablishing ‘hot line’ through which citizens could report of the cases when 
the norms of the literary language are violated in advertisements, in the 
names of cafes and restaurants etc. It is believed here that in this way the 
language can be protected and its purity can be achieved. The program also 
underscores the importance of carrying out systematic work against viola-
tions in writing street names, advertisements and announcements in accor-
dance with the norms of the Azerbaijani language.

One of the important points that the Program speaks of is the task 
to intensify the comparative study of Turkic phonology, vocabulary and 
grammar, and also launching joint projects to prepare common alphabet, 
terminology and literary language. Another important point is the task 
to prepare programs to provide transliteration from Azerbaijani alphabet 
to other alphabets based on the national transliteration standards. Thus, 
many legal acts have been taken. But, the most important question is whet-
her the laws and programs are realized in both directions, top-down and 
bottom-up. In this study, the focus will be on this issue.

3. The study

The aim of the present study is to focus on the language use in public 
signs in Baku by applying the Theory of Linguistic Landscape (LL) which 
has been one of the hot linguistic issues that the sociolinguistic community 
has been engaged in the last two decades. The rationale behind the choice 
was the assumption that language is designed to fulfill two important fun-
ctions: informational and symbolic. Therefore, appearance of any language 

Javanshir Shibliyev



218

sign in public space is never arbitrary. The focus in the present study is on 
the symbolic function of public signs.

Linguistic Landscape is a young field of quest which is establishing 
its epistemology, although it has been addressed by special journal issues, 
books and a great many articles. Although both urban and rural areas have 
been focused on, the term landscape collocates mostly with cities. The re-
ason for the choice of urban places seems to be quite convincing. First of 
all, mostly cities are bi- or multi-lingual. Second of all, multilingual cities 
are places where each spot is commoditized. In other words, all contesting 
forces, both local and global, can easily be observed in a relatively small 
location. Finally, the official stance of the government in terms of langua-
ge policy can be better mirrored in metropolitan areas rather than in rural 
ones. From this viewpoint, the choice of Baku, the capital of Azerbaijan, 
has its own justification. The fact that language reflects the processes in 
the country, it can be assumed that the cardinal changes taken place ine-
vitably influence the language balance. Therefore, it would be interesting 
to internalize these changes. Moreover, Baku, as a multilingual city with 
the representatives of indigenous and non-indigenous peoples, can serve 
as a laboratory to focus on how different forces conflict or coordinate their 
attitudes. Lastly, with globalization, a new player appeared in the local mar-
kets: English. Thus, it will be interesting to see the functions it experiences 
in the Azeri language market and the attitudes it enjoys. It would also be 
interesting to see its power and prestige vis-à-vis Russian which had been 
evolved to the second ‘native’ language.

3.1. The Concept of Linguistic Landscape

The concept of Linguistic Landscape originates from sociological 
theories of social action with several hypotheses one of which proposed 
by Bourdieu (cited in Ben-Rafael, Amara and Trumper-Hecht 2006) whi-
ch implies that social reality should be treated as fields of interconnected 
and more or less autonomous facts structured by unequal power relations. 
Moreover, each of these categories or facts needs to be analyzed in terms of 
its own mutually affected dynamics. According to the second sociological 
theory of social action hypothesis proposed by Goffman (see Ben-Rafael, 
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Amara and Trumper-Hecht 2006), social action is determined by the desi-
re of presentation of self. In fact, this approach is preferred by researchers 
studying the importance of ethnic communities who desire to assert them-
selves in the public space. Finally, the theory is based on the idea that social 
action is accounted for the rational considerations of alternates. In other 
words, actors’ considerations inform about choices which are determined 
by interests in obtaining goals. Thus, each of these theories is significant 
for LL research in three ways. The first perspective, the relationship among 
different codes in a public space, should be explainable in terms power re-
lationship among various ethnic groups. Also, from the second perspecti-
ve, present-of-self, it can be hypothesized that identity markers of various 
communities imprint themselves in the public space. Finally, from good 
perspective, linguistic structures and characteristics can be interpreted in 
terms of linguistic landscape actors’ interests vis-à-vis the public. 

The working definition for the present paper is the one proposed by 
Landry and Bourhis: “The language of public road signs, advertising bill-
boards, street signs place names, commercial shop signs, and public signs 
on government buildings combines to form the linguistic landscape of a 
given territory, region or urban agglomeration” (1997: 25).

Concerning the scope and the perspectives, the literature review 
shows that the range of objects addressed in the studies of linguistic land-
scapes is very diverse and the issue of linguistic landscapes has been fo-
cused from various perspectives. Theoretical, methodological, multidis-
ciplinary, ideological, language awareness, globalization of English and 
semiotic perspectives are among the most frequently taken ones. As lan-
guage also fulfills symbolic functions, linguistic landscape analysis can 
provide valuable insights into how languages exercise power, cooperate or 
compete. As Landry and Bourhis (1997: 23) demonstrate, “the linguistic 
landscape may serve important informational and symbolic functions as a 
marker of relative power and status of the linguistic communities inhabit-
ing the territory”. 

It should also be mentioned that linguistic landscaping is a dynamic 
process and processes taking place in the society inevitably leave traces in 
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language visibility. Therefore, it is inevitable that linguistic landscapes of 
Eastern bloc countries including those of former Soviet countries have 
been among the focal points in the studies due to the recent radical chang-
es. As Du Plessis (2010: 74) mentions, “a change in regime can bring about 
a change in the linguistic landscape” and it “then becomes one of the most 
‘vocal’ and concrete indicators of consequential language regime change”. 
That might be one of the reasons why post-Soviet space has been among 
the foci (Yurchak 2000, Gendelman and Aiello 2010, Pavlenko 2009, 2010, 
etc.). However, linguistic landscape of Azerbaijan has rarely been focused 
on although it may serve as real laboratory of multilingualism in function. 
In fact, there are two articles. One of these articles focuses (Sadıkhova and 
Abadi 2000) on the general panorama of the linguistic landscape of Baku 
after the collapse of the USSR. The other article deals with the removal 
of the Azerbaijani language in a city which is under Armenia’s occupation 
(Muth 2013).

Due to feasibility and practicality considerations, the study limited 
its focus with the central part of Baku which can serve as a presentative 
sample for the whole city. The area can be imagined as a triangle with 28 
May metro station, İçәri şәhәr metro station and Dәniz Vağzalı with its an-
gles. All public signs containing language in this area were photographed. 
The total number of photos was about eight hundred. The objects included 
both private enterprises (shops, firms, markets, hotels, etc.) and public in-
stitutions (police stations, schools, universities, museums, libraries, etc.). 
The next step was to eliminate those samples which were not relevant for 
the purpose. Then, the samples were categorized as top-down and bottom-
up. The former included public institutions which could reflect the official 
attitude to language functioning, that is, towards official language policy 
while the latter included private enterprises which could enable the re-
searcher to see people’s attitude towards language. The last step was catego-
rizing the public signs in accordance with the field they represented such as 
art, banks, education, jewelry, markets, etc. It should also be mentioned the 
data for the paper were collected in 2013 and utilized in Shibliyev (2014).
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As was mentioned before, the theoretical framework in this paper 
is the social science approach with three perspectives: power relationship, 
presentation-of-self and good reasons. The rationale for taking such an ap-
proach can be explained by the assumption that public space is an arena 
where various forces compete to exercise power. Also, communities or so-
cial forces residing in a certain territory have a need to demonstrate their 
identity, and linguistic signs in a public can be used to mark their identity. 
Finally, languages on public signs and their characteristics refer to the inter-
ests of actors in relation to the public. Although all these perspectives are 
important, emphasis will mostly be placed on two of them: power relations 
and presentation-of-self. In other words, emphasis will be placed on the 
relationship between the frequencies of visibility of languages in the public 
and the degree of power they possess. 

Methodology used here is based on the elements of nexus analysis 
and critical discourse analysis. The motivation for this is that elements can 
be understood better if considered in a network connected with other ele-
ments in various ways. Moreover, simple quantitative data will unlikely help 
to explain many things: contextualization of facts and getting insights into 
them by referring to political, social and psychological factors can be more 
effective. This is quite logical since, as Hélot, Janssens, and Bagna (2012: 
17) mention, “the extraordinary diversity of the LL all over the world can 
be seen as the linguistic mirror of the dynamics of our globalized society” 
which is “moulded in fluid and dynamic ways by different historical, social, 
political, ideological, geographic and demographic factors…”

3.2. Top-down Approach

The objects under consideration were classified in accordance with 
their mission assigned for them. As was mentioned above, the visual data 
was grouped under the domains as art, state banks, education, state or-
gans and law. Furthermore, the public signs were subjected to two differ-
ent types of processing; (a) categorization based on the languages visible 
on the signs (monolinguals, bilinguals and trilingual); (b) categorization 
based on the names of the enterprise, the languages that provided addi-
tional information and other notes. The problem here was that many shop 
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names represented international trademarks. Therefore, it is hard to define 
the language they might pertain (e.g. Nike, Adidas, etc.).

Data analysis revealed that two-thirds of the subset of art which in-
cluded public theatres, concert halls, cinemas, museums, etc., was mono-
lingual Azerbaijani, i.e. in the official language whereas one-thirds was bi-
lingual containing Azerbaijani and English. The only Azerbaijani-Russian 
sign was in front of the theatre which traditionally stages plays in Russian. 
There was also a note in Russian at the door of a cinema to inform that 
tickets could be obtained inside (Касса внутри театра). This shows that 
in the domain of art Russian has nearly lost its Soviet-era role of a second 
language. This function seems to be acquired by English. What concerns 
the size of the characters and the sequence of languages, the provisions of 
the language law concerning the relevant issues, were ignored. 

Signs on state banks were one the categories to focus on. Exactly half 
of the inscriptions in front of the state banks were monolingual Azerbai-
jani (e.g. Azәrbaycan Respublikasının Dövlәt Bankı) while one of them was 
monolingual English sign (e.g. Access Bank). In fact, this is in breach with 
the official language policy which envisages the obligatory use of the state 
language. Two inscriptions were Azerbaijani-English bilingual signs. As 
with the previous subset, traditional Azerbaijani-Russian bilingualism has 
completely been replaced by Azerbaijani-English bilingualism. 

The data analysis of the subset of education which included insti-
tutions of various levels (kindergardens, secondary schools, universities, 
etc.) showed that there was not any consistency in language choice on the 
labels. While the majority of university labels were Azerbaijani-English bi-
lingual ones (e.g. Azәrbaycan Dövlәt Neft Akademiyası – Azerbaijan State Oil 
Academy), there were still monolingual Azerbaijani labels (e.g. Azәrbaycan 
Ictimai-siyasi Universiteti). On the other hand, the signs referring to sec-
ondary schools and kindergartens were in Azerbaijani only. The provisions 
of the language law regulating the size of the characters and the order of 
languages were ignored. In other words, the official authorities seemed re-
luctant to obey the official language policy. It was found out that bilingual 
signs significantly prevail in this domain: of seventeen public signs, only 

On The Impacts of Legislation on Language Visibility  In Azerbaijan...



223

five were monolingual Azerbaijani signs. 

Similar attitudes to language use on the signs of state organs were 
observed: the choice of languages seemed to be absolutely arbitrary. It was 
impossible to realize why some signs were monolingual while others were 
bilingual. It could also be observed that the share of public signs in the state 
language prevails although the number of bilingual signs cannot be under-
estimated: of thirty-three public signs nine were bilingual (e.g. Azәrbaycan 
Respublikasının Diaspora Üzra Dövlәt Komitәsi - Azerbaijan Republic State 
Committee on Affairs with Diaspora). Finally, as with the previous subsets, 
Russian which was the obligatory part of bilingual signs during the Soviet 
period, had completely disappeared in the public space in the given do-
main. Concerning the space given to languages and their sequence, the 
situation was not different from the previous ones. In fact, the same can be 
stated concerning the subset of law which included police stations, courts, 
institutions of justice, etc. For instance, in most places, police headquarter 
signs were in the state language, but some of them were written in both 
Azerbaijani and English. In fact, 12 of 15 public signs were in the state lan-
guage while three were bilingual. It could be observed that Russian was 
completely non-existent.

Thus, data analysis concerning top-down signs revealed that there is 
no consistency in the realization of the language policy especially in the use 
of foreign languages in the labels. In other words, the choice of languages 
seemed to be arbitrary. Moreover, the law stipulating the size of the charac-
ters and the order of languages characters was mostly overlooked. 

Concerning the role of Russian, it was observed that it had nearly 
lost its Soviet-era role as to function as a second language and this function 
had been taken by English. Moreover, in case when Russian was used in 
some labels, the information given in those labels was subsidiary. It should 
also be noted that Azerbaijani-Russian bilingualism in signs has completely 
disappeared. The only Azerbaijani-Russian sign was in front of the theatre 
which has traditionally been staging plays in Russian only. In fact, the same 
situation was true for all top-down categories. The provisions of the lan-
guage law were ignored in the domain of banking where most of the signs 
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were in foreign languages only. This is in breach with the official language 
policy which envisages the obligatory use of the state language.

3.3. Bottom-up Approach

Unlike top-down public signs which may enable to see the official 
attitudes towards language use, bottom-up public signs (e.g. private ones) 
may indicate people’s attitudes towards languages. In other words, it would 
be important to see the attitudes or language awareness indirectly, that is, 
judging on how they name their private businesses. As will be seen, bot-
tom-up signs will differ from top-down ones in some ways including their 
frequency and diversity of languages.

It needs to be mentioned that categorization or codification in bot-
tom-up sings differs from those of top-down ones in some respects. This, 
above all, can be explained with the huge diversity of privately-owned ob-
jects. Although there are some categories that are common (education, 
banks, etc.), the great majority of objects that can subsume bottom-up 
signs are different. In fact, this subset consists of 14 spheres like private 
banks, education, barber shops or beauty homes, tourism, jewelry, mar-
kets, business centers or firms, clothes, accessories and so on. It also in-
cludes catering and entertainment.

Data analysis revealed that nearly half of the private banks (22 of 43) 
were in monolingual Azerbaijani, and eight were in monolingual English. 
Unlike the signs of state owned banks, some private banks with their signs 
in monolingual Turkish could be seen. The extensive use of Azerbaijani-
English bilingualism was also evident. In fact, Russian was used only in 
some trilingual signs and this implies that Russian is on the verge of disap-
pearance in the domain leaving its previous functions to English. One of 
the new tendencies was found to be the use of transliteration (e.g. United 
Credit-Yunayted Kredit). In general, it could be seen that private banks were 
reluctant to abide with the provisions of language laws concerning the 
place of foreign languages in public signs.

Similar situation could be observed in the domain of barber shops or 
beauty salons where some of the signs were monolingual Azerbaijani ones 
(e.g. Xәdicә Gözәllik salonu, Leyla Gözәllik salonu). However, in most cases, 
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the names of the objects were foreign names (e.g. Vision, Adelina, Bella, Isa-
bella, Isida), and only informatory parts were in the state language. Two of 
the monolingual ones were in English only. Using transliteration was also 
encountered (Byuti klub - Beauty Club). 

Twelve of thirteen bilingual signs contained Azerbaijani and Eng-
lish while one of them contained Azerbaijani-Russian bilingual elements. 
The situation with trilingual signs looked a bit different: of four trilingual 
signs, two contained Azerbaijani, English and Russian elements. One of 
the trilingual signs contained Azerbaijani-English-Turkish trilingualism. It 
should also be mentioned that most of the names in both bilingual and 
monolingual were not from the state language (e.g. Best, Grace Beauty Com-
plex, Elegance, Crystilla, Lady Style, etc.). There was also transliteration of 
a Russian word: Obraztsovi, which was given to attract Russian-speaking 
customers. Thus, as can be seen, Azerbaijani-Russian bilingualism has 
nearly disappeared in bilingual texts and as with previous cases; English 
has taken its function over. Turkish seems to be on its way to be one of the 
actors in the domain.

The most striking feature of the subset of tourism was the non-ex-
istence of monolingual Azerbaijani signs. In fact, the great majority of the 
signs in this domain were monolingual English. It was found out that eight 
of the signs were Azerbaijani-English bilingual ones. There seems to be a 
tendency to give English names to local hotels (12 Inn hotel, Swan hotel, 
Azcot hotel, etc.). Only one travel agency contained a word from the state 
language (e.g. Mirvari). This contradicts the official language policy of the 
country. Concerning Russian, it has completely disappeared in the domain 
of tourism. In fact, the deficiency of signs representing the official language 
of the country was also observed in the subset of jewelry: only two of the 
seventeen signs pertaining to the given sphere were monolingual Azerbai-
jani (Zümrüd and Firuzә) and two the bilingual ones contained the Azer-
baijani text as well (Midia zәrgәrlik and Zәrgәrlik Le-Gi). As a matter of fact, 
the number of monolingual English signs (e.g. Captain Silver, Royal Dia-
mond) exceeded those in the state language two times. There were three 
Azerbaijani-English and two Azerbaijani-Russian. In comparison with the 
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previous cases, there were some cases when Russian was used. This can 
also be explained by the existence of a significant number of Russian speak-
ing citizens in Baku. Generally speaking, most of the words used as shop 
names are not from the state language (Emerald, Horlogerie, Rosato Marco 
Bogego, Uvas, etc.). As with previous cases, the official language was violat-
ed in public signs: the characters used for the state language text is smaller 
and this contradicts the provisions of the language law. 

Signs pertaining to business centers, companies clearly showed that 
the provisions of the official language policy are not respected. Only one-
third of the public signs in this field were in monolingual Azerbaijani (e.g. 
Xagani Ticarәt Mәrkәzi) whereas four were in English (e.g. Improtex City 
Center Improtex Trading). In fact, the number of Azerbaijani-English bi-
lingual signs prevailed (e.g. Sahil Biznes Mәrkәzi - Sahil Business Center). 
Russian was used only in two trilingual signs where there performed a 
subsidiary role (e.g. Park Center Ticarәt kompleksi Endirim Sale скидка). 
This exemplifies the degrading role of Russian in public signs. In short, this 
domain can also be characterized with extensive use of non-Azeri origin 
words (e.g. Landmark) or abbreviations (e.g. ISR Plaza).

Data analysis also revealed that each of the domains possessed fea-
tures that were characteristic for them. For instance, the most characteristic 
feature of the domain of education was extensive use of Azerbaijani-Eng-
lish (e.g. Gәrb Universiteti - Western University) or naming the institution 
in English and providing extra information in the state language (e.g. Shall 
Tәdris Mәrkәzi). Also, although rarely, Russian was used in public signs in 
bilingual (e.g. Home Education - Учебный центр) and trilingual signs (A 
class/klacc Tәdris Mәrkәzi) in this domain. It was also interesting to witness 
how public signs could be used for symbolic considerations to stress self-
perceived ethnic identity (Figure 5).

It was also seen that naming of an institution may be used for sym-
bolic purposes to stress self-perceived ethnic identity. Thus, it could be 
seen that the official language policy is not reflected in this domain. In 
competition with English, Russian is a loser, and Turkish is a new actor. 
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Data analysis showed that the number of monolingual Azerbaijani signs 
was less than those of in English.

The negative balance of power in relation to English increases in the 
domain of computer shops, book stores or stationaries. In fact, only five of 
twenty-seven shop signs were monolingual Azerbaijani whereas the num-
ber of monolingual English was eleven. At the same time, one-third of the 
signs were in Azerbaijani-English. There were also Azerbaijani-Turkish bi-
lingual signs. One of the interesting trends here is the creativity of the shop 
owners. In other words, they create new words by combining the elements 
of different languages. One of such newly formed was Bakumoz which is 
based on the technique of blending of Baku and the last syllable of Turk-
ish word Yakamoz. The same process has been used in Bakinity where the 
Azerbaijani variety of the capital is combined with second part of the infin-
ity. Another important point to be noted was the privatization of the public 
space by giving private names to shops (e.g. Әli mobile). It could also be 
seen that Russian has completely disappeared and its place has been taken 
by English.

However, the situation with signs pertaining to markets was differ-
ent from the previous categories in that the main corpus (16 of 27 signs) 
of texts belonged to the state language. On the other hand, the number of 
languages used here were more diverse. The domain can also be charac-
terized with abundant use of the shop owner’s name (Ayxan market) in 
the sign and the use of a geographic location (Şәki market). As was men-
tioned before, language diversity was also characteristic for the domain. 
Signs representing German and Azerbaijani were offering bakery while a 
few yards away there was a shop with a monolingual Russian sign which is 
not characteristic of contemporary Baku. Another feature not character-
istic for Baku was the sign of ‘gastronom’. It was the only Soviet-era sign to 
survive. It should also be mentioned that preference was given to Azerbai-
jani-English bilingual signs rather than Azerbaijani-Russian. In fact, ones of 
six bilingual signs, only one was in Azerbaijani-Russian with a shop with a 
Russian name.
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Although the domain of health services had some common features 
with the subset of markets, they had their own discrete points. The cat-
egory of health services resembled the subset of markets in that it gave 
preference to the state language in public signs (e.g. Hәyat, Yeni, Zәfәran, 
etc). In fact, half of the signs (11 out 22) were in Azerbaijani. Moreover, 
as it was with markets, in this sphere privatization of the public space by 
giving the owners’ names to the objects could also be observed. However, 
data analysis revealed an interesting trend in language change: some words 
borrowed through Russian have begun to be questioned. For instance, 
such words as optika and klinika are used in parallel with klinik and optik 
under the influence of the Turkish language. Also, among the monolingual 
signs, there were also signs in English and in German. Another important 
point here was about one-third of the total number of signs in the domain 
were Azerbaijani-English bilingual signs. What concerns the use of Rus-
sian, there was only one case when Russian was used to provide additional 
information. Even in this case, Russian name was written not in Cyrillic 
alphabet, but in the Azerbaijani Latin which shows that Cyrillic seems to 
have additional psychological negative impact (e.g. Sibirskoe Zdorovye). In 
fact, as with other domains, Russian seems to strip off the functions that 
it used to have during the Soviet period. On the other hand, English has 
started to replace it. It should also be mentioned that the word әczәxana, 
which was used along with aptek during the last decade of the Soviet pe-
riod, has completely disappeared. Among the trends in this domain, giving 
Latin terms (EN DENT Stomotoloji klinika), medicine names (Aptek Aspi-
rin) or abbreviations (AVIS Tibbi Market Aptek/Pharmacy).

There are also subsets where a complete chaos in choice of language 
in signs can be observed. One of such subsets is the sphere of goods for 
home. Nevertheless, some trends here can be realized. In fact, this domain 
can be characterized with the extensive use of monolingual English signs 
and, rare use of state language signs, abundance of Azerbaijani-English bi-
lingual signs and non-existence of signs in Russian. Moreover, it is one of 
the domains where shops were given names unclear for passers-by (e.g. 
Storaz, Lokano, Blumarine, etc.). In fact, it would be interesting to see the 
rationale behind it. But, there were many constraints: in most cases shop 
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owners were reluctant to be interviewed and the police were the main ob-
stacle although it was dealt with the public space. As was mentioned before, 
more than a quarter of the shop names Azerbaijani-English bilingual signs 
(e.g. Carpets boutique - Xalça dünyası). It could also be seen that Turkish 
has already entered the public space. As with other categories, privatization 
of the public space by giving their names to shops (e.g. Irşad Electronics) 
could also be observed. Giving foreign city names to shops (e.g. Veimar) 
could also be seen. As with other bottom-up signs, official language policy 
provisions were not observed.

It should also be mentioned that some subsets experienced huge he-
gemony of English. One of such subsets was the subset of goods for chil-
dren. As a matter of fact, of 20 signs of shops selling goods for children, only 
two bear the state language (Balacam Uşag dünyası, Dooşan) whereas nearly 
half of them had monolingual English signs. Another important point here 
is the use of Italian and French as shop names. Moreover, more frequent 
use of the state language in Azerbaijani-English bilingual signs (e.g. Kid’s 
Club Usag paltarı) could also be observed. It was also interesting to see 
how the English word ‘brand’ entered the Azerbaijani language as ‘brend’ 
(e.g. Kid’s Brend). What concerns the use of Russian, it has nearly disap-
peared. There was only a note on the shop window in Russian: ‘Требуется 
продавщица’.

As was mentioned before, each of the subsets had its own specific 
features. Therefore, there was a need to group some subsets in accordance 
with their names and the additional or supplementary texts that they con-
tained. For instance the signs pertaining to catering was grouped as (a) 
Caterings with Azerbaijani names; (b) Caterings with English names; (c) 
Caterings with Turkish names; (d) miscellaneous.

Data analysis revealed that 21 of 25 signs with Azerbaijani names 
did not contain any additional information in other languages while 4 of 
them included extra information in English. Names given to objects cover 
various objects. This can be a name of a city or its sights (Istanbul, PARK, 
Filarmoniya), a personage from a tale (Şәhrizad, Sultan), a meal from Azer-
baijani cuisine, a phrase that expresses nostalgia (X Bakı Gecәlәri), a flower 
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(Nәrgiz), a river that symbolizes the divided Azerbaijan (Araz), a slang 
word for car-lovers (Avtoş Dönәr). It was also interesting to find out that 
only 3 of 142 objects could save their Soviet-era names: Araz, Firuzә and 
Nәrgiz. But, they take less area and are forced to function in the basement 
floor.

Another interesting point was word-plays in the names of some ob-
jects. For instance, Düş bәrә is a meal from Azerbaijani cuisine and a café 
which was situated in the basement floor was called Düş bәri (the word Düş 
literally means ‘come down’ and ‘bәrә’ is modified as ‘bәri’ which means 
here. There were some signs representing the official language as Lәziz, 
Naxış, Sarı Sümbül, etc. Some objects with names from the state language 
provided information in two languages: Azerbaijani and English (e.g. Menü 
Azәrbaycan Milli Mәtbәxi – Azerbaijan National Cuisine). As could be seen, 
Menü was also written in a Turkish style. In fact, 60 of 141 caterings were 
given names in English and 42 of these 60 did not contain any text in other 
languages. Some of these names were Caramel, Sweet Diet, Castle, Tower, 
Town, Red sofa, The Old Forrester, Carrousel, The Brewery, etc.). 

The study also identified that 13 of 60 catering names in English 
had supplementary Azerbaijani texts. These texts usually indicated the 
working hours, whether they are open or closed, supplementary infor-
mation about the object, their menu items and origins of their raw ma-
terials. As usual, these supplementary texts took less space than the 
names of the objects which were in English. Data analysis also showed 
that along with English-Azerbaijani bilingual texts, there were two bilin-
gual texts: English-Russian and English-Turkish. It was found out that 20 
of 141 caterings had Turkish names. In fact, 15 of these 20 signs did not 
include any other language than Turkish. Some of the names can be said 
to be Turkish trade marks (Mado, Namlı kebap, Büyük Fırat, Merkez La-
hmacun, Tarihi Sultan Ahmet Köftecisi, Tadım, Baklavacı Güllüoğlu, etc.).  
Other names are Turkuaz Erzurum Cag Kebabi, Efendi Restoran, Anadolu, 
Bogazici, Testi, Divan Restoran, Hacıbaba Döner, Künefe evi, Kardeşler, etc.).

Only two of the twenty signs that were with Turkish names, could 
be taken as bilingual Turkish-Azerbaijani sings and the supplementary 
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texts were about the names of the meals to be served. There were two more 
which included two more languages (Azerbaijani and English) which pro-
vided supplementary information or other notes. There was a sign in four 
languages including Russian. There were three English signs with texts in 
two more languages (Azerbaijani and Russian). These texts involved work-
ing hours and some food items. In one of the signs the name of the object 
was written as in the original and in transliteration.

It was found out that a true multilingualism was the main character-
istics of the space under consideration in the domain of caterings. In fact, 
along with names in Azerbaijani, Turkish and English, there were restau-
rants which were given names in such languages as Italian, French, Arabic, 
Japanese and Ukrainian. In fact, 15 of 141 names were in these languages. 
However, the leading positions were taken by Italian and French. Only in 
some cases, there were texts providing additional information in Azerbai-
jani or English.

There was a sign that needs to be focused on: a sign in Russian writ-
ten in transliteration (Чудо Печка as Çudo Peçka). The matter is that it was 
the only sign in Russian with a note in the state language. Avoiding Cyrillic, 
that is, using Azerbaijani seems to be psychologically meaningful since Cy-
rillic may have negative impact on the customers since it symbolizes their 
colonial past. Moreover, as can be seen, above the inscription Çudo Peçka, 
there is Hәyatın Şirin Anları (which means Sweet Moments of Life). There is 
another use of transliteration: Shakespeare Pub - Şekspir pabı).

The information provided in supplementary texts in other languages 
included the types of meals to be served (Lәvәngi, Dönәr), origins of meals 
(Italian cuisine, Arabic shaurma), working hours (Безвыходных, Open, 
Открыто), facilities available (Кондинсионер работает, WF zone), type 
of the object (lounge, Kafe, Café), price (Biznes lanç cәmi 5 AZN -Business 
lunch just for 5 AZN) and notes about ‘wanted’ (Ofisiant tәlәb olunur). In 
fact, the texts in the state language, in case that it was used, occupied less 
space than the texts in non-state language. 

One of the problems was that it was hard to find out where the names 
originated from. They seemed to be abbreviations (LIK), an opera (Tosca), 
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a Portuguese or Spanish word (Churrasco) or a trade mark (Vivel Patisserie). 
Some of them were given to look original. For instance, when asked why the 
owner called the patisserie as Roka Şoka, he said he liked the way it sounded. 
Other shop names of this category are Café Milla, Balizza café, Kaffka café, 
Larino Grand Café, MUSE café, Loca Lounge & Bar, and Notto Grill & Fish. 
In fact, apart from the informative texts that these names were accompanied, 
only one of them had a phrase Nuş olsun.

Thus, data analysis revealed the diversity of languages used in signs 
in the domain of caterings and among this diversity English takes a lead-
ing position. In fact, English is not used as names only: phrases or lengthy 
texts in English are frequently used in signs. Even in the cases when other 
languages were used as object names, English was used to provide further 
information. Turkish seems to compete with the state language which is a 
loser in its competition with English. Russian is rarely used. As with other 
domains, Russian has nearly disappeared. Using transliterations seems to 
accelerate. Generally speaking, the provisions of the language law are fre-
quently ignored in terms of the use of the state language, the size of the 
characters and the order of languages used in signs.

As was with such subsets as tourism, the subset of entertainment 
which included night clubs, disco bars or so-called karaoke clubs, con-
tained signs originated not from the official language. In fact, eight of thir-
teen names were English words (Sherwood, Coral, Hill’s Lounge, Life club, 
Oriental, Night office, etc.) while three of them were words coming from 
other than the English language. The only sign that could be assumed to 
have come from the state language was ‘Elita’ which has been borrowed 
through Russian ‘Элита’. The word Zevs can also be considered an Azerbai-
jani word, but it symbolizes one of the gods of the ancient Greece (Zeus). 
The other words that name the places of entertainment are Reina, Kakadu 
and Benua. It could be seen that seven of the thirteen signs contained only 
texts in English. The words that came from the state language were Disko 
klub, Açıqdır and Canlı musigi. It should also be mentioned that Russian 
had completely disappeared in the signs of this domain. 
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The subset of clothes and accessories was found to be the most dif-
ficult one to analyze. The matter is that although some of the stores sell 
only one type of product, many of them sell mixed type of products. For in-
stance, one can buy clothes, shoes, bags and accessories in the same store. 
There were also cases when a store could sell clothes, artificial flowers and 
perfumes. Therefore, the best way seemed to categorize all of them under 
the category of clothes, shoes, bags, perfumes, gifts and accessories. An-
other problem was the fact that many of the names cannot be referred to a 
specific language since they refer to ‘global’ or ‘supranational’ trademarks 
or whole-sellers. Therefore, a different approach had been used here. Pro-
cedure-wise, the starting point for the analysis was the visibility of trade-
marks or their representatives. It was found 172 out of 306 public signs 
represented trademarks or wholesale representations. Moreover, 135 of 
172 public signs that represented international trade marks and their rep-
resentations did not contain any informative or supplementary texts. This 
implies that globalization of the public space is a fact and it is manifested in 
the form of the global language: English. In fact, ‘global’ trademarks seemed 
to an indivisible feature of the central part of Baku (e.g. Guess, TAGHeuer, 
Armani, Tom Ford, Yves Rocher, Ermenegildo Segna, Garda, Chimento, Gane-
zzi, Pierre Cardin, Yves Delorme, etc.).

It was also found out that only fourteen of these 37 signs that were 
not trademarks were in monolingual Azerbaijani. The names given to these 
shops were ranging between the owner’s name (e.g. Iman) to a phrase taken 
from a film. Some of the shop signs provided extra information about the 
type of the shop (e.g. hәdiyyәlәr, әtriyyat aksesuarları, ayaggabı, etc,), the 
working hours (iş grafiki), whether it is open or not (Açıqdır), collections 
(Payız qış kolleksiyaları or sales/endirim). It was observed that ten of the 
monolingual signs that did not refer to trade marks were in English. They 
were mostly texts about the origin of the trade mark, sales, collections, 
whether they open or close, sentences glorifying the goods like WAGGON 
Paris - The others are your shadows.

Creativity of the shop owners in language use also deserves atten-
tion: One of the shops had an Azerbaijani-English bilingual sign where the 
‘English’ part contains two parts ‘don’ and ‘wear’ where the former means 
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‘women wear’. In other words, the owner has created an English compound 
noun consisting of English and Azerbaijani words. Concerning the use of 
Russian, it should be mentioned that, as with previous categories, its use is 
sharply declining. In fact, it practically disappeared as a shop name and it 
maintains its use only in subsidiary roles (e.g. Большие размеры, Новая 
коллекция, распродажа). There were two containing Azerbaijani-English-
Russian trilingual signs and one containing Azerbaijani-English-Spanish 
trilingual notes (e.g. Rebaias 50%).

It should also be mentioned that Turkish takes important part in this 
domain. Such names as Osmanbey, Adil Işık and many others have already 
privatized the public space. Damat, Çinici and Pantorama are already Turk-
ish trademarks. Some other signs in Turkish did not contain elements of 
any other language.

4. Conclusion

Thus, it was hypothesized that a fundamental shift in socio-politi-
cal, economical and ideological orientations would inflict radical changes 
in the balance of language power. The concept of linguistic landscape as 
a social science theoretical framework was used to test the hypothesis. In 
other words, visibility of languages in public signs in the central neighbor-
hood was focused on based on the assumption that the use of public signs 
is never arbitrary. Another point here was to see how the official language 
policy is observed by both top-down actors and bottom-up actors. It was 
also indirectly aimed to see how globalization processes are reflected in the 
public scene of Baku. 

It was found out that the ethnic diversity of Azerbaijan is not reflect-
ed in public signs of the given neighborhood. Instead, imported languages 
were overrepresented. This is especially true for the language of globaliza-
tion. On the other hand, it was observed that the lexical modernization 
process is continuing. Besides, Turkish has begun to influence the state 
language whereas the share of Arabic, Persian and Russian elements keep 
decreasing.

The state language is strong in the domain of markets and its weak-
est domains are tourism and goods for children. However, it is a loser in 
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its competition with English and it competes with Turkish. In fact, the 
number of monolingual Turkish signs is significant. It should also be men-
tioned that Turkish is very strong in such domains as catering and clothing. 
This implies that Turkish is in the way to establish its status as an influen-
tial language. What concerns the place of Russian in the public signs, Rus-
sian has completely lost its traditionally strong position. Even in instances 
when Russian is used in signs, it has subsidiary functions. Traditional Azer-
baijani-Russian bilingualism in public signs has been replaced with Azer-
baijani-English paradigm. It should also be mentioned that in comparison 
with top-down signs, bottom-up signs demonstrate great diversity in terms 
of languages.

As it was with top-down signs, most of the provisions of language 
laws are ignored in bottom-up signs. This implies that the overt language 
policy is not respected by both official bodies and private actors. In fact, 
there is no consistency in the realization of the language policy especially 
in the use of foreign languages in the labels. In other words, the choice of 
languages seemed to be arbitrary. 

One of the interesting points here is the use of transliteration for Eng-
lish and Russian words. In other words, in some cases, English and Russian 
words are written in Azerbaijani Latin by using the norms of the host lan-
guage (e.g. United Credit –Yunayted Credit, Çudo Peçka). Also, some new 
tendencies in word-formation can be observed. In other words, some pri-
vate owners are very creative.

There is a tendency of privatization of the public space by entrepre-
neurs by giving their names to commercial objects. It could also be ob-
served that some names of commercial objects that were widely used dur-
ing the Soviet period like magaza, dükan, gastronom, univermag, kafeteriya 
have completely disappeared. Instead, such words as boutique, market, mall, 
lounge, etc. have emerged.

Some domains (e.g. catering, clothes) have become extremely mul-
tilingual. Needless to say that English takes a leading position. In fact, the 
visibility of English in public signs has gone beyond any imagination: long 
texts or friendly jokes in English decorate many commercial objects. 
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Globalization with its ‘global’ trademarks and its ‘global’ language 
(English) has taken hold of the public space of the central part of Baku al-
locating a secondary role to the state language. Russian has given its role to 
English and the state language is in competition with Turkish.

Thus, the analysis of the changes taking place during the two decades 
that lapsed after the collapse of the Soviet union revealed: (a) influx of the 
Türkiye Türkçesi elements; (b) purification in the direction of getting rid 
of Arabic, Persian and Russian elements; (c) influx of Anglicism under the 
cover of globalization; and, (d) enrichment of the standard variety at the 
expense of the internal resources of the Azerbaijani language.

It should also be mentioned that in recent years there is increas-
ing tendency in the number of people who want to send their children to 
schools with Russian as a language of instruction. This can be explained 
partly with the low quality education in Azeri schools. Also, this can be 
originated by the increasing Russian Azeri ties.
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Karabağ Sorununda Çözümsüzlüğün  
Nedenleri ve Sonuçları

Araz Aslanlı*

Giriş

Bağımsızlığının 25. yılını geride bırakan Azerbaycan daha 1980’lerin 
sonlarından itibaren komşu Ermenistan’ın kendisine yönelik toprak iddia-
larının ve işgalci saldırılarının hedefi olmuştur. Bu saldırılar Azerbaycan’ın 
hem toprak bütünlüğüne, hem egemenliğine, hem de genel olarak bağım-
sızlığına yönelikti. Yakın dönem Azerbaycan tarihini araştıran bilim adamı 
ve araştırmacıların en çok vurguladıkları hususlardan birisi Azerbaycan’ın 
bağımsızlık mücadelesinin ve toprak bütünlüğüne yönelik tehditleri berta-
raf etme girişimlerinin bir-birine paralel geliştiği ve aslında bir-biriyle çok 
bağlantılı olduğu hususudur. Özellikle 1991 sonlarına doğru şiddeti artan 
saldırılar 1994 yılında imzalanan ateşkes anlaşmasıyla önemli ölçüde din-
miştir. Ateşkes anlaşmasıyla Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında savaşa 
ara verilse de Azerbaycan topraklarının %20’ye yakın bölümü (eski Dağlık 
Karabağ Özerk Bölgesi ve çevresindeki 7 rayon) halen Ermenistan işgali 
altındadır. BM Güvenlik Konseyi’nin bu işgali kınayan ve biran evvel sona 
erdirilmesini talep eden 4 kararına, BM Genel Kurulu, Avrupa Konseyi, 
AGİT, AB, İslam İşbirliği Örgütü ve diğer çok sayıda uluslararası ve bölgesel 
örgütün ilgili kararlarına rağmen Ermenistan Azerbaycan topraklarını işgal 
altında tutmaya devam ediyor.

Ermenistan’ın Azerbaycan topraklarını işgal altında tutması Azerbay-
can ve geniş anlamda tüm bölge için çeşitli güvenlik sorunları doğurmakta, 
bölgesel ve küresel güvenliği tehdit etmektedir. Karabağ sorunu aynı zaman-
da geride kalan 25 yıl itibariyle Azerbaycan’ın bağımsızlığı ve kalkınması 
açısından da risklere, sorunlara, engellere neden olmaktadır.
* Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi, Azerbaycan.
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Bu çalışmada Karabağ sorununun günümüze kadar çözümsüz kalma-
sının nedenleri, çözümsüzlüğün sonuçları ve neden olduğu riskler değerlen-
dirilecektir. Bu çerçevede günümüze kadarki çözüm girişimlerinin çerçevesi 
ve asıl niteliği, işgalin sürmesinin insani, siyasal, askeri, çevresel ve genel ola-
rak ekonomik sonuçları üzerinde durulacaktır.

Karabağ Sorununun Genel Tarihçesi ve Niteliği

Karabağ sorununda çözümsüzlüğün nedenlerinin daha iyi anlaşılma-
sı açısından sorunun tarihçesine ve niteliğine göz atılması yararlı olacaktır. 
Sorunun tarihçesine bakıldığında, ilk temellerinin büyük güçlerin bölgeye 
ilişkin politikalarına ve bu çerçevede bölgedeki etnik göçlere dayandığını 
görmekteyiz. Bölgede eski dönemlerde mevcut olan devlet yapılanmaları 
içerisinde farklı kökenlerden olan insanlar bulunsa da etnik savaşlar söz ko-
nusu olmamıştır. Özellikle, Rusya’nın 18. yüzyıldan itibaren bölgede giderek 
güçlenmesi ve güneye doğru inmeye çalışması, bu çerçevede Kafkasya’da üs 
olarak kullanabileceği bir devlet yapılanmasına ihtiyaç duyması, bu ülkenin 
bölgeye ilişkin etnik hareketlilikler gerçekleştirmesine neden olmuştur.

Rusya’nın 19. yüzyılın ilk yarısında Osmanlı’yla ve İran’la yaptığı 
savaşlar sonucunda imzaladığı anlaşmalar bölgenin etnik yapısının değiş-
tirilmesi konusunda önemli aşamaları oluşturmuştur. Rusya ile İran ara-
sında imzalanan 1828 Türkmençay Anlaşması, İran topraklarında yaşayan 
yüzbinlerce Ermeni’nin bu anlaşma ile Rusya’nın kontrolü altında kalacak 
olan Karabağ bölgesine ve günümüzdeki Ermenistan topraklarına göç etti-
rilmesini öngörmüştür. Osmanlı ile Rusya arasında imzalanan 1829 Edirne 
antlaşması ile de 84.000 civarında Ermeni Karabağ bölgesine getirilmiştir 
(Göyüşov, 1993: 75; Şavrov, 1911: 59-61). 

Kafkasya’da Ermenilerin yoğun yaşadığı bölgeler oluşturulduktan 
sonra ikinci aşama olarak 1900’lerin başında bir Ermeni devleti kurulmuş-
tur. 1990’ların başları konumuz açısından iki özelliği ile dikkat çekicidir. 
Öncelikle, bu dönemde Anadolu’nun doğusunda ve genel olarak Kafkas-
ya’da Ermeni hareketleri yabancı güçlerce desteklenmiştir. Bunun yanında 
dikkat çeken diğer husus, Rusya’nın özellikle Kafkasya’da merkez yönetime 
karşı güçlenen milli hareketleri birbirleriyle çatıştırmak suretiyle zayıflatma 
girişimi olmuştur. 
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Üzerinde durulması gereken önemli hususlardan birisi de “Dağlık 
Karabağ’ın güya Ermenistan’a ait olduğu ve Stalin tarafından Azerbaycan’a 
verildiğine” ilişkin iddialardır. Sovyetler Birliği’nin kurulması aşamasında 
ister komünist yöneticilerin, isterse de diğer liderlerin genel görüşü “Ka-
rabağ’ın Azerbaycan’a ait olduğu ve buradaki Ermeni nüfusun ciddi sıkın-
tılara sahip olmadığı fakat bölgenin dışarıdan kışkırtmalara maruz kaldığı” 
yönünde olmuştur. Bu genel kanaate rağmen sorun durmadan tırmandı-
rılmış ve Karabağ’ın Azerbaycan’dan koparılması senaryoları uygulanmaya 
çalışılmıştır. 4 Temmuz 1921’de toplanan RK (b) P Kafkas Bürosu (Kafkas 
cumhuriyetlerindeki komünist partilerinden oluşmaktaydı ve yedi üye-
sinden sadece bir tanesi Azerbaycanlı idi) önce Karabağ bölgesinin dağ-
lık kısmının Ermenistan’a verilmesi gerektiği konusunda görüş bildirse de, 
5 Temmuz 1921 tarihinde, RK (b) P MK’den temsilcilerin de katılımıyla 
RKP Kafkas Bürosu yeniden toplanarak Karabağ bölgesinin dağlık kısmı-
nın Azerbaycan’da kalması gerektiği yönünde görüş bildirmiştir. Tüm de-
ğerlendirmeler yapıldıktan sonra, Gürcü kökenli Orconikidze ve Ermeni 
kökenli Nazaretyan’ın önerisiyle “Müslümanlar ve Ermeniler arasında milli 
sulhun gerekliliği, Yukarı ve Aşağı Karabağ bölgelerinin iktisadi bağının zo-
runluluğu, bölgenin Azerbaycan’la olan daimi bağlantısı gibi hususlardan 
hareketle Dağlık Karabağ’ın Azerbaycan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti sı-
nırları içinde kalmasına, bölge dahilinde bulunan Şuşa şehri idari merkez 
olmak üzere bölgeye geniş bir özerklik verilmesine” karar verilmiştir (Taş-
kıran, 1995: 136-137). 7 Temmuz 1923 tarihindeyse Hankendi merkez 
olmak üzere DKÖB (Dağlık Karabağ Özerk Bölgesi) oluşturulmuş, kısa 
süre içerisinde Hankendi’nin ismi de Ermeni “komünist devrimci” Stepan 
Şaumyan’ın anısına Stepanakert olarak değiştirilmiştir.

Sovyetler Birliği’nin kuruluşundan yıkılışına kadarki dönemde Azer-
baycan içerisinde Dağlık Karabağ Özerk Bölgesi isimli yapının oluştu-
rulması, bu yapı içerisinde Ermenilerin etnik yoğunluğunun sağlanması, 
DKÖB’nin Ermenistan’a birleştirilmesi için kapsamlı hazırlıkların Sovyet-
ler Birliği içerisinde ve dışında sürdürülmesi, Sovyetler Birliği’nin dağılma-
sı sürecinde bölgede çatışmaların alevlenmesine neden olmuştur. Aşamalı 
olarak önce karşılıklı etnik nefret artmış, Azerbaycan-Ermenistan sınırın-
da ve Azerbaycan içerisindeki eski DKÖB coğrafyasında küçük çaplı ça-
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tışmalar baş göstermiş, Haziran 1992’den itibaren ise bu çatışmalar savaşa 
dönüşmüştür. Bu döneme kadar Ermenistan’ın milli orduya sahip olma-
sına karşın Azerbaycan’da mevcut olan yönetimlerin milli ordu kurulması 
konusuna sıcak bakmaması nedeniyle, Ermenistan birlikleri Azerbaycan 
topraklarının yaklaşık yüzde 5’ini işgal altına almıştır. 25-26 Şubat 1992 
tarihinde Ermeni kuvvetlerinin, bölgedeki 366 sayılı Rus askeri birliğinin 
desteğiyle, Azerbaycan’ın Hocalı rayonunda gerçekleştirdikleri katliam 
çok sayıda yabancı devletin ve uluslararası kuruluşun da sert tepkisine ne-
den olmuş (The Guardian, 1993; Newsweek, 1992; The New York Times, 
1992; Goltz, 1992; Smolowe, 1992), fakat bu katliamı gerçekleştirenler 
hakkında herhangi bir işlem yapılmamıştır.

24 Mart 1992’de Helsinki’de toplanmakta olan AGİK Dışişleri Ba-
kanları Konseyi, Karabağ’daki durumu değerlendirmiş ve sonuç bildirisi-
nin 3.-11. maddelerinde sorunun çözümü için Belarus’un Minsk kentin-
de konferans çağırılmasının kararlaştırıldığı ifade edilmiştir. Bildirinin 9. 
maddesinde konferansın katılımcıları olarak Azerbaycan, Almanya, ABD, 
Ermenistan, Belarus, İsveç, İtalya, Fransa, Türkiye, Çek ve Slovak Federal 
Cumhuriyeti’nden oluşan 11 ülkenin ismi belirtilmiştir (OSCE, 1992). 
Minsk Konferansı için koordinatörlük görevi İtalya’ya verilmiş ve konferan-
sa başkanlık etmek üzere İtalyan temsilci Mario Rafaelli atanmıştır. Konfe-
ransın Temmuz 1992’de Minsk’te yapılması öngörülmüştür. AGİT’in bu 
girişimi BM’den de destek görmüştür (Sarkisyan, 1998: 59). Fakat Minsk 
Konferansı günümüze kadar toplanamamış, bunun yerine arabuluculuk 
inisiyatifi önce Minsk Grubunun başkanında, daha sonraysa Minsk Gru-
bunun eşbaşkanlarında toplanmıştır. Günümüzde AGİT Minsk Grubu ve 
onun eşbaşkanları Karabağ sorunu bakımından en önemli kuruluş olarak 
kabul edilmektedir.

Haziran 1992 - Kasım 1992 arasındaki çatışmalarda Azerbaycan bir-
likleri Ermenistan işgali altındaki toprakların büyük bir kısmını işgalden 
kurtarabilmiştir. Fakat 1992 sonlarından itibaren Ermenistan savaşı ken-
di lehine çevirmiş, Azerbaycan toprakları üzerindeki işgallerini artırmıştır. 
Ermenistan ordusunun 27 Mart - 3 Nisan 1993 tarihleri arasında devam 
eden saldırıları sonucunda Azerbaycan’ın Kelbecer rayonu Ermenistan ta-
rafından işgal edilmiştir. BM Güvenlik Konseyi’nin soruna ilişkin ilk kararı 

Karabağ Sorununda Çözümsüzlüğün Nedenleri ve Sonuçları



243

bu işgal sonrasında alınmıştır. 822 sayılı bu karar, işgal edilmiş Kelbecer ra-
yonunun biran önce ve şartsız olarak terk edilmesi gerektiğini vurgulamış-
tır (UN, 1993). Fakat Ermenistan’ın oyalayıcı politikalarının uluslararası 
kuruluşlar tarafından hoş görülmesinin de etkisiyle bu karar uygulanama-
mıştır. Bunun sonucu olarak, 1993 yılı sonuna kadar Ermenistan Azerbay-
can topraklarını işgal etmeyi, BM Güvenlik Konseyi de bu işgallere son 
verilmesini isteyen kararlar almayı sürdürmüştür. 

1994 yılının Ocak-Mart dönemi küçük çaplı saldırılar, AGİT ve 
Rusya’nın arabuluculuk girişimleriyle geçmiştir. Rusya AGİT Minsk Gru-
bu üyesi olsa da barışın sağlanması için kendi planına daha çok üstünlük 
vermekte ve bununla da bölgedeki eski nüfuzunu sağlayacağını düşünmek-
teydi. 31 Mart - 3 Nisan 1994 tarihlerinde Bağımsız Devletler Topluluğu 
Parlamentolararası Kurulu temsilcisi olarak Kırgızistan Yüksek Mecli-
si Başkanı ve Rusya Devlet Başkanı Özel Temsilcisi Bakü’yü, Erivan’ı ve 
Azerbaycan’ın Hankendi kentini ziyaret etmiştir. 15 Nisanda Moskova’daki 
BDT Devlet Başkanları zirvesi sırasında Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan 
Devlet Başkanları bir araya gelerek sorunu görüşmüş, Bağımsız Devletler 
Topluluğu Devlet Başkanları Zirvesi sırasında ayrıca, “Dağlık Karabağ böl-
gesi ve çevresindeki olaylar” konusunda ortak bir bildiri yayınlanmıştır. 26 
Nisan - 2 Mayıs 1994 tarihlerinde AGİT heyeti bölgeyi ziyaret etmiştir. 4-5 
Mayıs 1994 tarihlerinde, Bişkek’te BDT Parlamentolararası Kurulu çerçe-
vesinde Kırgızistan Parlamentosu ve Rusya Dışişleri Bakanlığı temsilcileri, 
Ermenistan ve Azerbaycan parlamentoları başkanlarını ve eski DKÖB’nin 
Türk ve Ermeni nüfusunun temsilcilerini bir araya getirmiştir. Bu görüşme 
sırasında barışa yönelik bir adım olarak 5 Mayıs 1994’te “Bişkek Protoko-
lü” imzalanmıştır. 9 Mayıs 1994’te ateşkesle ilgili anlaşma imzalanmış, 12 
Mayıs 1994’ten itibaren ateşkes rejimi uygulanmaya başlamıştır. Ateşkes 
anlaşmasına rağmen günümüze kadar ateş hiç kesilmemiş, Nisan 2016 baş-
larında olduğu gibi ateşkes ihlallerinin bazen şiddetli çatışmalara dönüş-
mesi, geniş kapsamlı savaşın yeniden başlamak üzere olduğu düşüncesinin 
doğmasına neden olmuştur.

Rusya sorunu tamamen kontrolü altında tutmak ve çatışma bölge-
sine askeri güçlerini “barış gücü” olarak yerleştirmek konusunda başarılı 
olamasa da, sorunun kendi kontrolü dışına çıkmasına da izin vermemiştir. 
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Karabağ Sorununda Çözümsüzlüğün Nedenleri

Ateşkes Anlaşması’nın imzalanmasıyla birlikte Ermenistan’ın Azer-
baycan topraklarına yönelik işgalci saldırılarına ve iki ülke arasında yaşanan 
savaşa resmen ara verilmiştir. Karabağ sorununun çözümü için özellikle 
1991 yılından (o dönemde Rusya ve Kazakistan liderlerinin ciddi girişim-
leri söz konusu olmuştu) itibaren başlamış olan süreç hızlandırılmıştır. Fa-
kat 25 yılı aşkın bir süredir devam eden girişimlere rağmen barışa ulaşıla-
mamıştır. Bunun çeşitli nedenleri bulunmaktadır. 

Öncelikle, her iki ülkenin kamuoyları taviz verme konusuna hep so-
ğuk bakmışlardır. Azerbaycan toplumu bölgenin hukuki ve tarihi olarak 
kendisine ait olduğunu öne sürmektedir. Buna karşılık, Ermenistan top-
lumu şu anda toprakları (işgal yolu ile de olsa) kendi kontrolü altında tut-
manın avantajını kullanmakta ve “Büyük Ermenistan’ın” bir parçası olarak 
gördüğü Karabağ bölgesini bırakmak istememektedir. Uzun bir dönem bo-
yunca Ermenistan bölge devletlerinden Rusya’nın askeri dahil açık desteği-
ne sahipti ve İran tarafından da desteklenmekteydi. Azerbaycan ise, Rusya 
kadar güçlü olmasa da, Türkiye’nin tam açık askeri destek hariç diğer tüm 
alanlarda desteğini almaktaydı. Diğer önemli bir etken de, Azerbaycan’ın 
doğal zenginliklere, Ermenistan’ın ise Batı devletlerinde güçlü lobiye sahip 
olmasıydı. Hukuk Azerbaycan’dan, Batı kamuoyları Ermenistan’dan yanay-
dı. Bu etkenler son yıllarda tamamen olmasa da önemli ölçüde değişmiştir.

Ateşkes sonrasında, sorunun çözüme kavuşturulması için hem çeşit-
li devletlerin, hem de uluslararası kuruluşların çabaları yoğun bir biçimde 
devam etmiştir. Bu çabalar da sanki sorunun çözüme kavuşturulmasın-
dan daha çok sorunun kontrol altında tutulmasına yönelik olmuştur. Bu 
girişimlere bakacak olursak ateşkes sonrasında gerçekleşen ister BDT ve 
AGİT zirve toplantıları, İslam Konferansı Örgütü toplantıları dahil bir çok 
uluslararası toplantıda, ister AGİT Minsk Grubu eşbaşkanlarının bölgeyi 
ziyaretleri sırasında, isterse de iki ülke yetkililerinin yabancı ülke yetkilile-
ri ile gerçekleştirdikleri hemen hemen tüm görüşmelerde Karabağ sorunu 
gündemdeki yerini almış, çözüme yönelik çabalar söz konusu olmuştur. 
Fakat sorunun çözümüne yönelik girişimlerin en önemli kısmını AGİT 
Minsk Grubu Eşbaşkanlığı’na sahip üç ülkenin (ABD, Rusya ve Fransa) 
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grup çerçevesinde ve bireysel çabaları oluşturmuştur. Eşbaşkanlar birçok 
kere bölgeyi ziyaret etmiş, ülke yetkilileri ile çözüm önerileri üzerinde gö-
rüşmeler yapmış, sınırlarda denetim yapmış, AGİT zirve toplantıları için 
sorunun durumu ile ilgili özel bildiriler hazırlamıştır. Eşbaşkanlar tarafın-
dan ilk aşamada 3 çözüm önerisi (barış anlaşması taslağı) ortaya konmuş, 
fakat bunlardan birisi Azerbaycan, diğer ikisi Ermenistan tarafından kabul 
edilmediği için uzlaşma sağlanamamıştır. 

Uzun süre gizli tutulan bu üç taslak sırasıyla “Toptan Çözüm”, “Aşa-
malı Çözüm” ve “Ortak Devlet” diye isimlendirilmektedir (Azerbaycan, 
2001). Taslaklar genelde aynı maddeleri içermekle beraber, önemli zıtlıklar 
da taşımaktadır. Taslakların her üçünde ekonomik unsurlar ön plana çeki-
lerek, bölgenin kalkınması, yaşam standartlarının yükselmesi, bölgeye ya-
bancı yatırımın gelmesi için barışın şart olduğu ifade edilmiştir. Taslaklar, 
Azerbaycan ile onun Dağlık Karabağ bölgesi arasında çıkabilecek sorunla-
rın çözümü için Sürekli Karma Komisyon ve Azerbaycan ile Ermenistan 
arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi için Azerbaycan-Ermenistan iki taraflı 
(ya da Hükümetlerarası) Komisyonu’nun kurulmasını öngörmektedir. 
Ayrıca, her üç taslak da Ermenistan silahlı güçlerinin, Ermenistan sınırları 
içine dönmesi gerektiği vurgulanmakta, bununla beraber Azerbaycan gü-
venlik ve emniyet kuvvetlerinin Dağlık Karabağ yönetiminin rızası olma-
dan onun sınırları içine giremeyeceği de belirtilmektedir. Azerbaycan’ın 
sonuncu, Ermenistan’ın ise ilk iki tasarıyı kabul etmemesi nedeniyle, bu 
planlar artık tarihe karışmıştır. Ama özellikle “Aşamalı Çözüm Planı” hem 
Azerbaycan, hem de Ermenistan tarafından kabul edildiği zaman 1997 yılı 
sonlarında çözüm için bir şans doğmuş, ama Ermenistan’da gerçekleştirilen 
bir örtülü darbe operasyonu ile Ter-Petrosyan görevden uzaklaştırılmış ve 
çözümsüzlük sürmüştür (RFE/RL Newsline, 1997).            

AGİT’in 1999 İstanbul Zirvesi öncesinde Azerbaycan ve Ermenistan 
devlet başkanları arasında gerçekleştirilen yoğun görüşmeler ve uluslara-
rası kuruluşların yoğun çabaları sonucunda, iki ülke arasında barış anlaş-
masının imzalanması beklentisi yeniden doğmuştur. Fakat zirvenin hemen 
öncesinde, 27 Ekim 1999’da Ermenistan parlamentosuna düzenlenen, Baş-
bakan, Parlamento Başkanı ve 6 milletvekilinin öldürülmesiyle sonuçlanan 
terör saldırısı bu fırsatın da ortadan kalkmasına neden olmuştur. Böylece 
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Aliyev ile Koçaryan arasında ABD Başkanı Clinton’ın arabuluculuğuyla 18 
Kasım 1999’da AGİT’in İstanbul zirvesi sırasında gerçekleşen görüşmede 
de ciddi bir sonuç elde edilememiştir (Türkiye, 1999).

Ocak 2001’de Avrupa Konseyi’ne üyelik dolayısıyla Strasburg’da, 
ardından ise 4-5 Mart 2001’de Paris’te Fransa Cumhurbaşkanı Chirac’ın 
arabuluculuğuyla gerçekleştirilen görüşme ile iki devlet başkanı arasındaki 
ikili görüşmelerin sayısı 15’e ulaşmıştır (Aslanlı, 2001: s. 56). Fakat bu gö-
rüşmelerde basında yer alan çok sayıda iddiaya karşın kesin bir çözüme ula-
şılamamıştır. Yine de Chirac görüşmelerin hoş bir ortam içinde geçtiğini, 
olumlu mesafeler kaydedildiğini, içinde bulunulan yıl içinde barış anlaşma-
sının imzalanacağını umduğunu ifade etmiştir. Çeşitli vesilelerle arabulu-
culuğunu sürdüren ABD’nin bu konudaki en önemli adımı, Nisan 2001’de 
gerçekleştirilen Key-West görüşmeleri olmuştur. 3-7 Nisan 2001 tarihle-
rinde gerçekleştirilen bu toplantı, bazı özellikleri nedeniyle Azerbaycan 
topraklarının Ermenistan tarafından işgali sorununu çözüme kavuşturma 
çabaları açısından bir ilki oluşturmuştur. Görüşmeler öncesinde ABD’nin 
yayınladığı resmi “Karabağ Sorununun Geçmişine Dair” isimli raporda ilk 
defa, Ermenistan ordusunun Azerbaycan topraklarını işgal altında bulun-
durduğuna ilişkin ifadelere yer verilmiştir. ABD Dışişleri Bakanı Powell’in 
arabuluculuğuyla gerçekleştirilen görüşmelere Azerbaycan ve Ermenistan 
Devlet Başkanları, AGİT Minsk Grubu’nun her üç eşbaşkanı ve çok sayıda 
uzman katılmıştır. Görüşme sonrasında, genelde olumlu açıklamalar yapıl-
sa da, kesin bir çözüme ulaşılamadığı ifade edilmiştir.

Sonraki yıllarda görüşmeler giderek yoğunlaşmış, ortaya bir çözüm 
çıkmasa da, soruna ilişkin “Paris İlkeleri”, “Prag Süreci”, “Madrid İlkeleri”, 
“Moskova Bildirisi”, “Yenilenmiş Madrid İlkeleri” önemli aşamalar olarak 
dikkat çekmiştir (Aslanlı, 2011: 190). Yukarıda ifade edilen önemli nok-
taların tümü sorunun tarafları ve arabulucular tarafından hem içerik, hem 
ortaya çıkış süreci, hem de anlam olarak farklı şekilde yorumlanmıştır. 
Azerbaycan eski Devlet Başkanı Haydar Aliyev ve mevcut Devlet Başka-
nı İlham Aliyev bu süreçte birkaç defa görüşmelerin bu şekilde sonuçsuz 
olarak sürmesi halinde Azerbaycan’ın topraklarını Ermenistan işgalinden 
kurtarmak için askeri yola başvurabileceğini de ifade etmiştir.
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Cephe hattında Nisan 2016 başlarında yaşanan son gerginliğe kadar 
taraflar arasındaki barış görüşmelerinin “Yenilenmiş Madrid İlkeleri” çer-
çevesinde sürdüğü ifade ediliyordu. “Yenilenmiş Madrid İlkeleri”nin teme-
lini oluşturan 6 ilke ise şöyleydi: “Dağlık Karabağ çevresindeki Ermenistan 
tarafından işgal edilmiş toprakların Azerbaycan’ın kontrolüne verilmesi; 
Dağlık Karabağ’a ara statü verilmesi, güvenlik ve kendi kaderini tayin ga-
rantisinin sağlanması; ülke içinde göç etmek zorunda kalan kişilere ve mül-
tecilere eski yurtlarına dönme hakkının sağlanması; Ermenistan ile Dağlık 
Karabağ arasında koridor açılması; Dağlık Karabağ’ın hukuki statüsünün 
gelecekte hukuki açıdan bağlayıcı irade beyanı temelinde belirlenmesi; ba-
rışın sürdürülmesi için operasyonlar dahil uluslararası güvenlik garantileri-
nin verilmesi”. 

Nisan 2016’daki gerginlik sonrasında savaşın büyümesi riski (ve as-
lında beklentileri de) ortaya çıksa da ateşkes haline geri dönülmüştür. Ama 
bu süreçte Azerbaycan Ermenistan tarafından işgal edilmiş topraklarının 
bir kısmını işgalden kurtarmıştır. Bu süreç Azerbaycan kamuoyunda zafer 
havasının esmesine, Ermenistan kamuoyunda ise yenilgi psikolojisinin ha-
kim olmasına neden olmuştur. Yeni dönemde barış görüşmelerinin Rusya 
tarafından “Yenilenmiş Madrid İlkeleri” temel alınarak hazırlanan bir plan 
çerçevesinde sürdüğü açıklanmıştır. 

Nisan 2016’daki gelişmelerin sorunun çözümüne katkı sağlama po-
tansiyeli açısından özellikle iki husus üzerinde durulabilir. Birincisi, Erme-
nistan’da algının değişmeye başlamasıdır. Ermenistan kamuoyunda, son 
savaşta kendilerine bekledikleri desteği vermeyen Rusya’ya tepki artmaya 
başlamıştır. Ermenistan’daki yetkililer Rusya’ya dayanarak çözümsüzlük-
te diretme politikalarının riskli olduğunu düşünmeye başlamıştır. Bunlar, 
uzun vadede sorunun çözümüne ve kapsamlı bir barış anlaşmasının imza-
lanmasına olanak sağlayabilir.

Diğer husus ise çözümsüzlüğün aslında ne kadar riskli olduğunun 
anlaşılmasıyla ilgilidir. Yaşanan son gerginlik, başlayabilecek büyük bir sa-
vaşın herkesin çıkarlarını bir şekilde tehdit edebileceğinin, o nedenle de 
çözüm için ciddi bir biçimde uğraşılmasının gerekli olduğunun anlaşılma-
sına sebep olmuştur.
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Konuya ilişkin girişimlere bakıldığında genelde bakış açısının doğru 
olmaması, bölgenin şartlarının ve özelliklerinin yeterince dikkatli değer-
lendirilmemesi, sorunun tarihçesinin ve asıl mahiyetinin göz ardı edilmesi 
ve benzeri nedenlerden dolayı çözüm önerilerinin aslında ciddi çatışma 
potansiyeli taşıdığı görülmektedir. Sorunun asıl mahiyetinin Ermenistan’ın 
Azerbaycan topraklarını işgal etmesi ve sınırlarını genişletmeye çalışması 
olduğu açık olmakla birlikte, uzun süre bu husus uluslararası kuruluşların 
kararlarında açıkça yer almamıştır. Fakat özellikle 2005 yılında Avrupa 
Konseyi’nin, 2008 yılında ise BM’nin Ermenistan’ın işgalci konumda oldu-
ğunu açıkça ifade eden kararlar almış olması, Azerbaycan açısında kısmen 
de olsa umut verici, Ermenistan açısından ise sıkışmışlığın sonucu olarak 
yorumlanmıştır.

Karabağ Sorununun Doğurduğu Sonuçlar

Karabağ sorununun doğurduğu sonuçlarına bakacak olursak, genel 
olarak her iki ülkeden kayıpları, savaş durumunun her iki ülkeye ve genel 
olarak bölgeye verdiği zararı vurgulamak mümkündür. Ermenistan’ın Azer-
baycan’a yönelik saldırılarının ve gerçekleştirdiği işgalin sonuçlarına ilişkin 
tam kesin verilerin ortaya konması işgalin sürmesi nedeniyle her ne kadar 
güç olsa da, yine de zaman zaman bu doğrultuda çalışmalar ve açıklamalar 
yapılmaktadır.

Sadece Şuşa’nın Ermenistan tarafından Mayıs 1992’de işgali sırasın-
da Azerbaycan, 500’e yakın şehit vermiş, 1.000’in üzerinde asker ve sivil 
yaralanmış, esir alınan 68 kişiden halen bir haber alınamamıştır. 22 bin kişi 
mülteci durumuna düşmüş, 279 dini, tarihi ve kültürel anıt, okul ve kü-
tüphane, resim galerileri, müzeler (beş bine yakın eserin sergilendiği Şuşa 
Devlet Müzesi ve Karabağ Müzesi dahil), mezarlıklar ve kültür evlerinin 
çoğu imha edilmiş, bir kısmının “niteliği değiştirilmiştir” (örneğin kentteki 
cami ahır olarak kullanılmıştır).

Azerbaycan toplamda 20 bin civarında şehit vermiş, 50 binin üzerin-
de insan yaralanmıştır. 51’i çocuk (17’si küçük yaşlı kız) olmak üzere 5 bine 
yakın Azerbaycan vatandaşı Ermenistan tarafından esir alınmış ve onların 
büyük çoğunluğundan halen haber alınamamaktadır. Esirlerden 86’sı ka-
dın olmak üzere 451’inin Ermenistan tarafından katledildiği (bazısı organ 
kaçakçılığı amacıyla) tespit edilmiştir. 1 milyona yakın insan mülteci duru-
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muna düşmüştür. İşgal sırasında ve sonrasında 900’ün üzerinde yerleşim 
birimi yıkılmış, 4 bin 366 okul, kütüphane, müze, hastane, sağlık ocağı, kül-
tür merkezi, anıt, tiyatro, sinema ve benzeri yer yıkılmış veya yakılmıştır. 
İşgalin Azerbaycan’a maliyeti yaklaşık olarak 60 milyar ABD doları’na denk 
gelmektedir. Müzelerde sergilenen 40 binin üzerinde eser çalınmıştır. İş-
galden önce, işgal sırasında ve sonrasında çok sayıda ormanlık alan kesilmiş 
veya yakılmıştır (konu Avrupa Konseyi ve BM kararlarına da yansımıştır). 
Çevresel açıdan bölge âdeta bir felakete maruz kalmıştır.

Ermenistan’ın işgalinden zarar gören, sadece toprakları işgal altında 
kalan Azerbaycan değildir. Ermenistan’ın işgalleri kendi vatandaşları ve iş-
gal altında tuttuğu bölgelerde yaşayan Ermeni kökenli Azerbaycan vatan-
daşları dâhil bölgenin tamamını olumsuz etkilemektedir. Ermenistan işgali 
altındaki Azerbaycan topraklarının uyuşturucu ve silah kaçakçılığı, yasa 
dışı yapılanmalar, terörist faaliyetler için kullanıldığı konusu sıkça günde-
me gelmiştir.

Ermenistan işgali altındaki topraklarda adeta yapay bir yaşam sürdü-
ğü, insanların orada zorla tutuldukları Ermenistan basınında bile gündeme 
gelmektedir. Diasporadan toplanan paralarla gerçekleştirilen onca teşviklere 
rağmen yine işgal altındaki bölgelerde kimse yaşamak istemeyince Ermenis-
tan yönetiminin mahkûmları bölgeye taşıma politikası uygulamaya çalışması 
da yine Ermenistan iç politikasında tartışma konusu olmuştur. Ermenistan 
ordusunun askerlerini yasa dışı bir biçimde bölgeye yerleştirmiş olması da 
kendi askerlerine uyguladıkları işkence olayları Avrupa İnsan Hakları Mah-
kemesi’ne dava konusu olarak taşınınca kamuoyuna yansımıştır.

 Ermenistan işgal ettiği Azerbaycan topraklarında tam anlamıyla bir 
kültürel soykırım gerçekleştirmektedir. Ermenistan ordusu işgal altında 
tuttuğu topraklardaki Alban ve İslam mimari yapıtlarını yok etmektedir. 
UNESCO’nun Dünya Kültür Mirası Listesi’ne de giren tarihi Azerbaycan 
kenti Şuşa Ermenistan askeri birlikleri ve onlara katılan bazı Azerbaycan 
vatandaşı Ermenilerden oluşan çeteler tarafından neredeyse tamamen da-
ğıtılmıştır. Burada mevcut olan Ermeni gelenekleri ve örf adetleri ile alaka-
sız camiler, 18.-19. yüzyıla ait evler, sivil amaçlı yapılar, mimari başyapıtlar 
yıkılmıştır. Yıkılmış sayısız cami arasında Azerbaycan’ın önemli mimarla-
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rından biri olan Kerbelayi Sefihan Garabaği tarafından inşa edilen camiler, 
köprüler, hamamlar, anıt yapılar, 12.-13. yüzyıllara ait Melik Ejder, 13. yüz-
yıla ait Şeyh Babain, 14. yüzyıla ait Mir Ali ve Haçın Dorbatlı, 17. yüzyıla 
ait Penah Han Türbeleri ve diğerleri de yer almaktadır. 

Azerbaycanlıların mezarlıkları da eşi görülmemiş saldırılara maruz 
kalmıştır (Mehdiyev, 2015: 51). Örneğin, Şuşa rayonunda işgalden önce 
21 mezarlık mevcuttu. Onların büyük bir kısmı tamamen yok edilmiş, ba-
zıları ise içler acısı durumdadır. Şuşa’daki 2 büyük Azerbaycanlı mezarlığı 
(“Mirza Hasan” ve “Mir Faseh” mezarlıkları) ile Şuşa kentinin merkezin-
deki eski Yukarı Gövher-Ağa ve Aşağı Gövher-Ağa camileri çevresindeki 
mezarlıklar işgalin ardından yok edilmiştir. Gaybalı, Guşçular, Zarıflı, Sefi 
Hanlar, Helfeli, Hanalı, Guşçu ve diğer köylerde de eski dönemlere ait 
mezarlıklar bulunmaktaydı. Karabağ’daki tüm camilerin çevresinde, Ka-
rabağ’ın sembolü olan ünlü Cıdır Düzü ovasında, Molla Penah Vagif ’in 
Türbesi çevresinde, Şuşa kentinin ovalık bölümünde Azerbaycanlılara ait 
mezarlıklar mevcuttu. Ama bunların hepsi işgalin ardından ya yok edilmiş 
ya da ciddi derecede tahrip edilmiştir (Mehdiyev, 2015: 51).

Azerbaycan yönetimi, Ermenistan tarafından işgal edilmiş Azerbay-
can topraklarında Azerbaycan halkının kültürel ve tarihi mirasının tahrip 
ve yok edilmesine ilişkin gerçeklikleri uluslararası kamuoyu ile paylaşmak 
amacıyla etkili faaliyetlerini sürdürmektedir. Bölgeye yönelik çalışmalar 
yapan uluslararası kuruluşlar ve uzmanlar da Dağlık Karabağ ve çevre il-
çelerde Azerbaycan (Müslüman) mezarlıklarının, cami ve türbelerin yok 
edildiğini doğrulamaktadırlar.

Karabağ sorunu Kafkasya bölgesinde ve bölge üzerinden gerçekleş-
tirilen önemli projelerin güzergahlarını etkilemiş ve etkilemeye devam et-
mektedir. Karabağ sorunu çerçevesinde yeni bir savaşın başlama riski, yeni 
projeleri olumsuz etkilemekte, ayrıca tamamlanmış ve işler durumda olan 
projeler üzerinde de baskı aracı oluşturmaktadır.

Sonuç

Tarihi yaklaşık 200 yıl öncesine dayanmakla beraber günümüzdeki 
anlamıyla Karabağ sorunu 20. yüzyılın başlarında ve sonlarında yaşanan 
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gelişmelerin eseridir. Özellikle Azerbaycan’ın bağımsızlık mücadelesine 
paralel olarak büyüyen Karabağ sorunu Azerbaycan’ın sadece toprak bü-
tünlüğünü değil, bağımsızlığını da hedef almaktadır. 

Karabağ sorunu Azerbaycan açısından büyük insan kaybına ve bü-
yük ekonomik kayıplara neden olmuştur. Azerbaycan’a ait tarihi, dini ve 
kültürel eserler, ayrıca tarihi ve yeni döneme ait mezarlıklar Azerbaycan 
topraklarını işgal eden Ermenistan tarafından tahrip edilmiş, müzeler yağ-
malanmıştır. İşgal süreci, gerçekleştirilen katliamlar ve özellikle de Hocalı 
Soykırımı Azerbaycan insanı üzerinde (özellikle de bölge insanı üzerinde) 
ağır psikolojik etkilere neden olmuştur. 1 milyona yakın Azerbaycanlı halen 
mülteci durumundadır. Bunlar uzun süre boyunca en temel haklarından 
yoksun kalmıştır. Sorunun çözümümün uzaması nedeniyle Azerbaycan 
yönetimi son yıllarda mülteciler için geçici konutlar inşa etmek zorunda 
kalmıştır. 

Karabağ sorunu genel olarak Kafkasya için, özel olarak da Azerbay-
can için “kaynak israfı” sorununu da doğurmuştur. Azerbaycan bağımsızlık 
döneminde diğer konular için (kendi refahı ve bölgesel refah için) kullana-
bileceği kaynaklarını Ermenistan işgali karşısında kendisini savunmak ve 
Karabağ sorununu çözmek üzere kullanmak zorunda kalmıştır.  

Bağımsızlık mücadelesine paralel olarak büyüyen Karabağ sorunu 
bağımsızlık mücadelesi ve kimlik oluşum süreci üzerinde de ciddi etkiler-
de bulunmuştur. Azerbaycan toplumu için dost düşman algısının oluşması 
açısından en temel etken Karabağ sorunu konusunda yabancı ülkelerin tu-
tumlarıdır.

Karabağ sorununun çözümsüz kalmasının temel nedenlerini şu şe-
kilde sıralayabiliriz:

Ermenistan yönetiminin işgalci tutumunda ısrar etmesi ve Ermenis-
tan kamuoyunun Karabağ sorununa bakışının olumlu yönde çok az değiş-
mesi;

Kafkasya için yürütülen jeopolitik mücadele. Özellikle Rusya’nın 
Kafkasya’ya bakışının ve Kafkasya’ya müdahale kapasitesinin çok az değiş-
mesi;
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Başta AGİT Minsk Grubu olmak üzere arabuluculuk görevi üstlenen 
kuruluşların, ayrıca diğer önemli uluslararası ve bölgesel kurum ve kuru-
luşların uluslararası hukuk çerçevesinde gerekli sorumlulukları almaması.

Sonuç olarak Karabağ sorunu Azerbaycan’ın bağımsız geçen 25 se-
nesinin en çok konuşulan konusu olmayı sürdürmektedir. Mevcut süreç 
itibariyle sorunun yakın vadede kalıcı bir çözüme kavuşması ihtimali de 
zayıf görünmektedir.
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Қазақ Түркілерінің Ұлттық 
Тарихнамасының Автохтонды  
Дерек Көздері  
[Kazak Türklerinin Milli Tarihnamesinin  
Yerli Kaynakları]

Gulbanu Zhugenbayeva* 

Қазақ тарих ғылымы өзіне тән ерекшеліктерімен қалыптасып, 
дамып, өркендеп келеді. Оған әр дәуір мен кезеңнің, замана мен 
тарихи уақыттың қолтаңбасы бедерленген. Тарихи өткенге барынша 
байсалдылық пен ғылыми ізеттілік қағидасын сақтай отырып, егемендік 
кезеңінің тарихшылары өз міндеттерін орындауда.

 Тәуелсіз тарихи сананың орнығуы, эволюциясы  тарихи 
танымның қалың қабаттарына еркін бойлауға қанаттандыра бастады. 
Халықтың тарихи жадын ескеру, оның терең мәні мен мағынасын 
ұғыну  –  қазақ тарихының осыған дейінгі сырттан таңылған ресми 
тарихнамалық ауқымға сиымсыздығын анықтап берді. Кешегі 
кеңестік тоталитарлық жүйенің құрсауы мен ғылымға таңылған саяси-
идеологиялық қысымның ұлттық тарихи сананы жаншыған салмағы  
таразылануда. Мұның бәрі мемлекеттің, тұтастай қоғамның оң өзгерісі.

Қазақ түркілерінің тарихы, оның тарихнамасы мәселесіне тоқталу 
үшін, ең алдымен деректемелік қорын айқындау аса маңызды. Бұл 
жоғарыда айтқанымыздай, тарихы мен тарихи деректерін басқыншы 
билік жасап берген елдің тарихшыларының  басты ұстанымы болуы 
тиіс.

Географиялық қоршаған ортаға байланысты қазақ халқының 
мыңдаған жылдық тарихи дамуы көшпенді өмір салтына 
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бағындырылды. Бұл фактор халықтың тарихи зердесіне, мәдениетіне, 
руханиятына әсерін тигізді. Әсіресе жазба дәстүрінің тұрақты сипат 
алмауы, өркениетті осы ұғымда  белгілеушілерге көп ұпай берді. 
Классикалық тарих ғылымының қағидаттарына сәйкес  тарихи өткенді 
тануда, зерттеуде жазба дереккөздерге барынша артықшылық беру өз 
әмірін жүргізді. Сөйтіп, тарихи уақыт пен кеңістіктегі орнын өзгеше 
еншілеген көшпенді қазақ халқының тарихын зерттеп, тануда сыңаржақ 
қағида үстемдік алды. 

1991 жылға дейін қазақ тарих ғылымы, негізінен, басқа шет 
тілдік дереккөздерге (қытай, араб, парсы, орыс тілді,т.б.)  арқа сүйеп, 
аталмыш деректердегі «тарихи өткенді» танумен шектеліп қалды 
(Омаров,1949:512). Сондай-ақ орыс тілінің кеңестік Қазақстандағы 
ресми іс жүргізу мен құжаттанудағы толық иелігі қазақ тілін шеттетті. 
Тіптен кеңестік  кезеңде әжептәуір дамыған қазақ тілді мерзімді 
баспасөз мен қазақ әдебиеті тарихи дереккөз ретінде ғылыми айналымға 
кеңінен тартылмады. Саяси-идеологиялық қысым бұл деректерді 
сипатты белгілері мен басты ерекшеліктеріне (мәселен, олардың 
субъективтілігі) қарамастан, қазақ халқының шынайы бет-бейнесін, 
рухы мен ділін, өз ұғымындағы тарихын айғақтар дерек көздері 
боларына  сенімділік танытпады. Сол себепті, тарихшылардың қазіргі 
ұрпағының атқарар ісінде кәсібилік пен ұлт алдындағы парызының 
қатар тұрары қисынды.

Қазақ тарихының деректемелік қорын құрайтын заттай, ауызша, 
жазбаша деректердің арасында, әсіресе, дәстүрлі қазақ қоғамының  
ауызша дамыған руханияты – фольклор мен ауыз әдебиеті туындылары 
барынша жаншылды. Рухани мұралардың қазақ халқының тарихын 
танудағы нақтылы деректемелік орны мен маңызы көлегейленіп келді. 
Олардың халықтың өткенін жеткізуші төлтумалылығы, объективті 
ақпарат берер шынайылығы ескерілмеді.

Көшпелі қазақ халқының фольклоры мен ауыз әдебиетінің 
теңдессіз деректемелік рөлін көрсетуге талаптанушылар кеңестік қуғын-
сүргінге ұшырады.  Көшпелілер тарихының отырықшы халықтардың 
тарихи даму жолынан мүлдем өзгешелігін, оны зерттеудің теориялық-
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методологиялық ұстанымдарын дербес айқындаудың мәнісін  өз 
көзқарастарында, ізденістерінде қозғаған қазақ оқымыстыларының, 
зиялыларының тұжырымдары қолдауға ие болмады немесе билік 
тарапынан «ұлтшылдарға» айналып, қуғындалды.

Қазақтардың  этногенезі мен этникалық құрылымының түзілуін 
сан қырынан айғақтайтын шежіре генеалогиясын саралап, талдауға 
ұмтылған ұлт зиялысы Мұхамеджан Тынышбаевтың (1879-1938) 
тағдыры қайғылы аяқталды (Жүгенбаева,2000:228). Бұл жайындағы  
қазіргі заманғы қазақ тарихшысы Б.Ирмұхановтың: «...Қазақ тарихын 
тек Қазақ КСР-ң мемлекеттік-әкімшілік территориясы аумағында ғана 
зерттеуге қарсылық танытуға шамасы келген Мұхамеджан Тынышбаев 
болды. Қазақ халқының ертедегі тарихының тамырын табу үшін ол Қара 
теңіз және Азов теңізі бойындағы түркі халықтарының ерте тарихына 
үңіледі, соның ішінде хазар тарихына байланысты да. Тынышбаев 
ұлтшылдық, пантүркішілдікпен айыпталды және сталиндік қапаста қаза 
тапты. Республика шекарасынан тыс жерлерден ата-бабаларды іздеу 
енді қауіпті еді. Қазақ тарихшылары осы қатал сабақты тіптен жақсы 
меңгерді» (Ирмуханов,1997:104), - деген пікірі тура айтылған еді.

Көшпелілер тарихын зерттеудегі біржақты ұстаным, 
бірбеткейліктің әлі де күші басымдығы тәуелсіздік кезеңінде жарық 
көрген бес томдық Қазақстан тарихында байқалады. Қазақстан 
тарихының екінші томында, авторлар, «М. Тынышбаевты ғылыми 
емес әдістерді қолданып, қателіктер жібереді; географиялық 
атаулардың, тарихи есімдердің лингвистикалық үндестігін, қазақ халқы 
тайпаларының ежелден келе жатқанының айғағында қабылдайды» 
(Көмеков және т.б.2010, 45), -  деп сынаған.

Түркі халықтарының қатарында қазақтардың тарихын зерттеп, 
зерделеу, салиқалы тарихнамасын дамыту, деректемелік қорын түзу 
мәселелері кеңестік билік кезінде ұдайы саяси айтыс-тартыстармен, 
ресми қаулы-қарарлардың айыптау қорытындыларымен жалғасты.

Қазақтың рухани мұрасының кеңестік қуғындауға ұшырауының 
көрінісі – 1947 жылдың 1 ақпанындағы Қазақстан К(б)П Орталық 
Комитетінің «Қазақ ССР Ғылым Академиясының тіл және әдебиет 
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институтының жұмысындағы саяси өрескел қателер туралы» қаулысы 
(1947:1). Саяси тұрғыдан қазақтың рухани мұралары ғана емес, 
ұжымдық тарихи сананы қалыптастырушы ақын-жыраулар (Базар, 
Мұрат, Шортанбай, Шаңгерей, О. Қарашев, С. Торайғыров және басқа 
ақындар) шығармашылықтары зиянды саналды (1947:1).

1951 жылы 11 қазанда «Казахстанская правда» газетінде-
гі мақалада  «біртұтас ағым» теориясы сыналып, ауыз әдебиетін 
«таптық күрес» тұрғысынан қарастыру талап етілді. Қазақ эпостары-
на қарсы идеологиялық ой-пікір туғызуға тырысты. Фольклор зертте-
ушілері М. Әуезов, Ә. Марғұлан, Қ. Жұмалиев, М. Ғабдуллин, А. Орлов 
буржуазияшыл-ұлтшылдығы үшін сынға алынды. Бір жарым жылға 
созылған бұл науқанның нәтижесінде қазақ батырлық жырларынан сау 
қалғаны, халықтық деп бағаланғаны «Қамбар» мен «Ер Тарғын» бол-
ды (Тәкенов,1994: 46).

«Әдебиет және искусство» журналының 1953 ж. 8-нөмірінде 
«Қазақ эпосы жөніндегі дискуссияның қорытындысы» жарияланып, 
Орақ-Мамай, Қарасай-Қази, Шора батыр, Ер Есім, Ерсайын, Едіге 
эпостары реакциялық, халық мүддесіне қарсы деп көрсетілді.

Аталған зерттеушілер қудаланды, тарихшы Е.  Бекмаханов 
сотталды. Оны айыптаушылар ғалым еңбегінде Алаш мұраларын, 
тарихи фольклорды пайдаланғанын  еске түсірді.

Бұдан соң фольклортанушылар, рухани мұраларды зерттеушілер 
маркстік таптық методологияның кеңестік қалыбынан ауытқымауға 
тырысты (Тәкенов,1994:45-48).

 ХХ ғ. 70-80 жылдары бірқатар тарихшылар түркі халықтарының 
ортағасырлық жазба мұраларын зерттеу, талдау барысында олардың 
деректемелік негізіне жете назар аударды. Туындылардың  дәстүрлі 
ауызша тарих деректері бойынша жазылғаны ескерілді. Кеңестік орыс 
тарихшысы В.П. Юдин (Юдин,1992:296) ортағасырлық жазба шығарма 
Өтеміш қажы ибн Маулан Мұхаммед Достының «Шыңғыс-намасы» 
дәстүрлі ауызша тарихқа құрылғанын дәлелдеп берді. Дәстүрлі ауыз-
ша тарих туралы ғалым тұжырымдамасы мықты: «...Мәліметі жағынан 
маңыздылығы кем емес, кей жағдайда тіптен бірегей, сонысымен де 
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теңдессіз құнды, мүлдем бөлек дерек түрі бар екенін көрсеткіміз ке-
леді. Бұл – далалық ауызша тарихнама (кейін ғалым «далалық ауызша 
историология» терминін ұсынды – Г.Ж.) – тарих субъектісінің өзінің 
өткені туралы жады.

Далалық ауызша тарихнама – Дешті Қыпшақ көшпелілерінің 
тарихи білімі. Далалық ауызша тарихнаманы мифологияға, фольклорға, 
мысалы, батырлық жырларға теңеуге келмейді, өйткені фольклордың 
өзі далалық ауызша тарихнамадан нәр алған.

Оны бейнелейтін шығармаларды далалық ауызша тарихнаманың 
деректері деуге болар еді. Олар Дешті Қыпшақ көшпелілерінің тарихи 
білімдерінің «тараулары» – тарихи әңгімелердің жинақтары тәрізді. 
Бұл әңгіме-тараулардың – қары сөз «ескі сөз», «көне аңыз» деген 
арнайы аты болған» (Юдин,1992: 64-65).    

Алайда қазақ тарихшыларының бұл істі жалғастыруға мүмкіндігі 
шектеулі еді.

ХХ ғ.басына дейін дәстүрлі көшпелі қоғамда өмір сүрген қазақ 
халқының руханиятының ерекшелігі мен маңызы жайында Қазақстанның 
тұңғыш президенті Н.Ә. Назарбаев «Тарих толқынында» атты еңбегінде 
әділ бағасын берді: «Қазақстан осы ғасырдың бас кезіне дейін тарих 
көшінің табиғи даму жолында қалыптасқан құндылықтары мен біте 
қайнасқан тұтастығын сақтай білген дәстүрлі көшпелі қоғам еді.

Көшпелілер қоғамының негізі және оның мүшелері болған. 
Тайпа, ру, олардың барлық мүшелері бір-бірімен қандас туыстар болып, 
олардың барша әрекет-тірліктері тұтасып жатқан.

Ол заманда дәстүр атаулы мифтер мен ауызша поэзиялық 
туындылар арқылы, парасат-пайым мен шаруашылық үлгілерінің 
сабақтастығы арқылы және әдет-ғұрыптар мен ырым-жоралар арқылы 
жалғасып отырған» (Назарбаев, 2003: 35-36). 

Соған сай халықтың тарихи зердесі ұрпақтан ұрпаққа фольклорлық 
мұралары арқылы ауызша жеткізілді. Халық өз өткенін,  тарихи даму 
кезеңдерінің әрбір бетбұрысты, күрделі сәттеріне дейін ұмытпай, жады-
лап, аса ауқымды сан-салалы жетілген фольклорында сақтады.
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Қазақтың бай фольклорлық мұрасының мол деректік құнарын 
байқап, оны жинақтап, зерттеуді бастағандардың бірі, көрнекті 
ғалым, кеңестік қуғын-сүргін құрбаны  Халел Досмұхамедұлы белгілі 
еңбегінде: «Қазақ әдебиетінің негізін халық әдебиеті құрайды. 
Қазақтың халық әдебиеті саны жағынан аса бай, мазмұны жағынан өте 
алуан түрлі. Қазақтың жеке өмірінің барлық сәттері – туғаннан бастап 
өмірден озғанға дейін, сондай-ақ тұтас халықтың немесе жеке рудың 
қоғамдық өміріндегі барлық оқиғалар халық әдебиетінде жырланады» 
(Досмухамедұлы,1991:15), – деп, кең тарамдалған классификациясын 
жасады: «1.Жыр (эпос): а) батырлық, ә) тарихи, б) хайуанаттар; 2. Ер-
тек; 3. Мақал мен мәтел; 4. Жұмбақ; 5. Ырым сөз; 6.  Жаңылтпаш; 7. 
Наным-сенім; 8. Әпсана; 9. Он екі жылдық жыл есебі – мүшел (жыл 
мезгілі, ай, апта күндері, олардың шығуы мен мәні туралы әңгімелер); 
10.  Перілік хикаялар (Жалмауыз кемпір, Жезтырнақ, Албасты, Мар-
ту, Қара, Обыр, Үбе, Жын, Пері); 11. Космогониялық әңгімелер (ас-
пан шырақтары, күн күркіреу, найзағай, аққан жұлдыз, Темірқазық, 
Жетіқарақшы, Үркер, кемпірқосақ т.б.); 12. Түс жору; 13. Ойын және 
онымен байланысты түрлі мәтел, тақпақ, әңгіме; 14. Аңыз; 15. Ше-
жіре: а) жеке адам, ә) тайпа; б) ру, в) ата, г) хан; 16. Тұрмыстық жыр 
(«Қыз Жібек», «Қозы Көрпеш – Баян-сұлу», «Айман-Шолпан», 
т.б.); 17. Айтыс: а) ру айтысы, ә) тайпа айтысы, б) қыз бен жігіт айты-
сы, в) жұмбақ айтыс, г) хат айтыс; 18. Мақтау өлеңдер: а) жеке адамды 
мақтау, ә) тұтас руды немесе атаны (ата жұртты не белгілі бір жерді), 
в) қандай да бір оқиғаны, затты, жануарды, т.б. мақтау; 19. Жоқтау: а) 
қайтыс болған кісіні не жер аударылғанды; ә) ата жұртты, б) жастықты, 
в) сүйгенін, т.б.; 20. Жылау-сықтау; 21. Көңіл айту, жұбату; 22. Сати-
ра, ирония және эпиграмма (жамандау, мысқыл, келеке, кекесін-келе-
меш, шағу); 23. Билік сөз; 24. Бата, алғыс; 25. Қарғыс; 26. Күлкі, көңіл 
ашу сөз; 27. Әзіл; 28. Үгіт өлең; 29.  Зарзаман, толғау; 30. Патша мен 
Қоқан үкіметіне қарсы және чиновниктердің бассыздығына қарсы 
қыздырушы, намыстандырушы өлең; 31. Болжал өлең; 32. Өсиет өлең; 
33. Ғұмырнама мен өмірбаян; 34. Бесік жыры; 35. Үйлену тойы жыр-
лары: а) жар-жар; ә) тойбастар; б) беташар; 36. Ғашықтық өлең (жігіт 
өлеңі); 37. Қоштасу өлең; 38. Көрісу өлең; 39. Сәлем өлең; 40. Әруақпен 
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сөйлесу; 41. Емшілік өлеңдер: а) бақсының жын шақыруы, ә) оқу, б) ар-
бау, в) көшіру, қағу, г) дем салу, үшкіру, д) садақа сұрау, құдайы, нәзире, 
ж) кітап ашу, з) бойтұмар, и) құмалақ ашу, жауырын қарау; 42. Өтірік 
өлең; 43. Жарамазан; 44. Боғауыз өлең; 45. Діни әдебиет; 46. Араб-пар-
сы өмірін көрсететін әдебиет (қысса) (Досмұхамедұлы, 1991: 34-35). 

Бұлардың қайсыбір жекелеген түрлері, тікелей халықтың 
тарихи танымына арналды, соған қызмет жасады. Тарихи 
жадтың анықталған категориясына төтеп беретін (Репина және 
т.б.2004:11),(Репина,2003:44) мұндай фольклор туындылары, яғни, 
ата-бабалардың өткен өмірі туралы белгілі бір қатаң дәстүрге, жүйеге 
бағындырылған, ұрпақтан ұрпаққа жад пен тіл арқылы ауызша сөзбен 
жеткен жиынтық тарихи білімі (Vansina,1985:13), (Тош, 2000: 275) –  
дербес дамыды.

Фольклорлық туындылардың арасындағы – тарихи аңыздар, 
эпос, тарихи жырлар, шежірелер осындай міндетті атқарып, ұжымдық 
ауызша тарихи білімге айналып, ұлттық тарихнаманың дамуындағы 
тірек болды.

Енді бұл тұжырымды нақтылы дәйектер арқылы дәлелдеп, 
пікірімізге кеңінен тоқталып көрелік.

Архаикалық қоғамда пайда болып, тарихи сананың рөлін 
атқарған аңыздың ең көне түрі  генеалогиялық аңыздар. Бұл адамзат 
ұрпағының өзін тануға, анықтауға деген табиғи ниетінен, саналы 
тіршілік болмысынан дамыды.

Грек тарихшысы Геродот атақты «Тарихында» скифтердің шығу 
тегін этногоникалық аңыз негізінде, дәстүрлі ауызша тарих деректеріне 
сүйеніп айқындады (Геродот, 2004:215). Ал кейінгі түркілердің шығу 
тегі жайындағы қытай жылнамаларындағы аңызға қазақ тарихын 
зерттеушілер әлдеқашан мән берді. Нәтижесінде аңыздық мәліметтерді 
басқа дерек (заттай деректер, еуропа тілдеріндегі жазба деректер) 
түрлері негізінде зерттеп, талдап, ерте дәуірдің тарихына біраз анықтық 
кірді (Акишев К. және т.б., 2010: 544).

 Аңыздар ортағасырлық тарихи жазба шежірелік туындыларда 
(Өтеміш қажы «Шыңғыс-нама»(Утемиш-хаджи,1992:220); 
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Қадырғали Жалайыр «Шежірелер жинағы» (Жалайыри,1997:128); 
Әбілғазы Баһадүрхан «Түрік шежіресі» (БаҺадүрхан,1991: 208), т.б.) 
белді тарихнамалық дерекке айналған.

 Қазақ халқы арасында ауызша таралған аңыздар фольклортану 
ғылымында арнайы зерттеліп келеді. Белгілі ғалым, фольклортанушы С. 
Қасқабасов оларға шартты сыныптау жүргізді (Қасқабасов,1984:78).

Аңыз дәстүрлі ауызша тарих белгісінде сипатталып, 
генеалогиялық, оқиғалық, тұлғалық болып бөліне алады. Аңыздарда 
дәстүрлі ауызша тарихтың айрықша белгісі квинтэссенциялар молы-
нан ұшырасады. «Нар мойыны Бердібекте кесілді», «Орысты өлтірген 
Жәләл-ад-Дин»; «Қасым ханның қасқа заманы, Есім ханның ескі за-
маны»; «Хан Тұрсынды ант ұрсын»; «Күлтөбенің басында күнде 
кеңес»; «Қой үстіне бозторғай жұмыртқалаған Әз Тәукенің заманы»; 
«Ақтабан шұбырынды, Алқакөл сұлама»; «Қыл жалаулы қалмақ кет-
ті!», т.б.(Жүгенбаева, 2009:224) халық бағасындағы өткен тарихының 
әр кезеңінің тарихи түйіндемесі, қорытынды бағасы. Олардың тарихи 
шындыққа құрылғандығына ғылыми зерттеулер нәтижелері келіседі 
(Жүгенбаева, 2009: 224).

 Жошы тұқымынан тарайтын Бердібек хан есімдеріне қатысты 
дәстүрлі ауызша тарих баяны, оның қорытылған сентенциясы Әбілғазы 
Баһадүр ханның «Түркі шежіресінде» кездеседі (Баһадүрхан,1991: 
113-118).

Әбілғазы шежіресінің «Бердібектің хан болғанының баяны» 
деген тарауында: «Жәнібек хан өлгеннен соң Тебризден Бердібек 
хан Сарайшыққа келді. Үш күн аза тұтып, азадан соң барлық ханзада-
лар мен әмірлер жиналып, Бердібекті хан көтерді. Бердібек хан өте 
залым және пасық, іші қара адам еді. Аға-інісі, барлық туыстарынан 
ешкім қалдырмай, бәрін өлтірді. Бұл пәниден өзі өтпейтіндей көрінді. 
Ақыры патшалығы ұзаққа бармады, екі жылдан кейін жеті жүз алпыс 
екінші жылы опат болды. Сайын хан әулеті Бердібекпен аяқталды. 
Өзбек ішінде, «Нар мойыны Бердібекте кесілді» деген мысал бар. 
Бұдан соң Жошы ханның өзге балаларының әулеті патшалық құрды» 
(Баһадүрхан, 1991: 117).
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Қазіргі ғылыми танымда дәстүрлі ауызша тарихты тарихнамалық 
дерекке балаған ортағасырлық шежірелердің, басқа тарихи деректермен 
салыстырылып, тексеріліп,  бағасы берілгенін  атап өтелік (Жүгенбаева, 
2009: 220).

Батырлық жырлар («Ер Тарғын», «Алпамыс батыр», «Қамбар 
батыр», «Қара қыпшақ Қобланды», «Қырымның қырық батыры», 
т.б., сан қилы деректік мәліметтерге толы қазынасымен ерекшеленеді 
(Мұқанов,1939:602), (Ғұмарова М. және т.б.,1961:408), (Сыдиқов және 
т.б.,1989:272), (Сыдиқов және т.б.1990:272). Олардың бәрі  халықтың 
белгілі бір кезеңіндегі өткен тарихына арналып, ұрпақ жадынан 
шығармауды мақсат еткен. Дәстүрлі ауызша тарих сыпатында эпос - 
өзін этникалық тарихтың дерегі және сол этностың қалыптасуын (ру, 
тайпа, халық, ұлыс, ұлт, ел) әйгілер этникалық тарихи сананың басты 
көрсеткіші болуымен дәлелдейді. Эпосқа жасалынған әр кезеңдердегі 
зерттеулердің (Уәлиханов,1985: 560), (Марғұлан,1946:75), 
(Қоңыратбаев,1987: 560), (Ыбыраев,1993:296) басты өлшемі осы 
тарихилықтан ауытқымауы бекер емес. 

Қазақтың батырлық жырлары фольклортанудағы поэтикаға 
(эпосты зерттеудегі өлшем) келісе бермейді. Көрнекті ғалым 
Т. Қоңыратбаев ұстанымындағы тарихилықтың мәнісін осылай 
қабылдауға келеді (Қоңыратбаев,1993:265). Эпосты этникалық тари-
хи дерек тұрғысында тануда ономастиканың ролі жоғарылайды. Ан-
тропоним, эпоним, этноним, топоним жазба деректегі хронологияның 
орнына жүреді. Квинтэссенция түрлері  эпоста кездесіп қалады.

 Мұраның тарихнамалық деректілігін, эпостың тұтас халықтың 
тарихи білімі сыпатын  А. Байтұрсынов байқаған. Оның «Қара қыпшақ 
Қобыланды» туралы зерттеуі осы бағыттың ізашарына лайықты 
(Байтұрсынов,1989:320).

Түркі халықтарының бірлігін еске түсіретін, әсіресе Алтын Орда, 
«Ноғайлы» кезеңіндегі ортақ тарихтың дерегі боларлық салмағы 
бар батырлық жырларды, жалпы рухани мұраларды сан қырынан 
зерттеуді ұсынған  М.Тынышбаев, С.Сейфуллин, С.Асфендияров еді. 
Кеңестік саяси жүйенің құрбанына айналған қазақ зиялыларының сол 
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кезеңде-ақ көшпелі халықтың өткенін төлтума фольклор деректері 
айғақтап беретінін көтергендері, дәлелдегендері сүйінішті. Мәселен, 
М.Тынышбаев  «Мырза Едіге батыр. Ертегідегі Едіге мен тарихтағы 
Едіге» деген еңбегінде тың әдістерді қолданып, «Едігенің» бірнеше 
нұсқаларын (Шоқан «Едігесі», Османовтың ноғай арасынан тергені, 
Радловтың Қырымнан жинағаны, Ә. Диваев «Едігесі», т.б.) өзара 
салыстырып, тарихи тұрғыдан  ғылыми қисындылықпен шебер 
талдайды. Едіге туралы жырдың белгілі нұсқаларын атап, оның түркі 
халықтары арасында кең таралуын орыс ғалымдары Радлов пен 
Мелиоранскийдің «басында Едіге жыры ноғайларда туып, соңынан 
көршілес елдерге тараған» деп түсіндіретініне  автор келіспейді. 
«Европа тарихшылары, орыс тарихшылары қанша жетік болғанымен 
жергілікті отырықшы жұрттың жүрісі турасына қарай пішіп, көшпелі 
елдің салтын жете түсінбей, жоғарғы жұрттар бір-біріне туысқан бол-
са да (түркі текті халықтар – Г.  Ж.) Қырымдағысын Қырымға тұсап, 
Қазандағысын Қазанға, Ноғайдағысын Ноғай жеріне бекітіп, қазақ, 
сібір татарлары, қарақалпақты орын-орнына жылжытпай матастырып 
байлағандай қылып қояды» (Тынышбаев,2001: 110), - деп жазады.

Көшпелі түркі халықтарының этникалық тарихының өзегі  ру-
тайпалық құрамы екендігін терең пайымдаған қазақ зерттеушісі оның 
маңызын талдап берді: «...Өзгелер елемеген бір істі жалғыз-ақ Аристов 
жазып кетті. Бұл түрік тұқымдарының ата-тегі, ру-таңбалары. Бұдан 
7 жыл бұрын Гродеков олардың ұрандарын тізіп еді. Осынша қызық 
істерді көрсетіп отырып, Аристов өзі жол тауып сөзін аяқтапты. 
Мұның көрсетуінше: 1) қырым татарының рулары – арғын, қыпшақ, 
қоңырат, найман, алшын, байұлы, жағалбайлы, тама, керей, қаңлы, 
беріш, дхормен. 2) Астрахань ноғайлары: найман, бағаналы, ергенекті, 
жағалбайлы, қоңырат, қыпшақ, кете. 3) Башқұрт: табын, тама, қыпшақ, 
керей, таз (байұлы); 4) Қазанда: арғын, қыпшақ, тама, беріш (байұлы) 
– бұларды өзіміз тауып отырмыз. 5) Кавказда: арғын, шеркеш (біздің 
шеркешімізбен олар бір жерден шыққан – бұған дәлеліміз бар. 6) 
Қарақалпақта: найман, қыпшақ, қоңырат, әлім, шөмекей, тама, 
жағалбайлы. 7) Еділдің орта ағымындағы Еділ татары көбінесе қыпшақ 
тұқымынан. Осы айтылғандардың бәрі баяғы замандарда араласып 
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жүріп, кейін Алтын Орда бұзыларда тоз-тоз болып жыртылып біреуі 
анда, біреуі мұнда кетті».

Алтын Орданың күйреуінен соң, орнында көтерілген 
хандықтарды Ресей мемлекеті бағындырған соң, олардың руханияты 
халықпен бірге кеткен. «... ертеде болған Тоқтамыс хан, Едіге, Уақ 
Еркөкше, Ерқосай, тама Шора, Орақ, Мамай, Орманбет бидің аттары 
қазақ арасында (әсіресе оттасы суласы болған Кіші Жүзде) осы күнге 
шейін ұмытылған жоқ. Сондықтан бұларды Қазанда, Қырымда, 
Ноғайда ұмытқан жоқ» (Тынышбаев,2001:111). М.Тынышбаевтың ру-
хани мұралардың өзара бірлігі, тарихнамалық сипаты, тарихи зерденің 
міндетін атқарудағы әрқайсысының орны мен рөлі туралы ізденісі та-
рихи объективтілік принципін сақтауымен құнды.

«Қазақ әдебиеті» атты еңбегінің екінші бөлімін «Ертедегі 
жырлы әңгімелер, яки ноғайлы дәуірінен қалған әдебиет нұсқалары» 
деп атаған С. Сейфуллиннің пікірі де тарихи шындыққа негізделуімен, 
фольклорлық туындыны талдаудағы кең ұстанымымен салмақты: «...
Ұлы ноғайлының ұзақ өмір сүрген жері Еділ-Жайық өлкелері. ...Тіпті, ең 
ақырғы қалған, аз ғана ноғайлылардан шығып келіп, қазаққа қосылып, 
осы күнге шейін, «Ноғайлы» атын ұмытпаған елдер, көбінесе, сол Кіші 
жүз руларының ішінде.

Міне, сондықтан, біздің қазақ болған елдің бұрынғы «Ноғайлы 
болған дәуірінен қалған ауыз тарих сарқыншағы, ауыз тарих деректері 
алғашқысынан күңгірттенген болса да, көбінесе Кіші жүзден 
табылыңқырайды. Ұлы жүздің, Орта жүздің қариялары елдердің 
бұрынғы басынан кешірген дәуірлерін ұмытып, өткен дәуірлерінің 
уақиғаларын тек сағым тәрізді ертек қылып, ұмытылған, баршалаған 
түс тәрізді әңгімелеп жүргенде, Кіші жүздің шежірелері, ескі сөз 
жинаған қариялары – елдерінің Ноғайлы болған дәуіріндегі сарынын 
біраз күңгірттеу болса да ұмытпай келген».

Ертедегі батырлар әңгіме-жырларын, қазақ атанған елдің 
Ноғайлы болған дәуірінен, немесе «Ноғайлы» атын әлі тастамай 
жүрген дәуірінен қалған әдебиет нұсқалары дегенде, тарихи дәлелдерді 
былай қоя тұрғанның өзінде, сол ертеден қалған жырлы-әңгімелердің 
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өздерінен дәлелдер келтіруге болады» (Сейфуллин, 1964:299), - деп 
жазған зерттеуші, ойын жыр мәтіндерімен дәйектейді.

С. Асфендияров дәл осындай пайымдау жасайды. Ғалымның 
«Қазақ эпостары туралы» зерттеуіне тоқталайық: «Қазақстан 
аумағының кеңдігі оның тарихына да әсер еткен. Оның тарихының 
соған байланысты өзіндік ерекшеліктері бар. Мұны қазақтардың 
ауызша шығармашылығынан байқауға болады. Бұл жағынан алғанда, 
Шығыс және Батыс Қазақстан арасындағы үлкен айырмашылықты 
көреміз.

Батырлар туралы жырлар Батыс Қазақстанда күшті дамыған, 
керісінше Орта Жүзде аз, оның өзі Кіші Жүзден ауысқан. Ал Ұлы 
Жүзде (Алматы облысы мен оңтүстік Қазақстанның шығыс беткейі) 
халық эпосы мүлдем жоққа тән» (Асфендияров,1935: 132). Автор 
мұның себебін тарихи тұрғыда ғана түсінуге болатынына сенімді. Кіші 
Орданың территориясы (қазіргі Батыс Қазақстан, Ақтөбе және оңтүстік 
Қазақстанның солтүстік-батыс бөлігі) ХІІІ ғасырдағы түркі-моңғолдар 
шапқыншылығынан кейін ірі тарихи оқиғалардың орталығына айналды. 
Төменгі Еділ бойында Алтын Орданың құрылуы, оның Орта Азиямен 
(Ақсақ Темірмен) күресі, Алтын Орданың Қазан, Астрахань және Қырым 
хандықтарына бөлінуі, оларға Мәскеу патшаларының қысымдары – 
осының бәрі ХІV-ХVІ ғасырлардың өте көлемді буырқанған оқиғалары: 
соғыстар, халықтардың әрлі-берлі көшіп-қонуы, қоныс алмастыруы және 
т.б. болған еді. «Бұл кезеңге жататын эпос ортақ; ол осы уақытқа дейін 
Солтүстік Кавказ және Қырым ноғайларында, башқұрттарда және Батыс 
Қазақстан қазақтарында (мәселен, Едіге батыр эпосы және т.б.) кезде-
седі» (Асфендияров,1935: 132).

Эпостың деректемелік сипатына мән берудің, оның этникалық 
тарихтың (халықтың тарихи жады, миграция, түрлі сипаттағы соғыстар, 
географиялық-тарихи ортаның әсері, тұрмыс салты, қоныстану 
аймақтары т.б.) қалыптасуының кезеңдерін зерттеудегі зор орнын 
бағалау аталған зерттеушілер еңбектерінде орынды қозғалады.

 Осы жерде авторлардың пікірлерін үзе тұрып, тарихи сананың 
сипатты белгілері - оның мәнісі, формасы және функциясын нақтылай 
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түсейік. Мәнісіне – белгілі бір тарихи уақытта ортақ тарихи тағдырды 
еншілеген түрлі ру-тайпа өкілдерінің бір халықтық деңгейге ұйысуынан, 
оның «этностық» деңгейге сатылауының кезеңдерінен белгі берерлік 
тарихи жадтың тууы мен дамуын айтамыз. Тарихи жад, тарихи естілік, 
уақыт өте келе батырлық жыр мәтініндегі халықтың тарихи санасына 
лайықталды. Дәстүрлі қоғамның тарихи санасының сипаты танымдық, 
біріктірушілік және идеологиялық функцияны қатар атқаруында. 
Сөйтіп, эпос өзіне өмір берген және өзін қажет еткен қоғамның 
ұжымдық тарихи біліміне айнала алды. 

Қазақ фольклорында тарихи жырлардың дамыған, кемелденген 
кезеңі ХVІІІ-ХХ ғғ.басы (Ахметов және т.б.,1981:220). Бұл кезеңнің 
жазба деректері (орыс, қытай, қазақ деректері) болуы, зерттеушілерге 
тарихи жырларды жанама дерек көзі ретінде қосымша пайдалануға 
қозғау салды (Бекмаханов,1994: 37-39), (Айтбаева,1992:86), 
(Артықбаев,1997:200). 

 «Ақтабан шұбырынды» оқиғалары және орыс отаршылдығына 
қарсы күрестер, сондай-ақ тарихи тұлғалар Абылай, Қабанбай, 
Бөгенбай, Өтеген, Сырым, Исатай, Махамбет, Кенесары, Жанқожа, 
Бекет, Досан, Иса, Мырзаш, Бекболат, Аманкелді және т.б. халық 
өміріндегі түрлі жағдайлардағы іс-әрекеттері, қоғамдық-саяси 
белсенділіктері тарихи жырлардың негізгі тақырыптары және олардың 
туу мезгілдерін айқындайтын фактілер (Уақатов,1979:312). Мұнда 
халықтың тұрмыс-тіршілігі толық көрініс табады.

 Тарихи жырлар  саяси оқиғаны, немесе билік үшін күресті, қандай 
да бір соғысты анықтау үшін емес, халықтың аталған кезеңдегі өмірін 
тұтасымен алып қарауға жол саларлық дерек көзі бола алады. Жырды 
шығарушылардың идеясы – халықтың сол тұстағы тарихи тағдырын 
ұрпаққа қалдыру, жеткізу мақсаты – оның тарихнамалық сипаты.

Қазақ тарихнамасында тарихи жырларды дәстүрлі ауызша 
тарих (тарихи және тарихнамалық дерек)  белгісінде қарастырған Е. 
Бекмаханов (Бекмаханов,1994:416). Ғалым Кенесары мен Наурызбайға 
арналған тарихи жырлардың арасынан Нысанбайдың «Кенесары ту-
ралы жырының» шоқтығы биік туынды деп, шығарушысымен таны-
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стырады: «Бұл жырдың авторы жөнінде егжей-тегжейлі мәлімет жоқ. 
Нысанбайдың өзі туралы айтқандары ғана белгілі:

«Нәсіл атым сұрасаң,

Ашамайлы керейтпін...

Он бес жасқа келген соң

Кенесары-Наурызбай

Төрені іздеп келгенмін» (Бекмаханов, 1994: 46).

Көтеріліске қатысушы Нысанбай Кенесарының қырғыз 
манаптарымен күресін егжей-тегжейлі суреттейді және Кенесарының 
өзінің қалай қаза тапқанын баяндап береді.

...Жырда жекелеген маңызды тарихи оқиғалар да дұрыс 
баяндалған. Мысалы, Кенесарының қырғыздармен келіссөз жүргізу 
үшін Жеке батырды бас етіп өзінің өкілдерін жіберуі, Кенесарының 
шабуылдап келе жатып жауға қарсы бірлесіп күресу үшін бірігей-
ік деп қырғыз манаптарына үндеу тастауы. Бұл фактілердің бәрі шын 
болғанын архив материалдары растайды» (Бекмаханов,1994: 46-47), 
- деп жазады.

Жұмыстың қорытындысында тарихшының жырды дәстүрлі 
ауызша тарих  белгісінде қабылдағаны анық көрінеді. Автор 
көтерілістің жеңілу себептерін талдай келе, былай деп тұжырымдайды: 
«...Шындығында, 1874 жылы жазда Майтөбе маңында көтерілісшілер 
әскерлерінің талқандалуы және Кенесарының өзінің өлтірілуі, шын 
мәнінде, көтерілісті жеңіліске душар еткен себептер тізбегінің соңғы 
буыны болып табылған-ды. Көтерілістің жеңіліс табатынының тарихи 
сөзсіздігінің негізгі себептері бәрінен бұрын көтеріліс болған кездегі 
ішкі саяси жағдайда, орталықтандырылған тәуелсіз Қазақ мемлекетін 
құруға кешігіп барып кіріскендікте жатыр» (Бекмаханов, 1994: 359). 
Қазақ елінің сол кезеңдегі бытырыңқылығы, ру аралық күрес, патша 
тыңшыларының әрекеттері қосылып, қозғалысқа кесірін тигізген. 
«Мұны Кенесары да, оның ең жақсы серіктері де жақсы түсінген» 
(Бекмаханов,1994: 359-360).

Kazak Türklerinin Milli Tarihnamesinin Yerli Kaynakları



271

Одан әрі зерттеуші көтерілістің жеңілу себебін даланың ауызша 
тарихы – Нысанбай ақын жырының алты жол шумақ өлеңімен 
түйіндейді:

Ойда Қоқан, қырда орыс,

Хакім болды қаласы.

Кімнен таяқ жегендей

Біздің қазақ баласы,

Алдырып жүрген дұшпанға

Өзді-өзінің аласы...» (Бекмаханов,1994: 360-361).

Жырдың тарихи шындықтан ауытқымағанын кейінгі 
зерттеулердің нәтижелері қоштайды. Мәселен, тарихшы А.Махаева 
соңғы жылдары жарық көрген еңбегінде, Кенесарының өлімі, қазақ-
қырғыз саяси байланыстары жайында қырғыз халқының дәстүрлі 
ауызша тарихы туындыларын жазба деректер мәліметтерімен қатар 
салыстыра пайдаланып, осы пікірді толықтырады (Махаева,2006: 79-
80).

Дәстүрлі ауызша тарих туындыларының белгілі бір тарихи 
кезеңдерде  жанрларының немесе түрлі формаларының пайда болуы, 
оларға кейінгілерінің орын беруі белең алған. Тарихи жырлардың 
қалыптасуы осының бір көрінісі. Оның тарихилығы белгілі бір та-
рихи кезеңнің тарихи шындығын көрсетіп суреттеп беруінен ғана 
көрінбейді. Мұндағы тарихилық мұраның өзінің белгілі бір мезгілде-
гі аталған түрінің пайда болғанының белгісі ретіндегі айғағы және сол 
тарихи шындықтың шынайылығын көрсете алар шамасында. Мұндағы 
тарихилық мәселесі  оның сан қырлы болмысын ашып бере алады. 

Дәстүрлі қоғам тұрғындары қазақтардың ХХ ғасыр басына 
дейінгі негізгі тарихи білімі қатарында шежіре тұрды. Көшпелі халық 
өміріндегі шежіренің ролін, оның ұлтты өзіне танытушы хас белгісін 
Н.Ә. Назарбаев «Тарих толқынында» еңбегінде терең пайымдайды 
(Назарбаев, 2003: 36-47).
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Саяси тәуелсіздігіне ие болып, өзінің ұлттық, рухани 
құндылықтарын танып-білуге ынталы қазақ халқының бүгінгі 
«шежірешілдігі» тарихи зердесін жаңғырту әрекеті. 

Шежіре – ең алдымен дәстүрлі қоғамның ауызша өмір сүрген 
рухани ескерткіші (Алпысбес, 2007: 25). Ол осы қоғамда екі 
функцияны атқарды. Бірі тарихи сананың міндетіндегі ролі. Мұндай 
жағдайда шежіре ұжымдық тарихи білім сипатына ие болды. Тарихи 
білім ретінде өткенді дәстүрлі қоғамдағы дүниетаным (мифологиялық 
және діни сенім бойынша) тұрғысынан пайымдауға ұмтылды. Мұндай 
қоғамдардағы ғылыми ойлаудың нышандары ілкітарихилық тұрғыда 
еді. Шежіренің түп ілкі атаны мифтендіру және дінмен байланыстыра 
түсіндіруі осыдан. Екіншісі қолданбалық, яғни ата-текті тану, айыру 
мәселесі. 

Халық жадында «Хан Тұрсынды ант ұрсын!» кейде «Ей, 
Қатағанның ханы Тұрсын!» деген квинтэссенциялармен сақталған 
ХVІІ ғасырда өмір сүрген Есім хан мен Тұрсын хан арасындағы 
қақтығысты М.Тынышбаев осындай әдістерді қолдана зерттеді (Ты-
нышбаев,1991: 85). Автор кезеңге қатысты ауызша және жазба 
шежіредегі дәстүрлі ауызша тарих туындыларын және басқа ресми 
жазба деректерді жұмысына сәтті қиюластырған. Аталған кезеңді 
зерттеудегі басты жазба деректердің бірі - Әбілғазы Баһадүр ханның 
«Түркі шежіресінде», «...екі жылдан кейін Есім Тұрсынды шауып, оны 
өлтіріп, қатағандарды қырғанын» жазғанымен, оның себебін хорезмдік 
тарихшы көрсетпейтін. Сондықтан зерттеуші екі хан арасындағы 
қақтығысты халық аңыздарынан іздейді:

 «Бұл жайында Бөген өзені бойында тұратын, Чушка-бұлақ 
елдімекені жанында, ошақты руынан шыққан Базек ақсақал 1923 жылы 
бізге мынадай аңыз айтқан еді:

«Ержүрек Есім хан, шығысқа қалмақтарға қарсы соғысқа аттанып 
тұрып, Түркістанға өзіне кіші хан Тұрсынды (Ташкентті басқарып, 
қатаған және қаңлы руларына әмірін жүргізген) шақырып алады. 
Есім оған барлық халықты басқаруды және өзінің отбасын тікелей 
қамқорлығына алуды тапсырады. Тұрсын мұның бәрін орындауға «ант 
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береді». Есім соғысқа аттанады, ал Тұрсын Ташкентке оралады. Есім 
2 жыл жорықта болып, қалмақтарды талқандап, үйіне қайтады, жолай 
әскерлерді туған ауылдарына қалдырады. Күйік тауына (Әулиеатадан 
батысқа қарай 40 шақырым) жеткенде, ол Тұрсын ханның бұзауларын 
бағып, жылап жүрген кемпірді көреді. Қария «ержүрек баласы Есім 
қайтып оралып, ханшаны бақташыға айналдырған Тұрсыннан өшін 
алады» деп жоқтау айтып жүріпті. Есім оның өз анасы екенін біледі; 
оны күйік кернейді, содан бұл жер «Күйік» атанған. Арыс өзеніне жете 
бере, қазір «Құтырған» (Арыс және Боралдай өзендері арасында) 
атанған жерге келгенде, ол Тұрсын күйзелткен өз ауылының орнын 
табады. Есімнің отбасы мүшелері Тұрсынның малын бағып жүр еді. 
Бойын қатты ашу-ыза кернеп «құтырған» Есім тез арада әскер жиып 
Тұрсынға  аттанды; ал әлгі жер «Құтырған» атанады. Есім Тұрсынның 
қол астындағы қатағандарды шауып, Тұрсынды  – «Хан Тұрсынды ант 
ұрсын» деп өз қолымен өлтіреді» (Тынышпаев, 1991: 85-86).

Ташкент уезіндегі шанышқылы руларының аңызы бойынша, бір 
кездері олардың ханы Тұрсын болғаны, оны Есім өлтіргені сақталған.

Автор Щербина экспедициясы мәліметтеріне сүйеніп 
«қаракесек руына қатысты ескертпеден» жоғарыдағы Базектің 
Есім ханның жорығы туралы аңызын дәлелдейтін мынадай деректі 
көрсетеді: «Қатаған халқына жасаған бір жорықтан кейін қолға түскен 
бойжеткен-қыздарды өзара бөлісіп алады; Шаншар Нұрбикені, Қарпық 
Дәулетбикені, Байбөрі – Оразбикені, ал Тобықты руы - Қоңырбикені. 
Бұл қыздар «қатаған» халқының көсемінің қыздары болған.

Шәкәрім Құдайбердиевтің 9-шы атасы Сары Қоңырбикеге 
қосылған екен (Құдайбердіұлы,1991: 24-25). 

Есім ханның қалмақтарға жорығы туралы қырғыздарда да 
аңыз бар екен. Ыстық-Көлдің оңтүстік-батыс жағалауының тумасы 
Ешеналы Арабаевтың (қырғыздың белгілі зиялысы – Г. Ж.) айтуынша 
Есім жорыққа бара жатқанда, жолай Ыстықкөл қырғыздары оған асыл 
тұқымды жылқылар сыйлайды. Кейін жеңіспен еліне оралған Есім 
жүйрік ат сыйлаған Арабаевтың 9-шы атасы Түгелбайға қатаған руынан 
шыққан белгілі адамның қызын береді. Одан тараған ұрпақ анасының 
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руымен «қатаған» деп аталып кетеді.Қырғыз зиялысы Ешеналы 
Арабаев газетке мақалаларын «қатаған» деген бүркеншік есіммен 
жазатын (Тынышбаев,1991: 86).

Сонымен М. Тынышбаевтың ұлт тарихын пайымдаудағы 
ұстанымы арқасында, тарихымыздың маңызды тақырыбының бірі  - 
Есім ханның қатаған руына жасаған жорығы, Есім хан мен Тұрсын 
хан арасындағы қақтығыстың мәнісі анықталынды. Әбілғазы себебін 
көрсетпеген жорықтың себеп-салдарын, кейінгі зерттеуші қосымша 
дерек көздері арқылы (квинтэссенциямен түйінделіп, жыраулар 
туындыларына және шежіреге түскен дәстүрлі ауызша тарих үлгілері) 
анықтап, жетілдіріп, дәлелдеп шықты. Нәтижесінде Есім ханның жорық 
жырауы Марғасқа жыраудың:

«Ей, Қатағанның хан Тұрсын,

Кім арамды ант ұрсын!

Жазықсыз елді еңіретіп,

Жер тәңірсіп жатырсың.

Хан емессің қасқырсың,

Қара албасты басқырсың.

Алтын тақта жатсаң да,

Ажалы жеткен пақырсың!

Еңсегей бойлы Ер Есім

Есігіңе келіп тұр:

Алғалы тұр жаныңды,

Шашқалы тұр қаныңды!» (Дүйсенбайұлы,2004: 43) - деген өлең-
дерегінің шығу тарихын біліп, оның тарихи шындыққа құрылғанына 
көзімізді жеткіздік. 

Қазақ халқының дәстүрлі тарихи білімі - шежіре өзінің осындай 
мол деректік қабаттарын көрсете алады. Бұған біз көздеген аспект 
бойынша да сеніміміз артты. Халқымыздың дәстүрлі ауызша тарихының 
ертеден дамығанын ортағасырлық жазба шежірелік еңбектер дәлелдеп 
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отыр. Оны осы кезеңдердің тарих жазушыларының өз еңбектерінде 
тарихнамалық дерек ретінде қабылдап кіргізе беруі көп жәйтті түсінуге 
қозғау салады. Даланың ауызша тарихына деген ұстанымның қалыпты 
үрдіске айналғанын қазақ арасындағы ауызша шежірелердің бәрі дерлік 
жеткізіп келеді. Мұның өзі шежіреге және басқа да қазақ халқының 
рухани мұраларына деген бүгінгі ұстанымның берік орнығуына 
сенімділік туғызбақшы.

Фольклормен қатар ауыз әдебиеті туындыларының кейбірі 
дәстүрлі ауызша тарихтың ролін атқарып, ұлттық тарихнаманың 
дамуына ықпал етті.

Тарихи бастаулары түркі қағанаттары заманынан көрініс табатын 
ауыз әдебиеті ХІІІ-ХV ғасырлардан бастап дербестелген (Қасқабасов, 
2005: 217). Қазақ әдебиеттану ғылымының үлкен бір маңызды саласын 
ақын-жыраулардың мұралары – ауыз әдебиеті құрайды. 

Сыпыра жырау, Асан Қайғы, Қазтуған жырау, Шәлгез жырау, 
Доспамбет жырау, Жиембет жырау, Ақтамберді жырау, Бұқар 
жырау, Тәтіқара ақын, Шал ақын, Дулат Бабатайұлы, Шортанбай 
Қанайұлы, Мұрат Мөңкеұлы, Қобылан Бәрібайұлы, Жанақ ақын, Есет 
би, Абыл ақын, Жанкісі би, Түбек Байқошқарұлы, Өске Торқаұлы, 
Махамбет Өтемісұлы, Шернияз Жарылғасұлы, Орынбай ақын, 
Мәделі Жүсіпқожа ұлы, Күдеріқожа Көшекұлы, Нысанбай жырау, 
Сүйінбай Аронұлы, Нұрым Шыршығұлұлы, Біржан сал, Бақтыбай 
Жолбарысұлы, Қашаған Күржіманұлы, Ақан сері, Ақтан Керейұлы т.б. 
туындылары өздері шыққан халықтың ұлттық болмысын және өмір 
сүрген қоғамы мен әлеуметтік ортасын барынша сипаттап, ашып бере 
алады (Дүйсенбайұлы,2004:227).

Ауыз әдебиетінің тарихи дерек түріндегі артықшылығы фольклор 
тәрізді төлтумалығында, жергіліктілігінде және хронологиясының аса 
ауқымдылығында. Бұл ұлттық ауызша деректердің екінші бір маңызды 
астары бар – ол олардың тарихнамалық сыпатқа иелігіндегі мәселесі.
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Сыпыра жырау, Асан Қайғы, Қазтуған жырау, Шәлгез жырау, 
Доспамбет жырау, Марғасқа жырау, Ақтамберді жырау, Бұқар жырау, 
т.б. (Дүйсенбайұлы,2004: 20-212) мұраларының ұлттық тарихты 
зерделеудегі маңызы зор.

 Жыраулардың алдыңғы буынының тарих сахнасына көтерілген 
кезеңі, қазақтың дербес халықтығы аяқталмаған тұс. Бұдан этникалық 
тарихты зерттеудегі жыраулар шығармаларының деректік үлесі 
байқалады. Жыраулардың мұрасындағы тарихнамалық белгі, олардың 
халық өмірін әр қырынан бейнелейтін шығармаларындағы өткенге 
қайрылу, яғни «тарихты жоқтау». Тарихи жадыны тұтастандыру, әр 
кезеңнің тарихи саяси оқиғаларын, тұлғаларын біріктіруден көрінеді. 

Жиембет жыраудың мұрасындағы қазақ тарихнамасы үшін мәңгі 
тақырып «Алаш» атауына қатысты: 

«Қайратым қанша қайтса да,
Мұныңа, ханым, шыдаман!
Арқаға қарай көшермін,
Алашыма ұран десермін» (Дүйсенбайұлы,2004: 39-41) – деген 

қанатты сөз орамдарынан толғаудың сол заманның тарихи дерегі 
боларлық салмағын аңғарсақ, тарихнамалық сипатын өткенге қайрылу 
арқылы қорытуымен бағамдаймыз. Жыраудың халық жадындағы тарихи 
өткенді зерделеудің квинтэссенциясын («Алашыма ұран десермін!») 
орынды қолдануы, дәстүрлі қоғамдағы тарихи сананың сіңімділігін 
және оның аса қадірлілігін айғақтар дерек ретінде қабылданады.

ХІХ ғасырдағы Дулат Бабатайұлы, Шортанбай Қанайұлы, 
Мұрат Мөңкеұлы шығармашылығы отаршылдық кезеңнің асқынған 
дәуірінде қалыптасып, сол кезеңді өз мұраларында «Зар заман» деген 
квинтэссенцияға сиып кететін түйіндеумен қалдырды. Оны М.О. 
Әуезов дәл көрсетті: «Зар заман деген ХІХ ғасырда өмір сүрген Шор-
танбай ақынның заман халін айтқан бір өлеңінің аты. Шортанбайдың 
өлеңі ілгергі, соңғы ірі ақындардың барлық күй, сарынын бір араға 
топтастырғандай жиынды өлең болғандықтан, бүкіл бір дәуірде бір са-
рынмен өлең айтқан ақындардың барлығына «Зар заман» ақындары 
деген ат қойдық» ( Әуезов, 1991: 6).
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Отаршылдық кезеңді зерттеуде «Зар заман» ақындарының 
мұраларының жергілікті деректемелік күшін мойындамау, ресми 
басқыншы биліктің қалдырған құжаттары негізінде құрастырылған 
жат тарихи танымды ұрпаққа сіңіру деп санаймыз.

Қорыта айтқанда, қазақ халқының ұлттық тарихнамасының 
негізін құрайтын дәстүрлі ауызша тарих – фольклор мен ауыз әдебиеті 
туындыларында дамып, қалыптасты. Мұраларды нақтылы белгілері 
бойынша сыныптап, олардың зерттелу деңгейі мен бірқатар теориялық-
методологиялық мәселелерін көтерген әрекетіміз – жұмысымыздың 
алға қойған мақсаты болды. 

Қазақ халқының тарихын зерттеуді ең алдымен оның жергілікті 
автохтонды дерек көздерін игеруден бастау алуы қажет. Сонда ғана 
халық өз жүрегіне, діліне жақын тарихи өткенін сезініп, қабылдайды.

 Төлтумалық деректерге негізделген дәстүрлі ауызша тарихты, 
оның мәліметтерін, тақырыптарын ғылыми тұрғыдан зерттеу 
арнасына енгізу ұлттық тарихнаманы кеңейтуге, ұлғайтуға жол ашады. 
Ұлттық тарихнаманың өзегі халықтың зердесінде сақталған мұралар 
екенін түсінуіміз қажет. Тек шет тілдік деректер мәліметтері бойынша 
қазақ тарихын құрастыру, қабылдау халықтың өз тарихын танымауға, 
алыстатуға итермелейді. Сондықтан жергілікті дерек көздерін жүйелеу, 
оларды деректемелік тұтас қорға енгізу мәселелері аса өзекті. 

 Қысқаша тарихнамалық талдау барысы қазақ тарихының, 
төлтума деректік мұраларының қоғам мен ғылымдағы күрделі тағдырын 
және оны зерттеуге, асыл мұраны тарихи дерек түрінде қорғауға 
күш салған ұлт зиялыларының қайғылы өмір жолдарын көрсетті. Бұл 
тәуелсіздіктің шексіз құндылығын ұрпақтар жадынан шығармайтын,  
бостандық жағдайында ғана әрбір ұлт шынайы тарихи өткенін өзіне 
және өзгелерге  ұқтыратын сабақ болып табылады. 
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Қазақстанды латынға көшіру мәселесі:  
өткені, бүгіні, болашағы  
[Kazakistan’ın Latin Alfabesine Geçme 
Sorunu:  Dünü, Bugünü ve Geleceği]

Svetlana Smagulova*

Қазақстанда латын жазуына көшу мәселесі тәуелсіздігімізді 
алғаннан кейін қайта көтерілді. Себебі, кезінде КСРО құрамында 
болған Әзербайжан, Молдова, Өзбекстан сияқты кейбір мемлекеттер 
ХХ ғасырдың 90 жылдардың басында латын жазуына көшуді қолға алып, 
аз уақыттың ішінде орыс (кирилл) жазуынан бас тартып,  әліпбилерін 
латынға көшірген еді. 

Қазақстан да Президентіміз Н. Назарбаевтың 2007 жылдың 27 
ақпанындағы  «Жаңа әлемге жаңа Қазақстан» атты жолдауы еліміздегі 
қазақ жазуын латын әрібіне нақты көшу қажеттігін көрсетіп берді.  Қазақ 
жазуын латын әрпіне көшірудің концепциясы Қазақстан халықтары 
Ассамблеясының ХІІ сессиясында да айқындалған болатын (Егемен 
Қазақстан. 10 (90-93). 

Жалпы Қазақстандағы қазақ жазуын латын әліпбиіне ауыстыру 
мәселесі КСРО халықтарының жазуын ХХ ғасырдың 20-30 жж. латын 
әрпіне ауыстыру кезінде көтеріліп,  жазуды өзгертуге байланысты екі 
реформа іске асырылды. Оның бірі – ХХ ғ. басынан қолданылып келе 
жатқан араб жазуын латын әліпбиімен алмастыру болса, екіншісі – 
латыннан орыс жазуына көшіру. 

Кеңес өкіметі орнағаннан кейін халық бұқарасының игеруіне 
оңай жазуға өту шұғыл қажетті деп саналып, түркі халықтарының 
бұрынғы жазуын орыс әліпбиіне (кириллица) көшіруге әрекет 
жасалған еді. Бірақ бұл әрекет халықтардың арасында орыстандыру 
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саясатының жалғасы деген түсінік туғызбас үшін мұны іске асырудың 
басқа жолдары мен сатылары қарастырылды. Үкімет латын жазуына 
көшірудің негізгі себебіне ХХ ғасырдың бірінші ширегінде  Түркия, 
Иран, Әзербайжан және Орта Азияның алдыңғы қатарлы зиялылары 
тарихи-лингвистикалық сараптау негізінде «араб жазуының олардың 
елдеріндегі халықтар тілінің табиғатына сәйкес келмейді» деген 
тұжырым жасауын алға тартты. Осындай қорытындыға келген 
комиссия әліпбиді латын жазуына көшу мәселесін қойып, оны жүзеге 
асырудың маңыздылығын көтерді. Латын жазуын енгізуге бастамашы 
болған Әзербайжан ғалымдарының тәжірибесіне сүйене қазақ 
зиялылары латын әліпбиін жасап, оған көшуде көптеген іс-шараларды 
жүргізді. 

Бұрынғы Кеңестер Одағында түркі халықтар жазуын реформалау 
мәселесін бірінші болып көтерген Әзербайжан ғалымдары болып, 1921 
жылы қазанда баспасөздерінде тіл, жазу, емле мәселелері қозғап, тез 
арада істі жүзеге асыратын комиссия құру мәселесі ұсынды. 

1922 ж. 30 қаңтарда Бакуде кеңес мемлекетінің белгілі қайраткер 
Нариман Наримановтың ұйымдастыруымен араб жазуын латынмен 
алмастыру  мәселесін көтерген түрік оқығандарының жиналысы 
өткізіліп, оған қазақ зиялылары да қатысты. Жиында араб жазуының 
күні ескіріп, қолдануға жарамсыз болып отырғандығы,  мәдениеті ілгері 
елге айналуда латын әрібін алу қажеттілігі баса айтылды. Араб жазуы 
мен латынды қолдаушылар арасында айтыс-тартыс туындап, жиылыс 
арабшыларға да, латыншыларға да өз істерінің дұрыстығын дәлелдеу 
үшін комиссия құруды ұсынды. 

Қазақ оқығандары да әліпбиді алмастыру мәселесінде екі топқа 
бөлініп, бірі А. Байтұрсынов құрастырған араб жазуымен қалуды 
қолдаса, екінші топ әзербайжандықтардың бастамасын құптады. 
Мәселен, Ә. Байділдин «Жаңа әліпбиді іске асыру жөніндегі істің 
алды болды» деп, латыншыларға жақтасты (Жаңа әліпби жолында, 
1927:24).  

Ұзақ талқылаулардан кейін әліпбиді латынға көшіру турасындағы 
ұсыныс қабыл алынып, істі жүзеге асыру үшін Н. Наримановтың 
төрағалығымен жаңа алфавитке көшуге байланысты дайындық 
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жұмыстарымен айналысатын арнайы әліппенің комитеті құрылып, 
жаңа әліпби кітабын бастырып шығару, халыққа түсінікті болу үшін 
газеттерде насихаттау жұмыстарын жүргізу мәселелерін қолға алатын 
болды. Осы жылы Әзербайжанның жаңа әліппе комитеті «Жаңа 
жол» деген газет, ал 1923 жылдан бастап латын әрібінде бірнеше І 
және ІІ сатылы мектептер үшін оқулықтар,  құралдар және әдебиеттер 
шығарды. Мерзімді басылымдарда көтерілген бұл мәселе төңірегіндегі 
айтыстардан кейін 1924 жылы Әзербайжан үкіметі латын әліппесінің 
негізінде құрылған жаңа әліппе шығару турасында декрет қабылдайды 
(Жаңа әліпби, Еңбекші қазақ, 1928 (137). 

Латын әліпбиіне көшу мәселесі қазақ зиялыларының 1923 жылдан 
бастап көтеріліп, бұл мәселені талқылауға жоғары оқу орындарының 
жастары, тартылып, 1927 жылға дейін жаңа әліпби төңірегінде айтыс-
тартыстар жүрді. 

1925 жылдан бастап барлық қазақ мектептерінде мектептерінде, 
жеке кәсіпорындарында және мекемелерінде латыншылардың 
үйірмелері құрылып, жаңа әліпбимен таныстыру сабақтары өткізіле 
бастады.  

1926 жылдың ақпанында Баку қаласында Бүкілодақтық 
I-түркологиялық съезі өткізіліп, КСРО-ның түркі тілдес 
халықтарының жазуын латын әрпіне ауыстыруға арналды. Осы съезде 
Жаңа түрік алфавитінің Орталық комитеті құрылды. Съезге дейін 
көпшілік ұлт республикаларында латындандыру мәселесі бойынша 
оқытушылармен кеңестер жүргізу, арабшылармен пікірталас өткізу, 
кейбір республикаларда латын әліпбиін сараптамадан өткізіп, жариялау 
сияқты бірқатар жұмыстар жүргізілді. Бұл съезге Қазақстаннан Ахмет 
Байтұрсынов, Елдес Омаров, Біләл Сүлеев, Әзиз Байсейітов, Нәзір 
Төреқұлов және ҚазАКСР Ағарту Халық коммиссариаты мен зиялы 
қауым өкілдері қатынасты. Съезге қатысушылар екі топқа бөлініп, 
бірі араб әрібінің түркі халқы үшін маңыздылығын айтса, екінші топ 
латынға көшу аса қажеттігін дәлелдеді. А. Байтұрсынов бастаған қазақ 
арабшылары латындандыруға қарсы болып, съезде реформаланған 
араб әліпбиін қабылдаттыруға барлық күштерін салды (Әліппе айтысы, 
1927: 52-55).
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Латын әрібіне көшу мәселесі түрде қазақ мерзімді 
басылымдарында жиі-жиі көтеріле бастады. Бастапқы кездерде 
бұл мәселелер төңірегіндегі пікірлер «Ақ жол», «Еңбекші қазақ» 
газеттерінде ғана жарияланса, кейін бірте-бірте өзге де өлкелік, 
губерниялық газеттер мен журналдарда жариялады.  

Қазақстандағы жаңа әліпбишілер қозғалыс мәселесін 
насихаттаған бірден-бір өлкелік газет «Еңбекші қазақ» болды. Газетке 
үкімет тарапынан арнайы нұсқаумен күнделікті жаңа әліппешілер 
қозғалысы турасында хабарлар басылып отырылды. Сонымен қатар 
«Жаңа мектеп» журналы да өзінің әрбір санында латын әліпбиіне 
көшу барысы туралы мақалалар жариялап отырған. Бұл мақалалар 
жаңа әліпбидің еліміздің мәдени саласын көтеруде аса қажет екендігін 
насихаттап, жазудың маңыздылығын түсіндірмекке талпынды және 
жаңа әліппешілер қозғалысына қолдау көрсетуге шақырды. Сөйтіп 
екі басылым ұдайы латын әліпбиіне байланысты үкіметтің шығарған 
қаулы, жарлық, қарарлармен көпшілікті таныстырды. 

Халық Комиссарлар Кеңесінің 1930 ж. 23 қаңтардағы қаулысы 
бойынша осы жылдың 15 ақпанынан бастап барлық баспасөз 
басылымдары толықтай, ал газеттердің  бір беті латын әрпіне көшірілді. 
Бір мезгілде, эксперимент ретінде «Жаңа мектеп», «Жаршы» және 
«Қызыл әскер» газеттері сияқты мерзімді басылымдар 1928 жылдан 
жаңа әліпби негізінде шығарыла бастады. 1930 жылдың ақпан айынан 
«Әйел теңдігі», «Қызыл Қазақстан», «Жаңа әдебиет» және басқа 
мерзімді басылымдар түгелдей жаңа әліпбиге көшірілді.

Латын әліпбиін енгізуді жүзеге асыру туралы мемлекеттік 
бағдарлама негізіндегі ҚазАКСР үкіметінің қарарлары бойынша 
жергілікті өкімет пен халық ағарту органдары жаңа үйрету жұмыстарын 
жан-жақты жүргізді. Ол үшін әр түрлі оқыту әдістері, соның ішінде 
алыс ауылдар мен қыстауларға мәдени жорықтар да қолданылды. 
Жаңа латын әліпбиін халық арасында белсенді түрде енгізу барысында 
ауылдар, аудандар, округтар, оқытушылар бірлестіктері мен қоғамдық 
ұйымдар арасында социалистік жарыстар өткізу әдісі қолданылды. 
Орта мектептерде тұрақты түрде жаңа әліппе сабағын енгізу мәселесі 
жиі-жиі көтеріле бастады. 1928 жылдың 23 мамырында Ресей оқу 
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комисариаты түркі республикаларына латын әрібін енгізу мәселесі 
жөнінде қаулы қабылдады. Онда былай деп келтірілді:

“ а) Ресей комиссарлар кеңесі жаңа түркі әліпбиін аз ұлттарға ұлт 
әліпбиі деп белгілесін.

в) Бұрынғы бастық сауаттандыру мектептеріне, басқа мәдениет 
ұйымдарына жаңа әліпби 1928-29 оқу жылынан бастап кіргізілсін. Осы 
жылдан бастап 5 жыл ішінде жаңа әліпбиді жүзеге асырудың жоспары 
жасалынсын.

с) 1928-29 жылға оқу комиссариаты өз қаржысынан бұл іске 
ерекше қаржы белгілесін”  (Латын әліпбине көшу, Жаршы, 1929 (1):2).

Араб әліпбиін толықтай латын жазуымен алмастыру мәселесі 
Қазақ Орталық Атқару Комитетінің 1929 жылғы 24 қаңтарындағы IV 
сессиясында бекітіліп, ұзақ талқылаудан кейін осы жылдың 7 тамызында 
латын әліпбиін енгізу турасында қабылданып, таңба, мөрлер, этикеттер 
мен басқа да мекемелік атрибуттар толықтай жаңа әліпбиге көшірілді. 

Жаңа әліпбиге толықтай көшуді аяқтау үшін ЖӘК ОК-і  ересек 
тұрғындардың арасындағы сауатсыздықты жою мәселесіне аса 
көңіл бөлді. Ересектер арасында жаңа жазуды кең түрде тарату және 
мемлекеттік аппаратты жаңа жазуға көшіру мерзімді және мерзімсіз 
әдебиеттерді қолданусыз мүмкін болмады.

Ұйғыр, татар және өзбек халықтарының арасында жаңа әліпбиді 
еңгізу мәселесі қазақтармен бірдей сатыда жүргізілді. 1928-29 оқу 
жылынан бастап өзбек және татар мектептері толықтай жаңа әліпбиге, 
жаңа өзбек және татар орфографиясына көшті. Қалалық орыс 
мектептері V топтан бастап қазақ тілін міндетті түрде оқи бастады. 
1928-1930 оқу жылынан бастап орыс мектептерінде қазақ тілін оқыту 
толығымен жаңа әліпбиге негізделді (Оқу барысы, Еңбекші қазақ, 1928 
(136). 

1930 жылдың басында Қазақстан толықтай латын әліпбиіне 
көшкен еді. Қазақстанның еңбекші табы бұл мәдени жорыққа белсен-
ді түрде қатынасты. Қарап отырсақ, елімізде 20-30 жылдары латын 
жазуына көшуде тұтас дайындықтар жүргізілген екен. 

Svetlana Smagulova
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ХХ ғасырдың 20-30 жылдарында латын жазуына көшуде қандай 
қиыншылықтарға тап болды, бұл әліпбидің жақсы немесе зиянды жақтары 
болды деген сұрақтар ұзақ жылдар бойы ғалымдардың  зерттеу нысаны-
на айналып, түрлі пікірлер де туындаған. Оның біріншісі, араб жазуын 
қолданушылардың  наразылығы. «Байтұрсынов емлесі» атанған жазудан 
бас тартпауды насихаттаушыларды діндарлар да толықтай қолдады. Екін-
шіден, латын әрібімен жазушыларға арналған оқулықтардың аздығы. 
Үшінішден, араб әрібінде жазылған рухани құндылықтар елеусіз, жастарға 
белгісіз болып қалуы. Сөйтіп, араб жазуындағы көптеген дүниелер кіта-
пхана қорының сөрелерінде қалып қойды. Оның екінші бір себебі де бол-
ды. Жалпы, ХХ ғасырдың басында қазақ қоғамына етене араласқан ұлт 
зиялылары 30-жылдары «халық жауы» ретінде қуғындалып, көбі аты-
лып кетті. Олардың көпшілігінің еңбегі араб жазуымен жарыққа шыққан 
еді. Кеңестік жүйе қуғын-сүргінге ұшыраған азаматтардың еңбектерін 
оқуға, қолдануға ұзақ уақыт бойы тыйым салып келді. Тек еліміз егемен-
дігін алғаннан кейін ғана зерттеушілер толықтай пайдалануға мүмкіндік 
алды. 

ХХ ғасырдың 90-жылдары Түркіменстан, Өзбекстан, Әзірбайжан  
елдері латын жазуына көшті. Қазақстан тәуелсіздігін алғаннан кей-
ін Елбасы латын жазуы мәселесіне қайта оралып, ғалымдарға оған 
көшудің қаншалықты тиімділігі барлығын өзге елдердің тәжірибесіне 
сүйене зерттеуді тапсырды. Нәтижесінде осы уақытқа дейінгі аралықта 
латын әліпбиінің бірнеше нұсқасы жасалып, мерзімді баспасөз арқылы 
көпшіліктің талқысына салынды, бұл мәселе бірнеше рет теледидар-
да, дөңгелек стол басында, әртүрлі республикалық деңгейде және 
халықаралық ғылыми-техникалық конференцияларда талқыланды. 

Әліпбиді латын жазуына көшіру мәселесі қозғалғаннан бері 
қазақ қоғамында «латын әліпбиіне көшкенде қазақ тілінің ахуалы 
қалай болмақ?» деген мәселе төңірегінде қызу талқылаулар жүргізіліп, 
Қазақстанның кейбір ғалымдары латын әліпбиіне көшкен Түркия, 
Әзербайжан және Өзбекстан және т.б. елдерде орын алған кемшіліктер-
ге жол берілуі мүмкін деген қауіптің барлығын да жоққа шығармады. 
Мәселен, 90-жылдары латын әліпбиіне көшкен көршілес түркі елдеріне:  
1. Түрік тілінің дыбыстық қорындағы бірқатар дыбыстарды таңбалайтын 
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әріптердің әліпби жүйесіне енбей қалуы (Өзбек әліпбиі). 2. Сан ғасырлық 
араб графикаларына негізделген рухани мұраларын пайдаланылмауы. 
3. Латын әрібімен басылған көркем әдебиеттің тапшылығы. 4. Латын 
жазуы тек ұлттық мектептерде ғана қолданылып,  орыс мектептерінде 
кирилл жазуының енгізілмеуі. 5. Орта жастағылар мен үлкендер арасын-
да латын жазуын үйренуге құлшыныстың бәсеңдігі  және т.б.(http://
www.namys.kz ) .

2007 жылы Қазақстан Республикасы Білім және ғылым 
министрлігі Ғылым комитетінің ұйымдастырумен «Түркия, 
Өзбекстан, Әзірбайжан  және де басқа елдердің латын әліпбиіне көшу 
тәжірибелеріне ғылыми талдау жасай отырып, қазақ жазуын латын 
графикасы негізінде әліпбиге көшіру  жөнінде ғылыми зерттеулер 
жүргізу» атты зерттеу бағдарламасы негізінде Тіл білімі, Философия 
және саясаттану, Шығыстану, Тарих және этнология, Әдебиет және 
өнер, Экономика және тағы басқа институттардың ғалымдары ғылыми 
зерттеулер жүргізді. Ш.Уәлиханов атындағы Тарих және этнология 
институтынан К.Н. Бұрханов, Қ.С. Алдажұманов, А.И. Құдайбергенова 
және мен аталған жылы мұрағат және кітапхана қорларында жұмыс 
істеп, ХХ ғасырдың 20-40 жылдардағы қазақ жазуын латын графикасына 
көшіру және оны жүзеге асыру барысына қатысты зерттеулер жүргізіп, 
Қазақстан мен түркі тілдес халықтардың  әліпби реформасына талдау 
жасадық. Соның нәтижесінде ХХ ғасырдың 20-40 жылдар латын 
әліпбиіне көшу барысында мынадай кемшіліктерге жол берілгендігін 
анықтадық: 

Латын әліпбиін жасауда мамандар арасында қайшы пікірлер 
туындады; 

Әліпбиді насихаттау барысында жас ерекшеліктері ескерілмеді. 
Мәселен, егде адамдарға әліпбиді үйрету мәселесі ұмыт қалдырылып, 
нәтижесінде сауатсыздар қатары  көбейді.

Мамандардың жетіспеуі әліпбиді үйренуде көп кедергілерге 
алып келді. Нәтижесінде жазу мен оқу үдерісі өте баяу жүргізіліп, 
жұртшылық арасында шала сауаттылар қатары көбейді.

Svetlana Smagulova
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Латын әрібіндегі оқулық және тағы басқа насихат құралдарын 
шығаратын баспаханаларда әріп қалыбы жетіспеді.  

Араб әрібінде жазылып, жарық көрген құндылықтарымыз 
кітапхана қоймасының сөрелерінде жатып қалды. 

Осы  тәжірибеге сүйене отырып, латын графикасына көшу 
мәселесі оң шешілген жағдайда мыналар ұсынылады: 

1) Қазақ жазуын латын әліпбиіне көшіру қажеттілігіне 
байланысты халық арасында жаппай түсіндіру және дайындық 
жұмыстарын жүргізу.

2) Білім және ғылым Министрлігінің жүйесінде латын әліпбиіне 
ауысуды іс жүзіне асыратын ұйымдық құрылым жасалуы қажет.

3) Латын әрпі негізіндегі жаңа қазақ әліпбиін баспасөзде 
жариялау арқылы кең түрде халық талқысына салу керек.

4) Латын әліпбиіне көшуді  республика мектептерінде 12 жылдық 
білім берудің енгізілуін ескеріп, біртіндеп, кезеңдерге бөле отырып іске 
асыруға болар еді.

5) Орыс тілді мектептерде оқығанын қалайтын қазақ балаларына 
қолайсыздық туғызбас үшін оларға латын алфавиті негізінде жазылған 
қазақ тілі оқулығының жаңа буынын даярлау керек.

6) ХХ ғ. 30-жылдарындағы тәжірибені ескеріп, ересек адамдарды, 
олардың ішінде орыс тілінде оқитын студент жастар да бар, латын 
әліпбиіне оқыту мүмкіндіктерін қарастырған жөн.

7) Латын әліпбиіне біржолата өту үшін өтпелі кезеңнің болуын 
қарастыру қажет. Бұл жерде араб әрпінен латынға, онан соң кириллицаға 
өткен кездегідей, ұзақ уақыт бойы орыс графикасы негізінде қазақ 
тілінде жасалған бұрынғы құндылықтардан (рухани, мәдени, ғылыми 
мұра) қол үзіп қалмас үшін жас ұрпақтың орыс әліпбиін де білуі 
(ұмытпауы) жолдарын қарастыру маңызды. 

8) ХХ ғ. 20-30 жж. латын әліпбиін енгізудің тарихи тәжірибесін 
баяндайтын көпшілікке арналған тарихи кітаптар мен кітапшалар 
шығарып, ғылыми мақалаларды баспасөзге жариялау арқылы үгіт-
насихат жұмыстарын жүргізу (Қазақ әліпбиін, 2007:194).
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Сөйтіп, тарихшылар тарапынан бұрынғы өткен тәжірибелерді 
зерделеп, сол тәжірибелерге де сүйенудің  тиімдіректігі баса көрсетілді 
(Латын графикасы негізінде,  2007: 23-24)

Шығыстанушы ғалымдар тарапынан Шығыстың мұсылман 
емес елдердін (Қытай, Корея, Жапония, Индия, Армения, Грузия) 
латын графикасын қолдану мәселесіне қатысты зерттеулер жүргізілді. 
Сонымен қатар латын әліпбиін қолданып отырған Түркия және 
Өзбекстан, Әзірбайжан, Түрікменстан республикаларының латын 
әліпбиіне көшу тәжірибесімен танысып, жазуды  реформалауда 
кезіккен қиындықтарды нақтылап, бізде оның кезігуіне жол бермей 
үшін ұсыныстар айтты. 

Жазуды латын әліпбиіне ауыстыру мәселесі өте күрделі. Ол 
Шығыс елдеріндегі тіл факторын дамыту тәжірибесінің негізінде 
кешенді зерделеуді талап етеді. Қазақстан үшін тағылым аларлығы және 
пайдалысы латын әліпбиіне көшкен елдердің елдерінің тәжірибесі бола 
алады.

Республикамызды латын әліпбиіне көшірудің маңызы бар ма? 
Біріншіден, қазақ жазуын латын графикасына көшіру Қазақстан 
Республикасында қазақ тілінің мемлекеттік тіл ретіндегі мәртебесін 
нығайта түседі. Екіншіден, түркі тілдес халықтармен арадағы мәдени, 
тілдік байланыстарды одан сайын беріктендіріп, жақындастырды. 
Үшіншіден, тіліміздің әлемдік ақпараттық кеңістікке тиімді түрде енуіне 
жол ашады. Төртіншіден, еліміздің мәдени, рухани дамуына елеулі әсері 
бар. Бесіншіден, қазіргі қазақ жазуы емле-ережесінің көптеген жаңсақ 
тұстарынан арылады. Себебі кезінде араб дәстүрімен, кейіннен орыс 
жазуының ықпалымен енген бір топ кірме әріптер мен емле-ережелер 
қазақ тілінің ішкі айтылым заңдылықтарына кереғар келіп жатыр. 
Алтыншыдан, орыс әліпбиінің ықпалымен қазақ жазуына еніп кеткен 
көптеген сөздерден арыламыз. 

Әліпби ауыстыру төңірегінде бірнеше пікірлер бар. Оның бірі 
орыс (кирилл) жазуын  қолайлы көретіндер. Орыс жазуына үйреніп 
қалғандықтан латын әліпбиінде жарық көрген материалдарды бірден 
көз жүгірте оқып кетуге мүмкін болмайды. Екінші пікір – бұл бұрынғы 
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А. Байтұрсынов емлесін қабыл ету. Ал үшінші пікірдегілер керісінше 
ғылым мен техниканы жоғары деңгейде игеруде латын әліпбиіне 
көшуді қолдайды. Олардың тұжырымынша, интернет жүйесі арқылы 
латын жазуын қолданып отырған әлем халықтарына жақындастырып, 
байланысты күшейтеді (Қазақ әліпбиін, 2007:42).     

Латын әліпбиіне көшуде ХХ ғасырдың 20-30 жылдарында жарық 
көрген рухани, мәдени құндылықтарымыздан айырылып қалғандай, 
орыс жазуы негізіндегі жазба мұраларымыздан айрылып қаламыз деген 
қорқыншытың бары да даусыз. Әрине, бұл орынды қауіп. Дегенмен, 
ғалымдардың зерттеуі нәтижесіндегі тұжырымдар бойынша, орыс 
жазуы әлі де болса латын жазуымен бірнеше ондаған жылдар қатар 
оқытылып, орыс әрібіндегі материалдар, оның ішінде мектеп, жоғары 
оқу орындарындағы оқулықтар мен оқу құралдары бірте-бірте латын 
жазуына көшіріледі. Сонымен қатар ғылыми негізде жазылған еңбектер, 
көркем әдеби шығармалар да ақырындап ауыстырылады. 

Латын жазуына көшіруде мектептер мен оқу орындарына арнайы 
сабақ беретін мұғалімдер даярлау мәселесі де маңызды. Ол үшін 
бұрынғы  тіл маманы мұғалімдерінің білімін жетілдіру арқылы жүзеге 
асыру аса қажет. Сонымен қатар жаңа  әліпбиге көшіруде күнделікті 
БАҚ құралдарын қолдану. Яғни телеарналарда арнайы бағдарламалар 
ашу, мерзімді баспасөзде латын әліпбиінде материалдар басу.   

Қазіргі таңда латын әліпбиіне көшу мәселесіне орай қандай 
іс-шаралар жүзеге асырылуда? Біріншіден, тіл мамандары латын 
графикасына негізделген бірнеше қазақ әліппесін жасап, халықтың 
талқылауына ұсынылды. Соған байланысты туындаған қоғамдық 
пікірге талдау жүргізу, қазақ жазуын латын графикасына көшірудің 
мемлекеттік бағдарламасын жасау және қабылдау, халық арасында қазақ 
жазуын латын графикасына көшірудің тиімділігі жөнінде түсіндірме, 
ұғындыру және насихаттау жұмыстары қазіргі таңда  жүргізіліп жатыр. 
Екіншіден, қазіргі таңда интернет ақпарат көзінде латын жазуын кең  
түрде қолданыла бастады. Үшіншіден, жастардың арасында латын 
әліпбиін қолдануда қызығушылық басым болып тұр. 
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Алдағы уақытта латын әрібіне көшуде мерзімді басылымдарды 
кеңінен пайдалану, қазақ тілді оқытушыларға арналған оқулықтарды 
дайындау және шығару, латын графикасын мектепке дейінгі білім беру 
жүйесіне енгізу сияқты мәселелерді қолға алу маңызды. 

Соңғы жылдары әр кез  қазақ әліпбиін латынға ауыстыру туралы 
мәселені талқылауда Жалпыхалықтық референдум өткізу туралы 
пікір ұсынылуда. Түркіменстан, Өзбекстан, Әзірбайжан және Түркия 
мемлекеттерінің тәжірибесіне сүйенсек, жаңа әліпбиді қабылдау 
біршама уақытқа созылады екен. Алдағы уақытта латын жазуына 
көшуде бұрынғы тарихтағы кемшіліктерді ескерген аса маңызды. 

Латын жазуының болашағы зор. Келер ұрпақтың саналы да, 
салауатты азамат болуына, ұлтының мүддесі жолында қызмет етуге, 
діні, ділі, тілін сақтауда жазудың да алар орны барлығын осы бастан 
дұрыс түсініп, оны жүзеге асыру біздің басты міндетіміз болып қалмақ.  
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Bağımsızlık Sonrası Dönemde  
Kazak Kültürünün Korunmasına Yönelik  
Yapılan Çalışmalar

Seyfullah Yıldırım*

Giriş
Deşt-i Kıpçak olarak adlandırılan kadim Türkistan coğrafyasının en 

büyük mirasçılarından biri olan Kazaklar XIX. Yüzyılda Çarlık Rusya’nın 
Kazak Hanlığını ortadan kaldırarak Kazak bozkırlarını işgal etmesiyle Çar-
lık Rusya’nın hâkimiyeti altına girmişlerdir. Kazakların bir kısmı Sovyetler 
Birliği dönemindeki özerk yapıların belirlenmesi süresince Özbekistan sı-
nırları içerisinde kalmıştır.  Kazakların yine büyük bir kısmı da günümüzde 
Çin ve Moğolistan’da yaşamaktadırlar. XX. yüzyılın ilk yarısında, 1930’lu 
ve 1940’lı yıllarda Sovyetler Birliği ve Çin de yürütülen siyasi baskı, sürgün 
ve bilinçli olarak oluşturulan açlık politikasının sonucunda komşu ülkelere 
gitmiş olan Kazaklar bugün dünyanın 40’tan fazla ülkesinde yaşamaktadır-
lar. Zikredilen bu sebeplerden dolayı yurt dışında yaşamak zorunda kalmış 
olan Kazakistan dışında yaşayan Kazaklar tarafından “Kazak diasporası” 
oluşturulmuştur. Kazakistan Cumhuriyeti tarafından 22 Temmuz 2011 
yılında yayımlanan “Halkın göçmesi ve yerleşmesi ili ilgili kanun” hükmüne 
göre Kazakistan dışında yaşayan Kazakların hepsi “etnikalık katar” yani 
aynı etnik yapının paydaşı olarak görülmüş ve nerede yaşarsa yaşasın Kazak 
uyruğunda olan kişilerin Kazak halkının bir parçası olduğu kabul edilmiştir 
(Mukamethanulı, 2011: 157; Mukamethanulı, 2013; 86).

İkinci Dünya savaşı yıllarında Almanların Rusyayı işgal etme 
ihtimaline karşın Rusya’da bulunan sanayi komplekslerinin bir kısmı Ka-
zakistan’ın kuzey ve doğu bölgelerine taşınmıştır. Bu taşıma sonrasında 
Kazakistan’da yeni iş sahaları açılmış ve bunun neticesinde de bölgeye Slav 
nüfusunun göçü başlamıştır. Bu göç politikaları daha sonra Kruşçev’in ba-
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kir toprakların tarıma açılması siyasetiyle resmi olarak da desteklenmiştir 
(Nogayeva, 2013: 12).

Sovyetler Birliği döneminde milli olan her şeye yasak getirilerek top-
lumların milli bir şuura sahip olmasının önüne geçilmek istenmiştir. Devle-
tin resmi politikası haline gelen bu uygulamadan elbette Kazak Türkleri de 
nasiplerini almışlardır. Bu doğrultuda Kazak tarihi, bağımsızlık mücadele-
lerinden ziyade aynı etnik kimliğin paydaşları olan farklı kabile ve boyların 
kendi aralarındaki çekişmelerinden ibaret olarak gösterilmiştir. Bu dönem-
de yapılan resmi propaganda, açıklamalar ve kaleme alınan yazılar Kazakis-
tan’ın Çarlık Rusya ve Sovyetler Birliği tarafından işgal edilmediğini aksine 
Kazakların gönüllü olarak Rus hâkimiyetine girdiği yönünde olmuştur.  
Bundan dolayı Çarlık Rusya döneminde Ruslara karşı bağımsızlık mücade-
lesine girişmiş olan Kenesarı Kasımulı gibi kişiler hakkında araştırma yap-
mak ve eserlerde onlardan bahsetmek suç olarak kabul edilmiştir. Ayrıca 
bu uygulamanın devamı olarak Alaş Orda hareketi ve bu hareketin öncüle-
ri Alihan Bökeyhanulı, Ahmet Baytursınulı, Mirjakıp Duvlatulı ve Mağjan 
Jumabayulı gibi milli bilincin oluşması ve bağımsızlık yolunda mücadele 
eden Kazak şair ve aydınlarıyla ilgili değil araştırma yapmak bunların isim-
lerini ağza almak bile “halk düşmanı” ilan edilip, soruşturulmak için yeter-
li sebep olarak görülmüştür. Bundan dolayı Sovyetler Birliği döneminde 
Alaş Orda hareketi ve bu hareketin öncüleri, Sovyet Rusya tarafından 1925 
yılında Kazakistan’ın başına geçirilen Goleşekin’in 1930’lu yıllarda devlet 
eliyle uyguladığı bilinçli açlık, 1937 yılından itibaren Türk dünyasının di-
ğer bölgelerinde olduğu gibi Kazakistan’da da başlayan Kazak aydınlarının 
sürgüne gönderilmesi ve ortadan kaldırılması, 1950’li yıllardaki Kazak 
topraklarının işlenmeye ve Slav nüfusuna açılması ve 1979 yılındaki Ak-
mola’da meydana gelen gösteriler hakkında konuşmak, bunlarla ilgili araş-
tırma yapmak ve yazı yazmak  kesinlikle yasaklanmıştır (Kara, 1997: 41).

Çarlık Rusya, Kazaklar arasından seçmiş olduğu bazı kişileri Rus 
şehirlerinde ve okullarında okutarak onların Rus kültürü ve ideolojisiyle 
yetiştirmeyi bu şekilde kendi sömürgeci zihniyetine hizmet eden bir “ye-
rel aydın tipi” oluşturmayı hedeflemiştir. Çarlık hükümeti bu şekilde Rus-
laştırma ve asimilasyon çalışmalarını topluma kendi içerisinden yetişmiş 
olan kişiler üzerinden yapmayı hedeflemiştir. Fakat onların yetiştirmiş 
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olduğu Kazak gençleri hiçbir zaman Rusların istediği şekilde doğrudan 
onların ideolojisine hizmet etmemiştir. Aksine burada yetişmiş olan o gü-
nün gençleri geleceğin ise aydınları olan kişiler Alaş Partisini kurarak milli 
devlet ve kültür için çalışmışlardır. Çarlık döneminde yapılan çalışmaların 
amaçlarına ulaşmaması gibi Sovyetler Birliği döneminde de genelde Türk 
dünyası özelde ise Kazakistan’da uygulanan milli kimlikten yoksun “Enter-
nasyonel insan/ Sovyet insanı” olarak yetiştirilmek istenen Kazak aydınları 
da Kazaklara ve Kazak kültürüne hizmet ederek milli kimlik ve kültürle-
rinin oluşması ve canlanması için çalışmışlardır.  Kazak aydınlarının bu 
amaca yönelik olarak yapmış oldukları çalışmalar Sovyet Rusya’nın “Sovyet 
insanı” yetiştirme çabalarının uzun vadede boşa bir uğraş olduğunu, bazı 
aydınlarda artık yavaş yavaş Kazak kimliğinin ve kültürünü oluşturan bilin-
cin iyice yerleşmeye başladığını göstermektedir. 

Buna verilecek en iyi örneklerden birisi hiç şüphesiz İliyas Esenber-
lin’in romanlarıdır. Esenberlin tarihi kaynaklar ve arşiv araştırmaları neti-
cesinde ulaşmış olduğu bilgiler ışığında Kazak tarihinin en önemli dönem-
lerini “Köşpendiler/ Göçebeler”1 adı altında üç cilt olarak romanlaştırmıştır. 
Üçlemenin ilki 1969 yılında “Almas Kılış/ Elmas Kılıç” adıyla yayımlanmış 
olan bu romanda Kazak Hanlığının kurucuları olarak kabul edilen Janibek 
ve Kerey Hanlar konu edinilmiştir. Üçlemenin ikincisi 1971 yılında “Janta-
las/ Ölüm Kalım Mücadelesi” adıyla yayımlanır ve romanda Abılay Han’ın 
mücadeleleri anlatılır. Üçlemenin sonuncusu ise 1973 yılında “Kahar/ 
Gazap” adıyla yayımlanır ve Çarlık hükümetine karşı isyan ederek bağım-
sızlık savaşını başlatan Kenesarı Kasımulı’nı konu edinir. Orta Jüz’ün hanı 
olan Abılay’ın torunu olan Kenesarı 1837 yılında Aktav’da bulunan Rus 
kalelerine saldırmak suretiyle Ruslara karşı isyana başlamıştır. İsyan kısa 
zamanda başka şehirlere de sıçrayarak yayılır ve Kenesarı bazı başarılar elde 
eder. Fakat hayvanların telef olmasıyla ortaya çıkan kıtlık vb. gibi sebepler-
den dolayı Kenesarı kuvvetini kaybeder. Ruslara karşı girişmiş olduğu bu 
mücadelede Kırgızları da yanına çekmek istese de başarılı olamaz aksine 

1  Roman 2015 yılında Kazakistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği tarafından Prof. Dr. Abdulvahap Kara edi-
törlüğünde üç cilt olarak Türkiye Türkçesine aktarılarak yayımlanmıştır. Ayrıca bu eserin 1. Cildi, Aida Ünal ta-
rafından 2014; 2. Cildi, Sefa Can Karslı tarafından 2015; 3. Cildi de Murat Aydınlı tarafından 2016 yılında Ordu 
Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı’nda hazırlanmış olan Yüksek Lisans 
tezi kapsamında Türkiye Türkçesine aktarılmıştır.
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Kırgızlar Kenesarı’ya saldırırlar ve bu mücadelede 1846 yılında Kenesarı 
ölür ve böylece isyan sona erer. Romanın özellikle son cildinde Kenesa-
rı’nın Ruslara karşı girişmiş olduğu mücadeleyi konu edinmesi o zamanki 
milli duruş açısından çok önemlidir. Çünkü Esenberlin tamamen Sovyet 
ideolojisi altında yetişmiş olmasına rağmen yazmış olduğu bu eserle bu 
ideolojinin ve kültürün bir parçası olmadığını aksine Kazak kültürünün 
ve tarihinin bir mirasçısı olduğunu ortaya koymuş oluyordu. Esenberlin, 
Sovyet hükümeti tarafından kovuşturmaya uğrar ve hapse atılır. Ancak Ko-
nayev’in sayesinde üzerine çok fazla gidilmemiştir (Kara, 1997: 43; Kınacı, 
2016: 68-69). 

Sovyetler Birliği döneminde kaleme alınmış olan bir diğer önem-
li eser de Oljas Süleymanov’un “Az İ Ya” adlı eseridir. Süleymanov’un 
1975 yılında Rusça olarak kaleme almış olduğu bu eser Kazakların milli 
kültür ve bilinç noktasında sergilemiş oldukları duruşun en önemli göster-
gelerinden birisidir. Oljas Süleyman eserinde Çarlık Rusya döneminden 
itibaren uygulanmaya başlayan ve Sovyet Rusya döneminde de devam 
eden Ruslaştırma daha doğrusu “Sovyet insanı” yetiştirme uğraşlarıyla kü-
çümsenmekte olan Türk kültürünün izlerini Rus edebiyatının köklerinde 
aramaktadır:

Görüldüğü üzere Oljas Sülayman eski Sovyetler Birliğindeki 
baskıya, sömürüye başkaldırmanın edebi-ilmi yolunu bulmuş-
tur ve bu yolda da yalnız değildir. Özellikle 1975’li yıllarda, 
Rus yazarların ve araştırmacıların Asya’daki Türklere ve Türk 
kültürüne bakışları samimi bir objektiflikten uzak olup daha 
çok Türkleri itaat ettirmeye yöneliktir. Hatta, Emperyalizm 
ve müstemlekeciliğin hizmetindeki ilim ve sanat; iktidarın ta-
yin ettiği eserler yoluyla halka ırki ve milli bir aşağılık duygu-
su vermiştir. Özellikle tarihin yorumunda merkezi otorite ile 
yerli aydınlar arasında ihtilaflar vardır. Çarlık Rusya’nın Türk 
ülkelerini işgal tarihinin yorumunda bu fark daha da netleş-
miş, Oljas’a göre, atalarının direnişi milli destanın muhteşem 
bir hadisesi ve milliyetçiliklerinin bir sembolü olmuştur (Sü-
leyman, 1992: 8). 
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Oljas Süleyman Sovyetler Birliği döneminde yetiştiği için Kazakça’yı 
iyi bir şekilde kullanamamaktadır ve bundan dolayı da eserini Rusça yaz-
mıştır. O, eserinde Rus edebiyatının şaheserlerinden kabul edilen ve XII. 
yüzyıldan kalma tek Rusça eser olan “İgor’un Seferi” destanını inceler ve 
bu eseri Türk ve Rus iki komşu kültürün ortak eseri olduğu sonucuna varır. 
Bu sonuca destanda yer alan Türkçe kökenli kelimelerden yola çıkarak ula-
şır. Küçümsenerek asimile edilmeye çalışılan bir topluluğa ait kültürün Rus 
kültürü ile karşılaştırılması ve ayrıca Rus kültürüne kaynaklık ettiği sonucu-
na varılmasına Sovyet yetkililer sert tepki gösterir. Bu tepkinin neticesinde 
1975 yılında Kominist Partinin almış olduğu kararla dağıtım aşamasında 
olan eser yasaklanır. Yasak sadece Sovyetler Birliğiyle sınırlı kalmayıp kita-
bın başka dillere çevrilerek yurt dışında yayımlanmasına da yasak getirilir. 
Oljas Süleyman, Sovyet idarecilerini asıl kızdıran olayın “eski Rus şaheserine 
Rus olmayan bir araştırmacının yorum getirmesi” olduğunu söyler. Araştır-
macının Rus olmamasının dışında devamlı küçümsenen Orta Asya’nın ka-
dim toplumlarından Kazaklara mensup olması da bu kızgınlığı artırmıştır 
(Kara, 1987: 44-45).

Oljas Sülayman’ın bu eseri, batılı araştırmacılarında dikkatini çek-
miştir. Frederique Diat (Diat, 1984: 101-126), 1984 yılında kaleme almış 
olduğu makalesinde Oljas Süleyman ve onun bu eseri hakkında geniş de-
ğerlendirmelerde bulunmuştur. F. Diat’ın bu makalesi daha sonra Haya-
ti Develi tarafından Türkçeye de çevrilerek Türk Dünyası Araştırmaları 
Dergisinin Aralık 1987 yılında 51. sayısında yayımlanmıştır. Batılı araş-
tırmacılar, Oljas Süleyman’ın bu eseriyle milliyetler meselesinin sosyalist 
planlama siyasetinin üstünde olduğunu göstermiş olduğunu dile getir-
mişlerdir. Yani eser Sovyet rejiminin Kazakları asimile etmek için yapmış 
oldukları plan ve uygulamaların amacına ulaşamadığının bir göstergesidir. 
1930’lu yıllardan itibaren uygulanan politikalarla nüfusunun önemli bir 
kısmı yok olmuş olan Kazaklar yeniden canlanmış ve böylece resmi ideolo-
jinin “Sovyet insanı” oluşturma idealleri suya düşmüştür (Kara, 1997: 45).
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Sovyetler Birliği döneminde Kazaklarda milli bilincin yok olmadığı-
nın göstergesi olan başka eserler de kaleme alınmıştır. Bu eserlerin yazıl-
masında yukarıda zikredilen eserlerin aydınları cesaretlendirdiği sonucuna 
varılabilir. Nitekim bu uyanış ve bilinçlenme ileriki yıllarda Jeltoksan olay-
larının oluşmasına zemin hazırlayacaktır. 

Jeltoksan/ Aralık Olayları:

1991 yılına kadar Sovyetler Birliği idaresinde varlığına devam eden 
Kazakistan 16 Aralık 1991’de bağımsızlığını kazanmıştır. Kazaklarda top-
lumsal bilincin harekete geçmesi 1980’li yıllardan sonra meydana gelme-
ye başlamıştır. Kazaklarda milli bilincin gelişerek bir bağımsızlık hareketi 
haline gelmesine temel teşkil eden hadise 16 Aralık 1986 tarihinde meyda-
na gelmiş olan Jeltoksan/ Aralık olaylarıdır. Burada kısaca Sovyetler Birliği 
döneminde Kazakistan’ın milli birlik yolunda vermiş olduğu mücadelelere 
ve Jeltoksan yani Aralık 1986 olaylarına biraz değinilecektir.

16 Aralık 1986 tarihinde Parti Sekreteri Dinmuhammed Konayev’in 
görevinden alınarak yerine bir Rus olan Kolbin’in getirilmesiyle Kazakis-
tan’da olaylar başlamıştır. Konayev’in görevden alınması Kazaklar arasında 
hoşnutsuzluk yaratırken Ruslar birbirlerini tebrik ederek; “Sonunda işler 
yoluna girecek, bu Kazaklar her yeri, her kurumun en iyi noktalarını işgal 
etmişlerdi.” demekteydiler. Bu atamaya karşı çıkan Kazaklar, Kazakistan’ın 
Alma-Ata şehrinde sokaklara dökülerek Brejnev meydanında toplanmaya 
başlamışlar ve bunun neticesinde olaylar ortaya çıkmıştır. Gorbaçov tara-
fından yapılan bu değişikliğin temel amacı Brejnev’in ekibinden kalma ki-
şiler olarak gördüğü Konayev ve çevresindekileri iktidardan uzaklaştırarak 
yapmayı planladığı yeni ekonomik reformlar için onların engel olmasını 
ortadan kaldırmaktı. Göstericilerin çoğunluğunu Kazakistan Milli Üniver-
sitesinin Hukuk, Ziraat ve diğer enstitülerinden olan öğrencilerin oluştur-
duğu bu olaylara ayrıca işçiler ve bazı Ruslar da katılmıştır. Kazak genç-
leri yapılan bu değişikliğe “Kazakistan Kazaklara ait olmalı” sloganıyla ve 
Kazak milli marşını okuyarak karşı çıkmışlardır. Toplanmış olan kalabalığa 
bunun sebebini soran Sovyet hükümetinin Kazakistan yetkililerine göste-
riciler, ordudaki önemli noktalar, Kazakistan KGB’si vb. kurumların Ruslar 
tarafından işgal edildiğini ve bunu kabul etmeyeceklerini söylemişlerdir. 
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Meydanın etrafını çeviren askeri birlikler ve polisler öğrencile-
ri tahrik edince olaylar büyümüş, coplarla dağıtılmaya çalışılan 
öğrenciler vitrinleri kırıp otomobilleri ateşe vererek bazı Rus-
lara saldırmışlardır. Parti kadrolarında eşitsizliği önleyerek Ka-
zakları da Ruslarla aynı statüye getirmeye çalışan Konayev’in 
yerine Kolbin’in geçmesinden sonra bazı Ruslar, “Tüm Kazak-
ları Urallara göndermeli ve Alma-Ata bunlardan temizlenmeli” 
şeklinde yorumlarda bulunurken aslında olayların temelinde 
yatan gerçekleri söylemiyorlardı (The Events in Kazkhstan-An 
Eyewitness Report, 1987: 73-75; Nogayeva, 2003: 14-15).”

Jeltoksan olaylarına katılanlar sadece Kazaklardan meydana gelme-
yip gösterilere bazı Ruslar da katılmışlardır. Göstericiler’in asıl karşı çıktığı 
noktalardan birisi de Kolbin’in Kazakistan dışından yani Ulyanovsk’tan 
gelmesiydi. Bundan dolayı göstericilerin Kolbin’in yerine teklif ettikleri ki-
şiler arasında Kazakistan Kominist Parstisinin ikinci sekreteri de vardı fakat 
buna rağmen Sovyet hükümeti olayları Rus karşıtı olarak değerlendirmiş 
ve dünyaya da bu şekilde göstermeye çalışmıştır. Olaylardan sonra Sovyet 
idarecileri baskı uygulamaya başlayarak önemli gördükleri kurum ve kuru-
luşların korunması amacıyla savunma birimleri oluşturmaya başlamışladır. 
Önemli kurum ve kuruluşların çoğunda çalışan kişiler Rus oldukları için 
bu çatışmalara bir nevi etnik bir çatışma havası verilmeye çalışılmıştır.

Olaylar sonrasında yayınlanan Merkez Komitesinin ‘Kazakistan Cum-
huriyeti Parti yönetiminin işçilerin enternasyonalist ve vatanseverlik 
eğitimi hakkındaki çalışmalarıyla  ilgili’ kararnamede 23 Kazak, milli-
yetçilik ve ayrımcılıkla suçlanmıştır. On dokuz eyaletin on ikisinin yö-
neticisinin Rus olduğu Kazakistan’da yerli halkın Ruslara göre mesleki 
konumları, ekonomik durumları ve yaşam standartları oldukça düşük-
tü. Jeltoksan olaylarından sonra geniş çaplı soruşturma ve kovuştur-
malara girişen Sovyet hükümeti iki binden fazla kişiyi tutuklamıştır. 
Bu kişiler arasında yukarıda eserine değinilmiş olan ünlü Kazak aydını 
Oljas Süleymanov da bulunmaktadır (Nogayeva, 2003: 15).

 Çoğunluğu üniversite öğrencisi Kazak gençleri tarafından başlatılan 
Jeltoksan olaylarının temelini hiç şüphesiz milli birlik ve bağımsızlık arayışı 
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oluşturmaktadır. Sovyetler Birliği döneminde görünüşte tüm Sovyet halk-
larının bir ve eşit kabul edildiği, farklı etnik kimlikliklerle dini unsurların 
yok sayıldığı, ortak ideoloji temelli bir “Sovyet insanı” yetiştirme projesinin 
temelinde Ruslaştırma siyasetinin yattığı su götürmez bir gerçektir. Ruslar 
için bu hedeflerine ulaşabilme yolunda geniş topraklara sahip Kazakistan 
ve bu toprakların sakini olan Kazaklar her zaman ayrı bir önem arz etmiş-
lerdir. 

Çarlık döneminden itibaren Rus idarecileri arasında yaygın olan gö-
rüşe göre Müslüman Türk boyları içerisinde İslam dinine bağlılıkları 
zayıf olan ve yaylak-kışlak hayat süren Kazakları Ruslaştırmak kolaydı. 
Çarlık Rusya’nın hâkimiyetini emniyete almak için Müslüman Türkleri 
Ruslaştırıp Hristiyanlaştırma çabalarına Kazanlı bir Ortadoks misyo-
neri olan Nikolay İlminskiy bilhassa özel bir gayret göstermiştir. Onun 
1865’te Rus hükümetine verdiği tavsiyeye göre, Müslüman olmayan 
ve şaman dinine mensup olduklarını ileri sürdüğü Kazakları Ruslaştır-
mak kolay olacaktı. Tarihin garip bir cilvesidir ki İlminskiy’nin XIX. 
yüzyılın sonlarında teklif ettiği fakat Çarlık Rusya döneminde uygula-
namayan Müslüman Türkleri Ruslaştırma politikaları Sovyetler Birliği 
döneminde uygulanmıştır (Kara, 2003: 15).

İlminskiy’nin Kazaklarla ilgili bu düşüncesi Çarlık Rusya dönemin-
de genel bir devlet politikası olarak uygulanmamakla beraber onun bu dü-
şüncesini destekler mahiyette başka çalışmalar da yapılmıştır. Bu zamanda 
Kazakistan’ın da bir parçası olduğu kadim Türkistan coğrafyasıyla ilgili 
çalışmalarda bulunan misyonerler yerel halkı İslam dininden uzaklaştırma-
nın gerekli olduğunu her fırsatta dile getirmişlerdir. Bunun en iyi örnek-
lerinden birisi Kazakistan’da uzun yıllar bulunmuş olan A. Alektorov’dur. 
O’nun eserlerinin temel konusunu Kazakları İslam dünyasından ayırma 
düşüncesi oluşturmaktadır. Özellikle XVIII. ve XIX. yüzyıllarda genelde 
Türkistan özelde ise farklı Türk topluluklarıyla ilgili çalışmalarda bulunan 
yazar, diplomat, coğrafyacı ve tarihçilerin çoğunun eserlerinin temel amaç-
larından biri İslam dinini bir öcü gibi gösterme olmuştur (Berdibay, 2005: 
333; Yıldırım, 2015: 13). Dinle ilgili bu yasaklamaların temelinde elbette 
Türkler arasında birliği sağlayan en önemli unsur olan İslam’ı tesirsiz hale 
getirme düşüncesi yatmaktadır. 
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Çarlık Rusya döneminde başlayan Türkleri dilinden ve dininden 
uzaklaştırma çalışmaları Sovyetler Birliği döneminde de ideoloji-
nin bir gereği olarak hızlı ve kati bir surette uygulanmıştır.  Bolşevik 
ihtilâli ile birlikte Türklerin İslâm âlemi ile ilişkisi kesilir. Mescit ve 
medreselerin tamamına yakını kapatılır. Türklerin Müslüman olma-
dığı, onların Şamanî oldukları fikri yayılmaya çalışılır. 1923 yılından 
itibaren Sovyetler Birliği bünyesindeki Türklerin İslâm âlemi ile ara-
sına ‘demir perde’ çekilir. 1929 yılında Arap alfabesinin kaldırılma-
sı ve bu alfabe ile yazılan eserlerin bulundurulması da yasaklanınca 
İslâmî eserlerle de irtibat kesilir. 1928 yılından itibaren camiler ve 
Kur’an Kursları kapatılır, Müslüman din adamları ‘asalak’, ‘sabotajcı’ 
ve Alman veya Japon ‘casusu’ olarak tutuklanır veya sürgüne gönde-
rilir. Çarlık döneminde ülkede 26.379 cami ve 24.321 dinî kuruluş 
varken 1942 yılına gelindiğinde ibadete açık 1.342 cami kalır. Ülke 
genelinde açılan yüzlerce ‘Allahsızlık Birliği’ örgütleri ateizmi din 
olarak ihdas etmeye çalışır. 1990’lı yıllarına gelindiğinde ülkenin 
içine düştüğü kötü durumun sebeplerinden birinin de halkı dinden 
uzaklaştırmanın olduğu konusu tartışılmaya başlar. Fakat bütün 
bunlar fayda etmez (Kafkasyalı, 2012: 184).
Komünist ideoloji her ne kadar milliyetçilik düşüncesini burjuva dö-

neminden kalma bir hastalık olarak kabul etmeye çalışsa da Jeltoksan olay-
larının2 temelinde milliyetçilik ve milli birlik düşüncesinin yattığı aşikârdır. 
Bu olaylar o günün şartlarında göstermiştir ki Sovyetler Birliğinin “Sovyet 
insanı” oluşturma politikası artık çöküşün arifesindedir. Bundan dolay Ka-
zakistan’da meydana gelen bu olaylar bir nevi Sovyetler Birliği’nin çöküşü-
nü başlatan olaylar olarak da kabul edilmektedir (Gökçe, 2007: 49).

Bağımsızlıktan Sonra Kazak Kültürünün Korunmasına Yönelik 
Yapılan Çalışmalar

Kazakistan devleti bağımsızlığın arifesinde geleceğin bağımsız Ka-
zakistan’ının temel taşlarını kuvvetlendirmede ve mili birliğin geçekleş-
tirilmesinde etnik olarak başka bölgeler ve ülkelerde yaşayan Kazakların 

2  Jeltoksan/Aralık olaylarıyla ilgili daha geniş bilgi için bk. Ö. Kürşat Karacagil, “Kazakistan’ın Bağımsızlığının Ayak 
Sesleri: Almatı Olayları (1986)”, History Studies, Volume: 6, Issue: 1, January 2014, p. 101-114.
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rolünün ne kadar önemli olduğunun farkına varmıştır. Bunun için Kaza-
kistan dışında yaşayan Kazakları öz vatanlarına geri döndürmenin hukuki 
temellerini oluşturmak için çalışmalara başlamıştır. Bu kapsamda 18 Kasım 
1991 de yani bağımsızlıktan yaklaşık bir ay önce Kazak Sovyet Cumhuri-
yeti Bakanlar Kurulu “Başka cumhuriyetlerden veya ülkelerden köy yerle-
rinde çalışmak için istekte bulunmuş olan kişilerin Kazakistan’a yerleşmesi 
düzeni ve şartlarıyla ilgili” kararı kabul edilmiştir. 16 Aralık 1991 tarihinde 
kabul edilen “Memleketin Bağımsızlığıyla İlgili” anayasa kanununa, “Kaza-
kistan Cumhuriyeti bütün baskı ve sürgün zamanlarında, zorla kollektifleş-
tirme dönemlerinde, insanlık dışı siyasi yöntemler neticesinde Kazakistan’ı 
terketmeye mecbur bırakılan kişiler ve onların neslinden olanlarlar daha 
önceki Sovyetler Birliği’ne bağlı cumhuriyetlerde yaşayan Kazakların kendi 
ülkelerine dönmeleri için uygun durum oluşturulacaktır” şeklinde hüküm 
konulmuştur. 26 Haziran 1992 yılında kabul edilen “Kazakistan Cumhu-
riyetin göçüp gelme kanunun” da “Başka ülkede yaşayan Kazaklar kendi-
lerinin ata yurdu olan Kazakistan’a serbest bir şekilde geri dönebilir” de-
nilmektedir. 23 Eylül 1992’de Bakanlar Kurulu, “Başka ülkelerde yaşayan 
Kazaklara Kazakistan Cumhuriyetinde olan toplumsal ve ekonomik kolay-
lıklarla ilgili gerekli imkânların sağlanmasıyla ilgili” kararı kabul edilmiştir. 
Kazakistan devleti, “Başka ülkede yaşayan Kazakların desteklenmesiyle 
ilgili” hükümet programıyla 1997 yılında “2000 yılına kadar göçüp yer-
leşme siyasetinin temel planlarıyla ilgili karar” çıkarmıştır. 13 Aralık 1997 
yılında “ Kazakistan Cumhuriyeti, halkın göçüp yerleşmesiyle ilgili kanun” 
kabul edilmiştir. Bu kanunun 29. Maddesinde “oralman”lara yani Kazakis-
tan’a geri dönen Kazaklara gösterilecek kolaylık, ödeme ve diğer yardımlar 
belirtilmiştir. Kazakistan Cumhuriyeti 30 Aralık 2009 yılında kabul ettiği 
“Halkın göçüp yerleşmesiyle ilgili kanunun” yeni nüshasını kabul etmiştir. Bu 
kanun düzeltme ve tamamlamalarla 22 Temmuz 2011 yayımlanmıştır. Bu 
kanun Kazakistan’da geri dönüp yerleşme sürecinin 20 yıllık tecrübesiyle 
güncel ihtiyaçlara göre yeniden düzenlenmiştir (Mukamethanulı, 2011, 
157-158). 

Kazakistan Cumhuriyeti zikredilen bu kanunla Kazakistan dışında 
yaşayan Kazaklara tarihi vatanlarına geri dönmeleri için içerisinde kendi-
lerine konut verilmesinin de bulunduğu birçok imkânlar tanımıştır. Bu ko-
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nunun 3. maddesinde Kazakistan’a geri dönmenin amacı olarak “geri dön-
menin türleri” belirtilmiştir. Burada belirtilen beş türden dördü Kazakların 
geri dönmesine tahsis edilmiştir. Bu maddeler şöyledir:

1.Tarihi vatanına dönmek maksadıyla,
2. Aileyi bir araya getirmek maksadıyla,
3. Öğrenim görmek için,
4. Çalışmak amacıyla.

Kanunun beşinci maddesindeyse geri dönenlerin hakları ve görev-
leri belirtilmiştir. Burada geri gelenlere altı hak verilmiş buna karşılık iki 
de görev yüklenmiştir. Buradan anlaşılacağı üzere Kazakistan’a geri dö-
nenlerin Kazakistan’da yaşayan vatandaşlarla aynı hak ve sorumluluklara 
sahip olmaları onların hiçbir ayrım gözetilmeksizin Kazakistan’da yaşayan 
Kazaklarla bir tutulduğunun göstergesidir. 1991 yılından itibaren yürütü-
len bu politikalar ve geri dönen Kazaklarla ilgili alınan kararların neticesi-
ne bakıldığında farklı ülkelerde yaşayan yaklaşık bir milyon Kazak’ın Ka-
zakistan’a geri dönüp yerleştiği görülmektedir. Bu şekilde geri dönenlerle 
birlikte Kazakistan’da milli birlik oluşturma süreci başlamıştır. Kazakların 
geri dönmelerinin ideolojik temelini ise Kazak halkındaki milli birlik süre-
cini anlama ve ortak bağımsızlık düşüncesinin oluşturduğu söylenilebilir. 
Kazakistan’a başlangıçta Moğolistan olmak üzere Afganistan, İran ve Tür-
kiye’deki Kazaklar göçmüşler ve bunun neticesinde de “oralman” yani geri 
dönenler şeklinde toplumsal sınıfı temsil eden bir kavram ortaya çıkmıştır. 

Bağımsızlıktan sonraki yıllarda yeni kurulan cumhuriyet kurumsal-
laşma hizmetlerini tamamladıkça kendi tarihine ve milli birlik için canını 
feda eden kahramanların hatırasına da sahip çıkmaya başlamıştır. Bu doğ-
rultuda 30 Aralık 1996 tarihinde Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan 
Nazarbayev’in “milli barış ve siyasi baskı-sürgün kurbanlarının anılmasıy-
la” ilgili isteği uyarınca Kazakistan meclisi tarafından 31 Mayıs, “Siyasi bas-
kı ve sürgün kurbanlarının anılması günü” olarak kabul edilmiştir. Yine 31 
Mayıs 2012 tarihinde 1932-1933 yıllarında yaşanan “aşarşılık” yani büyük 
kıtlığın 80. yılı ve 1937 yılında uygulanan siyasi baskı, sürgün ve kırgın-
ların 75. yılı olması sebebiyle açlık kurbanları için yapılan anıt açılmıştır 
(İliyasova, Sätbay, 2012: 122).
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Bağımsızlığın ilk yıllarında yeni kurulmuş olan devlette öncelikler 
ekonomik ve idari kurumsallaşma işlemlerine verileceği için kültürle ilgi-
li politikalar için pek fazla imkân olduğu söylenemez. Her zaman kültürel 
manada geniş bir ilişki ağı kurmak Kazakistan’ın kültürel anlamda temel si-
yasi stratejilerinden biri olmuştur. Ancak bu şekilde Kazakistan’ın manevi 
mirasının gücü ortaya çıkacak ve bağımsız bir millet olarak dünya milletleri 
arasında yer alabilecektir. Bu amacın gerçekleşmesinin bir yolu da Kazak 
halkının kültürel olarak yeniden canlandırılmasıdır. Sovyet döneminin ide-
olojisi manevi hayatın canlanmasına, milli gelenek ve göreneklerin tabi bir 
şekilde yaşanmasına engel teşkil etmiştir. Bundan dolayı bağımsızlığın he-
men ardından Sovyetler Birliği döneminde yasaklanan ve unutturulan bazı 
gelenekler resmi olarak uygulanmaya başlamıştır. Buna örnek olarak Kaza-
kistan’ın bağımsızlıktan hemen sonra “Nevruz bayramı”nın yeniden resmi 
olarak kutlanması verilebilir. Bu bayram Kazakistan’da yaşayan tüm toplu-
lukların ortak bayramına dönüşmüştür. Tarihi ve kültürel köklerine sahip 
çıkan Kazakistan hükümeti bunun en güzel örneğini Ahmet Yesevî’nin mi-
rasına sahip çıkarak Türkiye Cumhuriyeti’yle birlikte Türkistan’da Ahmet 
Yesevî Üniversitesi’nin kurulmasına göstermiş olduğu katkıyla göstermiştir. 
Yine Kazak kültürünün en eski sözlü geleneklerinden birisi olan aytıs yani 
âşıkların atışma geleneği de resmi bir kültür politikası olarak yeniden can-
landırılmış ve gelenekte sahip olduğu değere kavuşmuştur. Ayrıca Kazak 
kültürünün önemli temsilcileriyle ilgili uluslararası konferanslar ve bilimsel 
toplantılar yapılmıştır. Büyük Kazak Akını Jambıl’ın doğumunun 150. yılı-
nın kutlanması, yine 1997 yılında Muhtar Avezov’un doğumun 100. yılının 
kutlanması, 1999 yılında Türkistan şehrinin kuruluşunun 1500. yılının kut-
lanması bağımsız Kazakistan devletinin köklerine dönüp değerlerine sahip 
çıktığının en önemli örneklerinden kabul edilebilir (Mukamethanulı, 2011: 
157-158).

Kazakistan’da 1996 yılında kabul edilen “Kültürle ilgili” kanuna göre 
devletin kültürle ilgili politikaları şu şekilde sıralanmıştır:

1. Vatandaşların yazma işlerinin serbestliği,

2. Kültürel zenginliği uygulama, ondan faydalanma ve onu yaymada 
tüm vatandaşlar aynı haklara sahiptir.
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3. Tarihi-kültürel mirası korumak,

4. Milli kültür ve ortak dünya kültürel değerlerinin birlikte uygulana-
rak terbiye ve eğitim unsurlarının geliştirilmesi.

Kazakistan’da kültürel hayatın incelenmesi ve kayıt altına alınmasıyla 
ilgili atılan en önemli adımlardan birisi şüphesiz “Mädeniy Mura/ Kültürel 
Miras” programının hayata geçirilmesi olmuştur. 2003 yılında Kazakistan 
Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev’in girişimiyle kuru-
lan, amaç ve kapsamı bizzat kendisi tarafından belirlen bu program 2004 
yılında uygulamaya geçirilmiş ve faaliyeti iki yıl olarak planlanmıştır. Daha 
sonra yine 2007’den 2009’a ve 2009’dan 2011’e olmak üzere iki yıllık sü-
reler şeklinde de programlamalar yapılmıştır. Kültürel miras programının 
amacı, “Kazakistan’ın tarihi ve kültürel mirasının incelenmesi, onarılması, 
muhafaza edilmesi; tarihi ve kültürel geleneklerin yeniden canlandırılma-
sı ve başka ülkelerde Kazakistan’ın kültürel mirasının tanıtılması” şeklinde 
tanımlanmıştır. Program çeşitli şekillerde uygulanmaktadır. Bunlar:

- Milli kültürde özel bir yeri olan tarihi-kültürel eserlerin onarılması,

- Arkeolojik çalışmalar,

- Kazak halkının kültürel mirası olarak kabul edilen konularla ilgili 
bilimsel çalışmalar,

- Geleneksel Kazak edebiyatının tecrübelerinin ortaklaştırılması, ge-
nişletilen örneklerle ilgili iş alanlarının kurulması.

2004 yılında başlayan Kültürel miras programıyla Kazakistan’da 
bulunan tarihi yapıların ilk defa envanteri çıkarılarak restore edilmeye 
başlanmış ve arkeolojik kazılar neticesinde aralarında çok önemlilerin de 
bulunduğu beş binden fazla eser ortaya çıkarılmıştır. Yine bu program ne-
ticesinde kuruluş ve Hanlıklar dönemine ait geleneksel Kazak müzikleriyle 
ilgili ilmi çalışmalar yapılarak geleneksel müzikler derlenerek incelenmiş 
ve “Ebedi ezgi: Kazakların 1000 ezgisi, 1000 şarkısı” ismiyle yayımlanmış-
tır (http://www.madenimura.kz/kk/government-program-madenimura/
programs-madenimura/). 

Kültürel miras kapsamında yapılan en önemli çalışmalardan birisi 
hiç şüphesiz “Babalar Sözi” adlı 100 ciltlik çalışmadır. İlk cildi 2004 son 
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cildi ise 2013 yılında yayımlanan  çalışmada Kazak Türklerinin sözlü anlatı 
türlerine ait “Destan, masal, halk hikâyesi, efsane, şecere” vb. gibi eserler 
yayımlanmıştır. Bu eserlerin bir kısmı daha önce Çarlık Rusya ve Sovyet 
Rusya döneminde yayımlanan eserlerden bir kısmıysa el yazmalarının 
düzenlenmesiyle ilk defa yayımlanan eserlerden oluşmaktadır. Burada özel-
likle Çarlık Rusya döneminde yayımlandıktan sonra Çarlık rejimi tarafın-
dan dini propaganda olarak görülmüş ve yayımlanmasına yasak getirilmiş 
olan eserlerin yeniden orijinal halleriyle yayımlanması önemlidir. Çarlık 
Rusya döneminde özellikle İslam kahramanlarının anlatılmış olduğu Dini 
dastanlar yani halk hikâyeleri önceleri yasaklanmış fakat 1905 yılından 
sonra bunların yayımlanmasına izin verilmiştir. Bu tür eserler Sovyetler 
Birliği döneminde tamamen yasaklanmış ve Kazakistan bağımsız olana ka-
dar aradan geçen 70 yıl süresinde bu konularla ilgili çok az yayım yapılmış-
tır. Kazak bilim adamları bunların içerisinde sadece aşk konulu destanları 
incelemişlerdir (Äzibayeva, 2009: 3). Rahmankul Berdibay dastanların bu 
dönemdeki durumunu şu şekilde dile getirir: 

Bu dönemde uzun yıllar boyunca din ve özellikle de İslam dini 
ile ilgili şeylere yasak geldiği için halkın bu destanları okumak 
şöyle dursun onların varlığından bile haberi olmamıştır. Bu se-
beplerden dolayı dinin hem pratikleri hem de tarihleri öğrenil-
memiş ve sayısız hazine arşiv köşelerine terk edilmiştir. Bu za-
manda dini kitapları toplamak değil onları ortadan kaldırmak 
bir gelenek haline gelmiş ve camilerin ortadan kalkmasıyla 
beraber orada saklanılan kitaplar da yok olmuştur (Berdibay: 
2005, 332).

İşte Babalar Sözi’yle beraber kültürel miras programı kapsamında 
uzun zamandır tarihin tozlu raflarına terk edilerek toplumsal hafızadan ko-
parılmaya çalışılan bu eserler yeniden yayımlanmıştır. 

Çarlık Rusya döneminde din konulu dastanlar yani halk hikâyelerine 
getirilen yasaklar bazı destanlara da getirilmiştir. Folklor eserleri üzerine 
yapılan bu sansür faaliyetleri artarak Sovyet Rusya özellikle de Stalin dö-
neminde bir devlet politikası haline gelerek iyice artmıştır. İkinci Dünya 
Savaşı’ndan sonra 1947-1953 yılları arasında kahramanlık destanlarından 
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bazıları sosyalist bakış açısıyla “feodal ideolojinin kalıntısı” şeklinde 
görülerek bunların okutulmasına, yayımlanmasına ve incelenmesine rejim 
tarafından yasak getirilmiştir. 1950’li yılların sonuna doğru bu destanların 
bazısına getirilen yasak kalkmasına rağmen “Oraḳ-Mamay”, “Edige” ve 
“Şora Batır” gibi destanlar yasaklı olmaya devam etmiştir (Korğanbekov, 
2007: 423; Säkenov, 2008: 405). Bu dönemde destanlardan bir kısmı ta-
mamen yasaklanmış bir kısmı ise Sovyet ideolojisine uygun hala getirilerek 
bazı mısra ve kavramlar ya çıkartılmış ya da değiştirilmiştir. Bu destanlarda 
Babalar Sözi adlı seride en eski ve orijinal şekliyle yeniden yayımlanarak 
eski baskılarla Sovyetler Birliği döneminde yayımlanmış olan baskılar ara-
sındaki farklılıklar ortaya konulmuştur. Babalar Sözi adlı seri bu yönüyle de 
ayrı bir ehemmiyet arz etmektedir. 

Sonuç

Tarihi süreç içerisinde Türkistan’ın kadim sahiplerinden olan Kazak-
lar uzun zaman hanlıklar halinde yaşamışlar sonraki dönemlerde ise Çarlık 
ve Sovyet Rusya’nın hâkimiyeti altında hayatlarını devam ettirmek zorun-
da kalmışlardır. Kazaklar özellikle uzun süren Rus işgali boyunca milli kim-
lik, kültür ve İslam dininden uzaklaştırmak için Rusların uygulamış oldu-
ğu her türlü baskı ve asimilasyon politikalarına karşı mücadele etmişler ve 
bunun neticesinde de kültür ve kimliklerini muhafaza ederek günümüze 
kadar ulaşmışlardır. Bugün bağımsızlığının üzerinden 25 yıl geçmiş olan 
Kazakistan Cumhuriyeti bulunduğu coğrafyanın en önemli ülkelerinden 
biri olmuş ve özellikle Sovyetler Birliğinden ayrılan cumhuriyetler arasın-
da bilim ve ekonomide olduğu gibi kültürel alanda da ilk sıraya yerleşmiş-
tir. Kazakistan varlığını devam ettirmek için gerekli olan her şeyin kendi 
tarihi köklerinde ve kültürel birikiminde olduğunun bilincine vararak ba-
ğımsızlığın hemen ardından ekonomik kalkınmanın yanında milli kimlik 
ve kültürün korunmasına yönelik çalışmaları da ağırlık vermiştir. Bu doğ-
rultuda “Mädeniy Mura/ Kültürel Miras” programını hayata geçirerek hem 
kimliğine hem de kültürüne ne kadar değer verdiğini ortaya koymuş ve 
kültürel değerlerini kayıt altına alarak bunları gelecek nesillere aktarmanın 
çalışmalarına başlamıştır.
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Kazığurt Baspası.

Diat, F. (1984). Olzhas Sulejmanov: ‘Az I Ja’, Central Asian Survey. 3: 101-126.

Gökçe M. (2007). Sovyet Öncesinden Günümüze Hazar ve Çevresinin Durumu, Ankara 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Ens, Genel Türk Tarihi Anabilim Dalı, Ankara. (YDT)

İliyasova K. M. ve Sätbay, T. Ya. (2012). Aşarşılık Akikatın Jaŋaşa Zerdelev, Memleket Ta-
riyhı. 3: 122-124.

Kafkasyalı, A. (2012). Bağımsızlıklarının 20. Yılında Kazakların İstiklâl Mücadelesi Ta-
rihine Bir Bakış, Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi. 12(1): 167-192.

Kara, A. (1997). Kazakistan’da 1986 Almatı Olaylarının İçyüzü ve Etkileri: Mimar Sinan 
Ünv. Sos. Bil. Ens., İstanbul: (YYT).

Karacagil, Ö. K. (2014). Kazakistan’ın Bağımsızlığının Ayak Sesleri: Almatı Olayları 
(1986), History Studies, 6 (1): 101-114.

Kınacı, C. Kazak Edebiyatında İmaj ve Kimlik. Ankara: Bengü Yayınları.

Korğanbekov B (2007). Şora Batır Jırı Tuvralı, Babalar Sözi, 45. Tom, Astana: Foliant 
Baspası. 423-434.

 Mukamethanulı, N. (2011). Ulttık İdeya-Otandastardıŋ Tävelsız Kazakstannıŋ İygiligi 
Jolında Birigüv Faktorı. İçinde T. A. Mamaşev (Ed.), Halıkaralık Ğıl. Teor. Konf. Mare-
rialdarı: Almatı, 14 Kırküyek 2011, Atajurt Baspası. 157; 
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IV.
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Ortak Türk Tarihi’nin Öğretimi Kapsamında  
Türk Tarihindeki İhtilaflı Konuların  
Öğretimi Meselesi

Ömür Kızıl*

1. Giriş

19. ve 20. yüzyıllarda milliyetçilik akımının gelişim süreci ile birlikte, 
tarih disiplinin de anlayış, usul ve yöntemler açısından paralel bir gelişim 
göstermesi, milliyetçi düşünce ile tarih disiplinini ve dolayısıyla tarih 
öğretimini birlikte evrilmeye zorlamıştır. Avrupa ve Dünya genelindeki pek 
çok ulus devletin 19. ve 20. yüzyıl tarihi, söz konusu paralel evrimin izleri 
ile dolu olup; tarihin ulus inşa sürecindeki etkilerine örnek teşkil edecek 
misalleri barındırmaktadır. Fransa, Almanya ve İngiltere gibi Avrupa’nın 
önde gelen ülkelerinde görülen bu akım, dünyanın geri kalanını da kısa 
sürede etkisi altına almıştır.

On dokuzuncu yüzyıl ve 20. yüzyılın ilk yarısı, büyük ölçüde ulus 
devletlerin gelişimine sahne olmuştur. Yirminci yüzyılın ikinci yarısında ise 
Avrupa başta olmak üzere dünya genelinde uluslar üstü birlik girişimlerinin 
gündeme geldiği görülmektedir. Söz konusu siyasi değişim, önceleri ulus 
inşa sürecinde etkili bir şekilde kullanılan tarih disiplini açısından da büyük 
bir paradigma değişikliğinin gerçekleşmeye başladığı yıllara denk gelmek-
tedir. Siyasi teşkilatlanma yapısının (ulus-uluslar üstü), tarih disiplininin 
gelişimi ile birlikte izlediği paralel gelişim sürecinin, bu aşamada da devam 
ettiği söylenebilir. Zira uluslar üstü bir birliğin zihinlerdeki kabulü, yine ta-
rih çalışmalarından ve tarih öğretiminden beklenmiştir. Ulusal tarihin ve 
kimliğin şekillendirilmesine olanak sağlayan “tek anlatı” üzerine kurulu ta-
rih anlayışı, birlik ruhunun inşa edilmesi sürecinde değiştirilmek zorunda 
kalmıştır. Söz konusu sürecin ve tarih öğretimindeki tartışmalı konuların 
ele alınmasında izlenmesi gereken yöntemlerin daha iyi anlaşılabilmesi için 
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tarih disiplini ve tarih öğretimi alanında gerçekleşen paradigma değişikliği-
ne değinilmesi gerekmektedir.

Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü’nün 2008 tarihli raporun-
da tarih eğitiminin hedeflerinin; sosyal-tarihsel bağlama göre ulusal kimli-
ğin aşılanmasından, ahlaki ve siyasi duruşların yaygınlaştırılmasına, ötekili-
ğin araştırılmasından duygudaşlık oluşturulmasına ve farklı bakış açılarının 
veya tarihsel analizlerin sunumundan, eleştirel düşünebilmenin desteklen-
mesine kadar geniş bir yelpazeye yayılabileceği belirtilmiştir (Papadakis, 
2008: 1). Ancak söz konusu amaçlardan hangisi veya hangilerinin gerçek-
leştirilmeye çalışılacağı, tarih eğitimine yönelik yaklaşım ile doğrudan bağ-
lantılıdır. Eğitim sistemleri, ülkemiz de dahil olmak üzere dünya’nın pek 
çok yerinde nesnel bilginin aktarımını amaçlamaktadır. Nesnel bilgiyi ak-
tarmaya yönelik bu yaklaşımı anlayabilmek için pozitivist nesnellik algısını 
ve bu algının pozitivist bilim anlayışı içindeki yerini anlamak gerekir (Yazı-
cı ve Şimşek, 2011: 14).

Modern bilim, Avrupa’da Rönesans ile birlikte gelişip yayılırken; 
temel anlayış pozitivizm üzerinden şekillenmiştir. Orta Çağ’ın skolastik 
düşünce sistemi yıkılırken temel dayanak noktaları somut, kanıtlanabilir 
ve genellenebilir bilgiler olan bilim adamları, ilk atılımları doğa/fen 
bilimlerine dayalı olarak gerçekleştirip; bu argümana destek sağlayabi-
lecekleri bir bilim doğası ile karşılaşmışlardır. Zira doğa/fen bilimleri ile 
evreni nesnel, fiziki ve biyolojik açıdan açıklamaya çalışıyorlardı. Doğal 
olarak somut, nesnel, genellenebilir veriler üretmek güç değildi. Pozitivist 
paradigma, bilimsel çalışmalardan toplanan verileri genelde sayılara in-
dirger ya da istatistiksel yöntemlerle analiz edilebilecek bilgi parçacıkları 
üzerinde çalışır. Auguste Comte’un öncülüğünde pek çok sosyal bilimci 
pozitivist yöntem ve kavramları (örneğin; geçerlik, güvenirlik, nesnellik, 
genellenebilirlik) araştırmalarında kullanmışlardır. Ancak sosyal bilimlerin 
gösterdiği gelişme ile pozitivist anlayış, sosyal olguların incelenmesinde 
yetersiz görülmeye başlanmıştır. 

Pozitivist anlayışın aksine, aranan gerçekliğin, dünyanın kendisini ta-
nımlayanlardan bağımsız var olamayacağını iddia eden araştırma paradig-
ması ise yorumlamacı paradigma olarak adlandırılmaktadır. Bu geleneğe 
göre gerçeklik, sosyal ortamda karmaşık bir şekilde oluşmakta ve sürekli 
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değişmektedir. Daha az sayıdaki olgu veya kişilerin derinlemesine incelen-
mesi esasına dayalıdır (Glesne, 2014). Yorumlamacı paradigmanın gelişi-
mi, esasında sosyal bilimlerin de gelişimiyle paralel bir şekilde gerçekleş-
miştir. Sosyal bilimlerin incelediği olguların doğasına bakıldığında, bunun 
doğal bir sonuç olduğu görülebilir. Çünkü her sosyal olay veya olgu, kendi 
bağlamı içerisinde bir anlam taşımaktadır ve bu bağlamdan kopartılarak 
genelleme yapılmasına müsait değildir. Bu sebeple her sosyal olgu, kendi 
içerisinde, bağlam ve ilişkilerinden koparılmadan derinlemesine bir şekil-
de incelenmelidir. Yorumlamacı paradigma bu zorunluluğun bir yansıması 
olarak ortaya çıkarken; nitel araştırma yöntemi ve nitel veri de bu zorunlu-
luğun bir sonucu olarak bilimsel anlayışın içerisine yerleşmiştir.

Bilimsel anlayışın üzerinde şekillendiği bu iki farklı paradigma, tarih 
disiplini ve tarih öğretimi üzerinde de önemli etkiler yaratmıştır. İlk olarak 
bahsedilen pozitivist bilim anlayışının eğitim üzerindeki yansıması davra-
nışçı ekolün ortaya çıkışını sağlamıştır. İnsan zihninden, bilişsel ve duyuş-
sal süreçlerden bağımsız herkesin aynı şekilde kavrayabileceği (Yazıcı ve 
Şimşek, 2011) bilgiler dünyasının öğrenciye aktarımına dayalı olan dav-
ranışçı ekol; tek doğrusal milli tarih anlatısının, milli kimlik yaratma süre-
cinde etkin bir şekilde kullanımını mümkün kılmıştır. Ulusal devletlerin, 
milli kimlikleri oluşturma sürecinde herhangi bir “engel” teşkil etmeyen 
bu husus, bilimsel anlayışta meydana gelen paradigma kayması ile birlikte, 
yüzlerce yıldır paralel şekilde gelişim göstermiş olduğu siyasi teşkilatlanma 
yapısının ulusal devletten - uluslar üstü birlik girişimlerine doğru değişi-
mi ile zaruri bir anlayış değişikliğini gündeme getirmiştir. Zira birlik ruhu 
oluşturma işinde tarih kullanılacaksa, birliği oluşturan hangi milletin (tek 
anlatıya dayalı) ulusal tarihine göre oluşturulacaktı? Farklı ulusal tarihlerde 
farklı şekillerde anlatılan bir olay nasıl tek bir doğruya veya tek bir haklıya 
indirgenecekti? İşte bu husus, bilimsel anlayıştaki paradigma değişikliği-
nin, yani pozitivizmden yorumlamacı geleneğe geçişin tarih öğretimi üze-
rindeki etkilerini hızlandırıcı bir işlev görmüştür. İleride ele alınacak olan 
Avrupa Birliği (A.B.) deneyi bunu açık bir şekilde göz önüne sermektedir. 
Yorumlamacı geleneğin eğitim ortamlarına yansıması, yapılandırmacı an-
layış olarak ifade edilen; öğrencilerin bilgiyi kendi bilişsel süreçleri içeri-
sinde kendilerine öz bir şekilde yapılandırarak, öznel bilgiler oluşturması 
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esasına dayalı bir ekolü doğurmuştur. Bu husus “birlik ruhu” oluşturma 
gayesiyle hareket eden siyasi teşkilatlanmaların kullanabileceği önemli 
bir argüman sağlamıştır. Yapılandırmacılık 18. yüzyıldan 1960’lara kadar 
Batıda egemen olan realist, pozitivist ve davranışçı yaklaşımlara karşı başarı 
kazanmış bir görüştür. Bu yaklaşıma göre, bilme ve öğrenme etkinliğinde 
insan zihninin yeri ve önemi son derece önemlidir ve öğrenenden bağımsız 
halde bulunan mutlak doğruluk diye bir şey yoktur (Seçgin, 2009: 22). Bu 
anlayışa göre düşünüldüğünde uluslar arasındaki tartışmalı tarihi konular, 
artık tek bir doğru üzerinden sunulmak zorunda değildir. 

Carr (2006), tarihi olguların oluşturduğu, tarihçinin yorumundan 
bağımsız ve nesnel bir sert çekirdeğin var olduğuna inanmanın ahmakça, 
fakat silinmesi güç bir yanılgı olduğundan bahsetmektedir (Akt. Yazıcı ve 
Şimşek, 2011). Bu anlayışa göre tarihin olguları, bütünüyle nesnel olamaz, 
çünkü bunlar ancak tarihçi tarafından onlara verilen anlamlılığın gücüyle 
tarihin olguları haline gelirler (Yazıcı ve Şimşek, 2011: 21). Safran (2006), 
bu görüşü abartılı bulmakla birlikte ciddiye alınmaya değer bir eleştiri ola-
rak yorumlamaktadır. Zira tarih öğretimi sürecinde davranışçı yaklaşıma 
göre; kaynaklardan alınan içerik, pasif durumdaki alıcılar konumunda bu-
lunan öğrencilere sunulmaktadır (s.201). Eğer tarihçinin tarihsel bilgi üze-
rindeki yorumu veya tarihçinin ona verdiği anlamın göz ardı edilmesi sure-
tiyle tarihsel bilgi nesnel bir gerçeklik olarak sunulursa; alıcı konumundaki 
öğrenci bunu değişmez bir gerçeklik olarak algılayabilecektir. Bu husus ise 
tartışmalı konuların öğretimi meselesinde sorun yaratmaktadır. Zira tar-
tışmalı tarihi konular, esasında pozitivizm etkisinde yazılan “tek doğru”lu 
tarih ve bu tarihin doğrusal öğretimine dayalı olarak ortaya çıkmıştır. Bu 
sebeple tartışmalı konuların öğretimi, yapılandırmacılık esası üzerine inşa 
edilmek zorundadır. İleride örnek olay olarak incelenecek olan Ankara Sa-
vaşı (1402) düşünüldüğü takdirde; belki de bu savaşı nesnel ve tek doğrulu 
olacak şekilde anlatmanın bir yolunun olmadığı ortaya çıkacaktır. Mesele-
yi evrensel doğrular veya evrensel ahlak açısından ele almaya kalktığımız-
da dahi, farklı farklı etik teorilerin savunduğu farklı “tek doğrular”, farklı 
“haklılar” karşımıza çıkacaktır. Bir meseleye farklı etik teoriler ile gerçek-
leştirilen yaklaşımların çok değişik önermeler ortaya çıkardığı bilinen bir 
gerçektir. 
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Yukarıda ele alınan bilimsel paradigma değişiklikleri, Türkiye’de 
okutulmakta olan Tarih ve Sosyal Bilgiler gibi derslerin öğretim programla-
rının da tekrardan ele alınmasına sebebiyet vermiştir. 2007-2012 yılları ara-
sında Türk Tarih öğretim programı, yapılandırmacı yaklaşımı temel alacak 
şekilde yenilenmiştir. Tarih öğretmenleri, öğrenciyi aktif kılacak öğretim 
yöntem ve tekniklerini kullanma hususunda teşvik edilmiştir (Demircioğ-
lu, 2016: 150). Ancak öğretim programında “tarih alanında araştırma ya-
parken tarih biliminin yöntem ve tekniklerini, tarih bilimine ait kavramları 
ve tarihçi becerilerini doğru kullanmalarını sağlamak” (MEB, 2007) şek-
linde ifade bulan amaca rağmen; program ve ders kitaplarının yapısının bu 
amacı gerçekleştirmekten uzak olduğunu belirtmek gerekir. Diğer yandan 
bazı postmodern düşünürler, öğrencilerin tarihçinin yaptığı işi tam olarak 
taklit edebilecekleri görüşünü eleştirerek; tarihçilerin çalıştıkları bir dizi 
paradigma ve referans çerçevesine sahip ortam ile, öğrencinin bulunduğu 
sınıf ortamının farkına vurgu yapmaktadırlar (Keleş ve Kiriş, 2010: 188). 
Bu eleştirinin haklılık yanları olsa da, öğrencilerden tam olarak tarihçinin 
yaptığı işleri yapmasının beklenmediğini belirtmek gerekmektedir. Zira 
burada esas olan ders kitaplarının bir tarih metni olarak tasarlanmasının, 
dolayısıyla nesnel bilgi aktardığı iddiasının önüne geçmek ve öğrencinin 
tarihçinin kullandığı yöntemlerin benzerlerini kullanarak kendi tarihsel 
imgelemini oluşturmasını sağlamaktır. “Tarih kazananlar tarafından yazılır” 
söylemini göz önünde bulundurduğumuz takdirde; tarih metni barındırma 
iddiasında olan ders kitaplarının sunduğu “tek anlatı”da kaybedenlere söz 
hakkı olmayacaktır. İçinde yaşadığımız demokrasilerde bile kaybedenlerin 
tarihte pek görülmemesi tehlikesi vardır (Wirth, 2004: 115). Demokratik 
ülkelerden birisi olan Amerika Birleşik Devletleri’ndeki  tarih öğretiminin 
ele alındığı ilerleyen bölümlerde bu durumun örnekleri görülecektir.

Tarihte, daha güçlü ve egemen konumdaki komşularıyla ilişkide olan 
küçük bir ülkenin kendi ulusal tarihini, bu ilişkiyi merkez alarak yazdığı-
nın pek çok örneği görülebilir; egemen olan ülke ise kendi ulusal tarihini, 
diğer güçlü ülkelerle olan ilişkisi çerçevesinde anlatır (Stradling, 2003a: 
23-24). Söz konusu durum, Anadolu Türklerinin tarihinin yazımında ve 
öğretiminde ciddi bir şekilde gözlemlenebilmektedir. Anadolu Türk Tari-
hi, komşu ülkelerle ilişkilerin ötesinde Avrupa ülkeleri ile ilişkiler üzerine 

Ömür Kızıl



316

kurulu olarak işlenmektedir. Türk Dünyası’ndaki birlik girişimleri açısın-
dan bu anlatıyı kırmak gerekmektedir. Zira ileride ele alındığı şekilde Türk 
dünyası ile ilgili pek çok konu gözardı edilmektedir. 

Geleneksel ders kitaplarının, tarihi ihtilafların farklı yönlerini çok en-
der olarak sunduğu ve tüm tarafların kendi konumunu dayandırdığı kanıtları 
hemen hiçbir zaman anlatmadığı söylenebilir (Loewen, 2015: 528). Nesnel 
bilgi aktarımına dayalı olan bu yaklaşımın, çağdaş tarih öğretimi açısından 
uygun olmadığına daha önce değinilmişti. Ancak Türk kültür birliği idealini 
aşılayacak konularda; özellikle üzerinde müşterek kanaate varılan hususlar-
da eski usul öğretim tasarımı gerçekleştirilebilir. Nesnelliğin birlik idealine 
zarar vereceği ihtilaflı konularda, bahsi geçen “yeni” tekniği uygulamak daha 
faydalı olacaktır. Ancak Türk kültürünün ve değerlerinin idealize edilmesi 
sürecinde; bu husus nesnel bir gerçeklik olarak sunulabilir. Zira diğer birlik 
oluşumlarında da benzer yöntemler takip edilmiştir; tıpkı Avrupa’nın Avru-
palılık idealini bu şekilde verdiği gibi. 

Tarih disiplini ve tarih öğretimine yönelik yaklaşımlar konusunda; milli 
devletlerin teşekkülü ve uluslar üstü birliklerin oluşması süreçlerinde mey-
dana gelen zorunlu paradigma değişikliklerine bu şekilde değindikten sonra, 
tarih öğretiminde tartışmalı konuların doğası ve Dünya genelindeki birlik giri-
şimlerinin tartışmalı konuları ele alış biçimleriyle ilgili örnekler incelenmiştir.

2. Tarih Öğretiminde İhtilaflı Konular
İngiliz Tarih Derneği’nin, Eğitim Bakanlığı için hazırladığı ve kısa adı 

TEACH olan 3-19 Yaş Grubuna Duygusal ve Tartışmalı Tarih Öğretmenin 
Zorlukları ve Fırsatları başlıklı raporda tartışmalı tarih ile ilgili yapılan tanım 
şu şekildedir:

Tarih eğitimi insanların geçmişte bir kişi ya da grup tarafından 
gerçekte ya da algıda haksızlığa maruz bırakıldığı durumlarda 
duygusal ve tartışmalı bir hale gelmektedir. Bu durum aynı 
zamanda okulda anlatılan tarihle evde/toplumda ya da diğer 
tarihçiler tarafından anlatılan tarih arasında farklar olduğunda 
da meydana gelebilmektedir. Bu tür konular ve anlatılardaki 
farklılıklar belli eğitim kurumlarında öğrencilerde güçlü yan-
kılar bulmaktadır (Historical Associaton, 2007).
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Öğrenciler üzerinde güçlü yankılar uyandırabilme olasılığından bah-
sedilen tartışmalı konular, üzerinde uzlaşılmış sabit ya da evrensel olarak 
kabul edilmiş bakış açısı olmayan konulardır (Advisory Group on Citi-
zenship, 1998). Alagöz (2014) de bir konunun tartışmalı olabilmesi için, 
hakkında kabul edilmiş ve üzerinde uzlaşılmış küresel bir bakış açısının söz 
konusu olmaması gerektiğini belirtmiştir. Bu tip konuların temel özellikle-
rinden birisi de, içeriğin toplumu genellikle ayrıştırması ve güçlü grupların 
çelişen açıklamalar ve çözümler önermesidir (s.737).

Tarihsel bilginin doğası gereği, neredeyse her konu tartışmalı bir hale 
gelebilir. Savaşlar, devrimler, darbeler vb. olaylar kimi toplumsal gruplar ta-
rafından desteklenirken, kimileri tarafından kınanmakta, bazen de taraflar 
aynı olay üzerinde farklı perspektiflerden haklılık iddiasında bulunabil-
mektedir. Bu açıdan bakıldığında tarih derslerinde ele alınan konuların bü-
yük bölümünün tartışmalı olduğu söylenebilir. Neler olduğu, niçin olduğu 
ve nasıl bir önem taşıdığı konusunda görüş ayrılıklarıyla sıkça karşılaşılır. 
Tartışmalı hususlardan bazıları tamamen akademik nitelikte olabilirken, 
bazıları toplumun tamamını veya komşu ülkeleri etkileyebilir. Bu tip anlaş-
mazlıklar şu sorulara verilen farklı cevaplar ile ilintilidir:

Ne oldu?

Niçin öyle oldu?

Kim başlattı?

Kim haklıydı?

Kimin savı en haklı gerekçelere dayanıyor?

Bulgularda en seçici davranan kim? (Stradling, 2003a: 82).

Söz konusu sorulara verilen farklı cevaplar, tartışmalı konunun var-
lığına işaret etmektedir. Örneğin; Kore Savaşı, farklı ülkelerin ders kitapla-
rında farklı şekillerde anlatılmaktadır. Amerikan tarihinde “unutulan savaş” 
adı verilen bu savaş konusunda; ABD, Japonya ve Güney Kore ders kitap-
larında savaş nedeni olarak Çin’in desteklediği Kuzey Kore’nin faaliyetleri 
gösterilirken; Çin ders kitaplarına göre savaşın sebebi ABD’nin destekle-
diği Güney Kore’dir (Lin ve diğ., 2009: 226’dan akt. Aktaş, 2013: 83). Söz 
konusu kitaplardaki iddialar göz önünde bulundurulduğunda tek taraflı bir 
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anlatının varlığı görülmektedir. Oysa Birleşik Krallık’ın parlamentosunda 
kabul edilen 1996 tarihli Eğitim Kanunu, çocuklara politik veya tartışmalı 
durumların yalnızca tek taraflı olarak anlatımını önermemektedir. Dengeli 
veya karşıt görüşleri aktaran bir sunum önermektedir (The Education Act, 
1996). Ancak ders kitabı yayıncılığı açısından bakıldığında bu husus, özel-
likle kronolojik anlatı üzerine kurulu kitaplarda sayfa sayısı ve maliyet ile 
ilgili sınırlılık yaratabilmektedir.

Tartışmalı konuların, tarih derslerinde ele alınmasının öğrenciler ve 
toplum açısından pek çok faydalı sonucu bulunmaktadır. Bir yandan öğ-
rencilerin, tarih disiplininin temel niteliğini anlamasını sağlayacak yararlı 
bir araç olarak kullanılabilirken (Stradling, 2003a: 83); diğer yandan öğ-
rencilerin eleştirel düşünme becerilerini geliştirmesi, kişilerarası iletişim 
yeteneklerini iyileştirmesi ve etkin, demokratik birer yurttaş olarak yetişti-
rilmeleri bakımından önemli görülmektedir (Seçgin, 2009: 21). Tarih geç-
mişte meydana gelen olaylara ilişkin derin bir kavrayış geliştirmeyi sağldığı 
gibi, günümüzdeki çatışmaları anlamak bakımından da işlevsel bir tekniktir 
(Demircioğlu, 2016). 

Sosyal Bilgiler ve Tarih öğretmenleri/öğretmen adayları ile gerçekleşti-
rilen pek çok çalışma, tartışmalı konularla ilgili önemli bilgiler sağlamaktadır. 
Nasman ve arkadaşları (2007), tartışmalı konularla ilgili hazırladıkları rapor-
da; öğretmenlerin, bu tip konuları motive edici nitelikleri sebebiyle sıklıkla 
kullanmak istediklerini belirtmişlerdir. Bu konuda kullanılabilecek stratejiler 
arasında ise tüm görüşlere değer veren “tarafsızlık”, gerçeklere dayanan “ob-
jektiflik”, şeytanın avukatını oynamak suretiyle sorular sorma ve alternatifler 
sunma eylemlerine dayalı şekilde “dengeli”, öğrencilerin tartışma becerilerini 
geliştirecek şekilde bir konuyu savunmak suretiyle “tartışma yönetimi”ni say-
mışlardır (s.6).

Seçgin (2009)’in öğretmen adayları ile gerçekleştirdiği çalışmaya 
göre; katılımcıların büyük çoğunluğunun tartışmalı konuların sosyal bilgi-
ler ve sosyal bilimler ile ilgili derslerde ele alınmasında olumlu yönde görüş 
bildirdiği; öğretmen adayları tarafından, tartışmalı konuların öğretiminin 
en fazla düşünme becerileri ve yurttaşlık yeterlilikleri açısından önemli bu-
lunduğu görülmüştür.
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Yılmaz (2012)’ın tartışmalı ve tabu konuların incelenmesi hususun-
da Sosyal Bilgiler öğretmenlerinin görüşlerine başvurduğu çalışmasında 
ise en sık rastlanan tabuların Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa 
Kemal Atatürk ve onun yaptığı reformlarla ilgili olduğu tespit edilmiştir. 
Katılımcılar ayrıca, öğrencilerin tartışmalı konularla ilgili tartışmaya istekli 
olduklarını ancak gerekli sosyal ve iletişim becerilerine sahip olmadıklarını, 
bu yüzden de bu konuları sınıf ortamına getirmediklerini belirtmişlerdir

Çopur (2015)’un Sosyal Bilgiler öğretmenlerinin tartışmalı konuların 
öğretimine ilişkin düşüncelerini araştırdığı çalışmasına göre; terör en 
tartışmalı konu olarak görülürken, yaradılış inancının en az tartışmalı konu 
olarak görüldüğü tespit edilmiştir. Öğretmenler öğrencilerin seviyelerine 
uygun görmedikleri konuları sınıf ortamına getirmek istemediklerini 
belirtmişlerdir. Sosyal Bilgiler dersi gören öğrencilerin 11-15 yaş aralığında 
olduğu düşünülürse öğretmenlerin kaygıları, özellikle bazı sınıf düzeyleri 
için anlaşılabilir. Ancak öğretmenler bunun yanında, tartışmalı konuların; 
öğrencilerin üst düzey düşünme ve iletişim gibi kişisel gelişimleri açısından 
çok kritik beceriler edinmelerine katkı sağladığını, onların farklı fikirler 
edinip donanımlı bireyler olarak yetişmelerine olanak sağladığını da 
belirtmişlerdir.

Demircioğlu (2016)’nun tarih öğretmenleri ile gerçekleştirdiği ça-
lışmanın bulguları ise; çalışmaya katılan tarih öğretmenlerinin tartışmalı 
konuların öğretimine yönelik eğitim ve becerilere sahip olmadıklarını gös-
termiştir. Bir diğer bulgu ise bu öğretmenlerin derslerinde tartışmalı konu-
ları öğretmedikleridir. Günal (2016)’ın çalışması ise bu durumun sebepleri 
arasında; öğretmenlerin işlerini kaybetme korkusunu, zaman sıkıntısını ve 
ailelerden gelen tepkileri sunmaktadır. 

Literatürde yer alan çalışmaların neredeyse tamamının öğretmen 
veya öğretmen adaylarının, tartışmalı konuların öğretimi hususundaki gö-
rüşlerini ortaya çıkarmaya yönelik olduğu görülmektedir. Bunun yanında 
Türk dünyası konularının ele alınışıyla ilgili olarak, tartışmalı konuların öğ-
retimi hususunda herhangi bir çalışmaya rastlanmamıştır. Bu husus çalış-
manın önemini arttırmaktadır.
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3. Tarih Öğretiminde İhtilaflı Konuların Ele Alınışı Hususunda 
Dünya’dan Örnekler

Bağımsız olan veya muhtariyet sergileyen siyasi oluşumların birliği-
ne yönelik girişimler, “birlik ruhu”nu tesis edebilmek adına tarih disiplini 
ve tarih öğretiminden büyük ölçüde faydalanmıştır. Ulus devletlerin teşek-
külünde ve ulusal kimliklerin inşasında tarih öğretiminin rolü artık yadsı-
namaz bir hale gelmiştir. Uluslar üstü birlik girişimlerinde de ilk bölümde 
ele alındığı üzere; paradigma değişikliğiyle birlikte yine tarih öğretiminden 
yararlanılmaya çalışılmaktadır. Bu hususta en olumlu örneği AB teşkilatı ve 
Avrupa ülkeleri sunmaktadır. ABD ise; kozmopolit yapısına rağmen, tartış-
malı konuların öğretiminde olumsuz örnekler sunan siyasi teşkilat örnek-
lerinden birisidir. Bu kısımda tartışmalı konuların tarih öğretimi içerisinde 
ne şekilde ele alındığıyla ilgili olarak AB ve ABD deneyleri üzerinde duru-
lacaktır.

3.1. Avrupa Birliği ve İhtilaflı Konuların Öğretimi 

Avrupa ulus devletlerindeki belirgin çeşitliliğe rağmen, uzun yıllar 
boyunca akademik tarihte ve tarih öğretiminde ihtilaflı konular görmez-
den gelinmiştir. İkinci Dünya Savaşı’nın yıkıcı atmosferinin Avrupa üze-
rinde yarattığı karamsarlık, bir daha böyle bir yıkımın yaşanmaması adına 
“birlik” söylemlerinin doğuşunu sağlamıştır. 20. yüzyılın ikinci yarısından 
itibaren Avrupa’nın lokomotif güçleri tarafından oluşturulmaya başlanan 
Avrupa Birliği, dimağlarda yaratılması gereken bir ortak Avrupalılık bilin-
cine ihtiyaç duymuştur. Avrupa Konseyi’nin öncü çalışmaları, Avrupalılık 
kimliği oluşturma konusunda tarih öğretimine hususi bir önem arz edildi-
ğini göstermektedir.

Avrupa Konseyi’nin tarih öğretimindeki çalışmaları özellikle 
1989’dan sonra yoğunlaşmıştır. 1993’teki Viyana Zirvesi’nde; Avrupa ta-
rihinde ülkelerin, dinlerin ve fikirlerin birbirlerine olumlu etkisini öne çı-
kararak önyargıları ortadan kaldıracak bir yaklaşımla tarih öğretimini güç-
lendirmenin gerekli olduğuna karar verilmiştir. Bu tavsiye kararını 1993’te 
“Yeni Avrupa’da Tarih Öğretimi Projesi” ve ardından gelen benzer projeler 
izlemiştir (Wirth, 2004: 114). Avrupa Konseyi’nin bu projelerinde yer alan 
değerler; merak duygusu, açıklık, hoşgörü, empati ve sosyal sorumluluktur. 
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Geliştirilmesi gereken tutumlar ise; başkalarının görüşlerini anlayabilme, 
önyargılara karşı uyanık olma ve bilgiyi eleştirel yaklaşımla yorumlamadır 
(Wirth, 2004: 117). Projelerde yer alan değer ve tutumlara bakıldığı tak-
dirde, uluslar arasındaki ihtilaflı konuların ele alınışı hususunda izlenmesi 
gereken stratejilerin ne şekilde olması gerektiği konusunda da fikir verdiği 
görülmektedir. 

Avrupalılık bilincini oluşturma hususunda akademisyenlerin de-
nediği yöntemlerden birisi, tarihe herhangi bir ulus perspektifinden bak-
mak yerine Avrupalı perspektifinden bakmayı denemek olmuştur. Fredric 
Delouche editörlüğünde “Avrupa fikri” doğrultusunda hazırlanan Avrupa 
Tarihi konulu eserin içeriğinin belirlenmesinde esas alınan üç ilke, bu ko-
nuda bir fikir vermektedir: benzerlik unsurları, değişik kültürleri içeren tek 
uygarlık ve ortak Avrupalılık olgusu (Stradling, 2003a: 8). Hegen Schulze 
ve Ina Ulrike Paul isimli iki Alman akademisyen ise yine Avrupa tarihini 
tematik bir yaklaşımla esas alan bir eser hazırlamışlardır. Savaş ve barış, öz-
gürlük ve despotizm, hegemonya ve güç dengesi gibi temalara dayalı olarak 
hazırladıkları çalışmada kıyaslamaları ve karşıtlıkları ortaya koymaya çalı-
şarak kendi ulusal tarihlerindeki olayları Avrupa perspektifi çerçevesinde 
görmeyi mümkün kılmışlar, benzerlik ve farklılıkları ortaya koymuşlardır 
(Stradling, 2003a: 9). Bu ve benzeri çalışmaların sunduğu yeni yaklaşımlar 
kısa süre içerisinde tarih öğretimi üzerindeki etkilerini göstermeye başla-
mıştır. Olayları, farklı perspektiflerden sunarak, ulusal tarihlerde “öteki” 
olarak yansıtılan unsurlara ilişkin empatiyi mümkün kılan; eldeki argü-
manların değerlendirilmesine dayalı olarak eleştirel düşünmeyi destekle-
yen; öğrencilerin kaynakları sorgulayarak kendi bilişsel süreçleri ile kendi 
tarihsel imgelemlerini oluşturmaları esasına dayalı yeni bir tarih anlayışı en 
bariz şekilde Avrupa deneyinde bu şekilde kendisini göstermiştir. 

Safran (2006), AB ortak tarih öğretimi çalışmalarının düğümlendiği 
birkaç noktadan bahsetmektedir: 

1. Belli olgu ve kavramlara, milletler arası ortak bir anlayışla 
yaklaşmanın zorluğu. Bu tür bir çaba karşısında ülkelerin milli 
tarihlerinin ne kadar esnetilebileceği tartışmalıdır. 
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2. Belli olgu ve kavramlara değer biçme kriterlerinin herkes ta-
rafından benimsenmesinin zorluğu (kolonizasyon, fetih vb.).

3. Azınlık tarihlerinin, egemen devletlerin tarihleri içindeki 
yeri (s.196).

Safran’ın sunduğu düğüm noktaları, üzerinde çalışılan ve belirli öl-
çüde mesafe katedilen meselelerdir. Zira AB’nin bu hususta izlediği stra-
teji, öğrenciye neyin doğru olduğunu aktarmak üzerine değil; eleştirel dü-
şünme becerisini geliştirerek, kanıtları değerlendirme suretiyle öğrencinin 
kendi kanaatini oluşturması esasına dayalıdır. Eleştirel düşünme becerisi-
nin geliştirilmesi, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin 21. yüzyılda ta-
rih öğretimi ile ilgili sunduğu bilimsel temellerin de başında gelmektedir. 
Hemen her Avrupa ülkesinin ve AB’nin tavsiye kararlarının içinde yer alan 
eleştirel düşünce, tarihsel bilginin sınanması, tarafsız ve doğru algılanma-
sı konusunda oldukça etkili stratejiler önermektedir (Safran, 2006: 201-
205). Örneğin Birleşik Krallık Talim Terbiye Kurulu Başkanı Mick Waters 
(2007), çağdaş bir öğretim programının sağlaması gereken özellikleri şu 
şekilde sıralamaktadır:

Zor konuları ele almalı,

Kişi ve topluma etki etmeli,

Tartışmalı konulardan kaçınmamalı,

Duygu ve ilişkilerle ilgilenmeli,

Genç insanlara korkularıyla yüzleşmeleri için yardım etmeli,

Olayları farklı bakış açılarından görebilmeli,

Farklılıkları içermeli (Phillips, 2009: 122).

Mick Waters’ın sunduğu bu özellikler, esasında yorumlamacı para-
digmanın tarih öğretimi üzerindeki yansımalarından ibarettir. Waters’ın 
2007 yılında sunduğu bu özelliklerin ardından 2008 yılında yapılan de-
ğişikliklerle Birleşik Krallık’ta tartışmalı konuların öğretimine daha fazla 
ağırlık verildiği görülmektedir. Bu değişiklikten önce de 2000 yılından beri 
programlarda yer aldığı bilinmektedir (Phillips, 2009). Kitson ve McCully 
(2005)’nin yaptığı araştırma, tartışmalı konuların okullarda ele alınmasının 
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faydalarını yansıtması bakımından önemlidir. Manchester’da farklı etnik 
gruplardan oluşan bir  okulda öğretilen tarihe yönelik öğrenci tutumlarının 
ele alındığı çalışmada; öğrencilerin çoğu popüler kaynaklarda ve özellikle 
de kendi toplumsal grupları içinde karşılaştıkları tarihin genellikle yanlı ve 
parçalı bilgilerden oluştuğunu ve bu bilgiye sıklıkla siyasi düşüncenin eşlik 
ettiğinin farkında olduklarını göstermiştir. Buna karşın okuldaki tarih ders-
leri, popüler tarihten farklı, daha kapsamlı, objektif ve çoklu bakış açısına 
sahip özellikleri sebebiyle neredeyse evrensel olarak düşünülmektedir. Öğ-
renciler bu sebeplerden dolayı okuldaki tarih derslerine daha fazla değer 
verdiklerini belirtmişlerdir (Phillips, 2009: 128). Bu bulgular, öğrencilerin 
eleştirel düşünme becerisine sahip oldukları durumda ne gibi değerlendir-
melerde bulunabildiklerini göstermesi bakımından değerlidir. 

Britanya’da ele alınan tartışmalı konuların başında köle ticareti gel-
mektedir. Zira 1640 ve 1807 yılları arasında, Britanyalılar 3 milyonun üze-
rinde Afrikalı’yı, Amerika’ya köle olarak taşımıştır. Bu zorunlu göç, güç ve 
refahın eşit paylaşılmadığı, paylaşılan ortak bir tarih yaratmıştır (Historical 
Associaton, 2007). Birleşik Krallık’ta ele alınan diğer tartışmalı konular ise 
Kuzey İrlanda meselesi, İslam tarihi ve Yahudi soykırımıdır.

Özellikle Kuzey İrlanda meselesi, aynı milletten gelen muhtelif top-
lulukların arasındaki tartışmalı konuların, ne şekilde ele alınabileceğini 
göstermesi bakımından çalışma konumuz ile yakından bağlantılıdır. Kuzey 
İrlanda’da Katolikler ve Protestanlar arasında süregelen anlaşmazlıklar; her 
iki toplumda da belli olayların anılarının şarkılarla, sloganlarla, yürüyüşler-
le ve evlerin duvarlarına çizilen resimlerle yaşatılması sebebiyle süreğen-
lik arz etmektedir. Protestan ve Katolik çocukların gittiği okullar ayrıdır. 
1990’ların başında ortak ulusal bir müfredat uygulanmasına karar verilmiş 
olup; bunun neticesinde önemli bir sorunla karşılaşılmıştır. Birbiriyle çeki-
şen iki ulusal tarihin ve kimliğin bulunduğu bir durumda, öğrencilere böl-
genin ortak tarihine ilişkin nasıl bir anlatım sunulacaktı? Böyle bir anlatım 
sunmak yerine, diğer örneklerde de görüldüğü üzere kaynak malzemeleri 
sorgulamaya dayalı bir yaklaşım benimsendi. Söz konusu kaynak malzeme-
ler arasında; belgeler, gazete makaleleri, medya haberleri, fotoğraflar, sözlü 
tarih, anılar ve anma günleri sayılabilir (Stradling, 2003a: 87-88). 
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İskoçya’da da potansiyel hassas ve tartışmalı konular, tarih öğreti-
mi kapsamında ele alınmaktadır. Bu kapsamda birincil ve ikincil kaynak 
bulgularını değerlendirme sürecini öğretmeye ağırlık verilmektedir. Bir 
yandan İskoçya/Britanya içeriğinin, Avrupa içeriğiyle dengeli olması sağ-
lanırken; diğer yandan Avrupa’daki önemli savaşlarla, barış sağlama, barışı 
koruma ve uzlaştırma girişimleri arasında da denge kurulmaktadır (Fren-
do, 2003: 87). 

Birleşik Krallık’ta ele alınan tartışmalı konulardan birisinin de İslam 
tarihi olduğuna daha önceden değinilmişti. Bu konunun ne şekilde ele 
alınması gerektiğiyle ilgili hazırlanan bir örnek durum çalışmasında; İslam 
tarihi ile ilgili bir ünite tasarlarken dikkat edilmesi gereken dört anahtar 
ilke sunulmaktadır: 

İslam tarihinin olumlu yönlerine odaklanma,

Öğrencilerin karmaşayı anlamalarına yardımcı olma konusunda 
kararlılık,

Eleştirel düşünme,

Güvenli bir ortamda münazara (Historical Associaton, 2007: 31).

Öğrencilerin bu ilkelere dayalı olarak çalışmaları sağlanırken, henüz 
sürecin başında Batı dünyasının İslam tarihi ile ilgili stereotipik göürşleri-
nin de sunulması gerektiği belirtilmiştir. Bu stereotipik görüşler ise şu şe-
kilde sıralanmıştır:

“Müslümanlar insanların çizim yapmasına izin vermezler, bu 
yüzden sanatları etkileyici değildir.”

“Müslümanlar dini vecibelerini yerine getirmek için, başka 
herhangi bir şey için olmadıkları kadar meşgul olurlar.”

“Müslüman kadınlar genelde evlere kapanırlar ve aile içi işlerle 
meşgul olurlar.”

“Müslümanlar ve Hıristiyanlar her zaman savaşıyorlardı” (His-
torical Associaton, 2007:31). 

Öğrencilere henüz çalışmanın başında bu stereotiplerin verilmesi 
suretiyle, ellerindeki kaynakları önyargılı ifadelere karşı daha dikkatli şekilde 
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değerlendirmeleri sağlanmaya çalışılmaktadır. Tartışmalı konuların ele 
alınmasında stereotiplere dikkat çekilmesi, eleştirel düşünme becerisinin 
sağlıklı bir şekilde kullanılabilmesi açısından önemlidir. “Tek anlatı” 
yaklaşımına dayalı olarak hazırlanan geleneksel ders kitapları genelde 
bu stereotipleri ve toplum içerisindeki hakim arketipleri besleyecek bir 
nitelik arz etmektedir. Esasında tartışmalı konuların ortaya çıkış kaynağı 
da, bu hakim arketiplere rağmen alternatif bir anlatının oluşturulamaması 
durumuna dayanmaktadır. ABD başlığı altında işlenecek olan olumsuz 
örnekler bu hususun daha iyi anlaşılmasını sağlayacaktır.

Fransa’da okutulan ders kitapları ise Fransız Annales ekolünün de et-
kisiyle, modern sosyal tarih alanındaki yazılardan geniş çapta yararlanırken 
(Pingel, 2003: 53); Avrupalılık bilincinin tesis edilmesi genel amacı üze-
rinde durmaktadır (Erginer, 2012: 344). 

Avrupa dahilindeki ortak tarih projelerinin önemli örneklerinden bir 
diğeri ise; “Güneydoğu Avrupa’da Demokrasi ve Uzlaşma Merkezi” adlı si-
vil toplum kuruluşunun öncülüğünde gerçekleştirilen “Modern Güneydo-
ğu Avrupa Tarihinin Öğretimi” konulu projedir. Proje kapsamında kuruluş 
tarafından “Osmanlı İmparatorluğu”, “Güneydoğu Avrupa’da Uluslar ve 
Devletler”, “Balkan Savaşları” ve “İkinci Dünya Savaşı” konularında alter-
natif eğitim materyalleri olan ders kitapları hazırlanmıştır. Proje kapsamın-
da hazırlanan bu kitaplarda, tartışmalı konuların işlenmesinde tıpkı önceki 
örneklerde de görüldüğü üzere çok perspektifli, eleştirel düşünme beceri-
sine dayalı bir tasarım gerçekleştirildiği görülmektedir. “Osmanlı İmpara-
torluğu” başlıklı kitabın başında Osmanlı Sultanları, siyasi süreçler, siyasi 
ve askeri olaylar, sınır değişiklikleri, toplum ve kültür, Osmanlı İmparator-
luğu dışındaki büyük olaylar başlıkları altında sütunlara ayrılmış paralel bir 
kronoloji sunulduğu görülmektedir (Mugdescu & Berktay, 2009: 25-36). 
Böylelikle kitap içerisinde işlenen konuların geniş bir zaman akış çizelgesi 
içerisindeki yerini görmek mümkün olmaktadır. 

“Osmanlı İmparatorluğu” içerisinde tartışmalı konuların ne şekilde 
ele alındığına ilişkin örnek vermek gerekirse; İstanbul’un fethinin hem 
Bizans (George Sphrantzes) hem de Türk (Aşıkpaşazade) kaynağından 
sunulduğu, İskan politikasının Anadolu’dan Balkanlara “zorunlu göç” ve 
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“sürgün” kavramlarıyla sunulduğu, İslamlaştırma siyasetinin ise hem Batı 
hem de Türk kaynaklarını sunarak ardından sorular sormak suretiyle ele 
alındığı söylenebilir. Bu çok perspektifli yapı kitabın geneline yayılmış olsa 
da; “Slovenya Yağması” başlıklı konuda olduğu gibi bazı mevzular yalnızca 
tek perspektiften ele alınmıştır. 

“Balkan Savaşları” kitabında da başlangıçta bir kronolojinin sunuldu-
ğu görülmektedir. Savaş ilanının, neredeyse savaşan tüm taraflar açısından 
nasıl göründüğünü yansıtacak kaynak metinlere yer verildiği görülmekte-
dir. Bu kapsamda Yunan Kralı I. George’un Osmanlı’ya savaş ilanı, Bulgar 
Kralı Ferdinand’ın savaş ilanı, Doğu Türk Ordusu Komutanı Abdullah Pa-
şa’nın askerlerine hitap eden bildirisi, Sırbistan’ın savaş ilanı başlıklı metin-
ler sunulmuştur (Kolev ve Koulouri, 2009: 54-56). Bu yöntemle tarafların 
Balkan Savaş’ına bakış açısı, savaşın sebepleri, savaştan beklentileri husu-
sunda öğrencilerin izlenim edinmeleri sağlanmaya çalışılmıştır. 

Devletlerin, demografik gerekçelerle topraklar üzerinde hak iddia 
etmeleri ile ilgili çarpıcı bir örneğin tablolaştırılarak sunulduğu görülmek-
tedir. Makedonya hakkında Bulgar, Sırp ve Yunan taraflarının iddialarını 
barındıran etnik dağılım verileri sunularak; öğrencilerin bu verileri, ilişki-
lendirilen bir harita ile karşılaştırarak değerlendirmeleri istenmiştir. Daha 
sonra da bu istatistiklerin Edirne ve İşkodra’nın istatistikleri ile karşılaştırıl-
ması istenmiştir. Tablo incelendiğinde tüm tarafların, Makedonya üzerin-
de hak iddia edebilmek için o bölgede yaşayan kendi soydaşlarının sayısını 
yüksek gösterdiği, diğer etnik grupların mevcudunu ise düşük gösterdiği 
dikkat çekmektedir. Tabloda Osmanlı’ya ait verilerin neden bulunmadığıy-
la ilgili olarak da; Makedonya’ya ilişkin Osmanlı istatistiklerine ulaşılama-
dığı belirtilmiştir.

“Balkan Savaşları”nda “Cephede Yaşam” gibi konularla “küçük” 
adamların hikayelerini anlatan tematik örüntüler de düzenlenmiştir. Bu te-
matik üniteler altında da yine çok perspektifli bir anlatım hakimdir (Kolev 
ve Koulouri, 2009: 73-78). Bunun yanında neredeyse tüm konuların sunu-
munda karikatürlerden yararlanıldığı gözlenmiştir.
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Kıbrıs’ta ise; “birlik” (Türk-Rum) yanlısı Türk ders kitaplarında 
tartışmalı konular, “tek anlatı” ile sunulmaya çalışılmıştır. Ancak ortaya 
pek çok olay ve olguyu görmezden gelen bir metin çıktığı görülmektedir. 
Türk ve Rum kimliklerinin ötesinde “Kıbrıslı” kimliğini ön plana çıkar-
maya çalışan anlatı, Kıbrıs’ı kendi içerisinde bütünleştirmeye çalışırken; 
Kıbrıslı Türkleri Türk dünyasından koparabilecek bir anlatı oluşturmak-
tadır. Zira tarafları incitmemeye özen gösterirken; ulusal kimliklerden 
büyük ölçüde taviz verildiği söylenebilir. Önceki Kıbrıs Türk tarihi ders 
kitaplarında “Osmanlı hoşgörüsü” ve “merhametli Osmanlı” savlarının 
varlığından bahseden Papadakis (2008), bu yeni kitaplarda baştan sona 
mevcut ve açıkça tanımlanmış bir baş oyuncunun (yani ulusun) olmadığını 
belirtmektedir. Tartışmalı konular ile ilgili derinlemesine bir kavrayış 
oluşturmayan, kimseyi incitmeden öznesiz bir “ana anlatı” oluşturmaya 
çalışan bu materyaller; Avrupa’nın geri kalanında gözlemlediğimiz, eleştirel 
düşünme becerisini ve çok perspektifliliği ön plana çıkaran örneklerden 
oldukça farklı bir format sunmaktadır.

3.2. Amerika Birleşik Devletleri ve İhtilaflı Tarihi Konuların 
Öğretimi

Amerika Birleşik Devletleri, kıtadaki İngiliz kolonilerinin birleşmesi 
vasıtasıyla ortaya çıkması ve zaman zaman yaşanan iç çatışmalara rağmen 
birliğin sürdürülmesi noktasında önemli bir deneyi teşkil etmektedir. Bir-
leşik Devletler’in kuruluşu sürecinde “kaşif ” ve kurucu unsurlar ile kıtanın 
yerlileri arasındaki münasebetler, bayındırlaşma ve üretim faaliyetlerinde 
Atlantik ötesi köle ticaretinin fonksiyonu gibi meseleler, Birleşik Devlet-
ler’in doğuşu ve yükselişi sürecinden günümüze kadar varan pek çok tar-
tışmalı tarihi konuyu beraberinde getirmiştir. Kuruluş sürecinde Avrupalı 
göçmenler, Kızılderililer ve köle olarak kullanılan Afrikalılar arasında mey-
dana gelen çatışma ve mağduriyetler; bugün aynı toplumu oluşturan fertler 
arasında ihtilaflı pek çok konunun doğuşuna hizmet etmiştir.

Amerikan tarihinde ders kitaplarında dikkat çeken ihtilaflı konula-
rın başında; Kolomb’un keşfi ve faaliyetleri, Kızılderililer ile Avrupalıların 
münasebetleri, Atlantik ötesi köle ticareti ve eyaletler üzerindeki yansıma-
ları, İç Savaş vb. konular gelmektedir. Özellikle “İç Savaş” meselesinin ne 
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şekilde ele alındığı, Türk dünyası konuları içerisinde yer alan iç savaşların 
ne şekilde ele alınabileceği ile ilgili ipuçları sunabilecek olması bakımından 
önemlidir.

Loewen (2015), ABD’deki ders kitaplarının tarihi büyük ölçüde ke-
sinlik retoriğine kilitlenmiş bir halde, sorular şeklinde değil de, cevaplar 
şeklinde sunduğuna dikkat çekmektedir(s. 89). Bu husus Birleşik Devlet-
ler’de kullanılan ders kitaplarının, geleneksel tipte olduğu yönünde değer-
lendirilebilir. Milli tarihlerin, ulus devlet oluşma sürecindeki rolleri açısın-
dan düşünüldüğünde ABD tarih ders kitaplarında bu sürecin devam ettiği 
söylenebilir. Yukarıda bahsedilen tartışmalı konulara değinilecek olursa; 
ders kitaplarında Kolomb’un daha önce eşi benzeri olmamış biri gibi su-
nulduğu ve Amerika’nın ilk büyük kahramanı olarak tasvir edildiği görü-
lecektir. Loewen (2015), keşif sürecinde meydana gelen pek çok katliam, 
yağma ve köleleştirme olayının görmezden gelindiğinden ve Kolomb’u 
“insani” kılacak bir sürü ayrıntı uydurulduğundan bahsetmektedir (s. 74). 
Kolomb, Amerikan kimliğinin batılı kökenleri ve Avrupa kökenli Yahudi-
Hıristiyan değerlerinin bir prototipi olarak sunulmaktadır (Nash, Crabtree 
ve Dunn, 2000: 123). “Tek anlatı” yaklaşımını kullanan ders kitaplarının 
sebep olduğu tartışmalı konuların doğuşu da işte buradan kaynaklanmak-
tadır. Kolomb, temsil ettiği Avrupai değerler bakımından azizleştirilirken; 
onun zulmüne maruz kalmış olan toplulukların tarihteki yeri ve bizzat ya-
şanan zulüm olayları (köleleştirme, katliam, işkence vb.) görmezden ge-
linmektedir. Zulme maruz kalan toplulukların, hala toplum içerisinde yer 
alıyor oluşu, bu hususu daha da sorunlu kılmaktadır. Zira Costo (1974) 
“bu ülkede bu ders kitaplarından dolayı acı ve hüsran hissetmeyen tek bir 
Kızılderili yoktur. Evine utanç ve gözyaşları içinde dönmemiş tek bir Kızıl-
derili çocuğu yoktur” (akt. Loewen, 2015: 176)  derken bu duruma dikkat 
çekmektedir.

Gerçekten de devletin kuruluşundan itibaren, Kızılderili toplumları 
ders kitapları açısından sorun teşkil etmiştir. Bu sorunun büyük ölçüde ses-
sizlik ile aşılmaya çalışıldığı görülmektedir (Loewen, 2015: 195). Beyazlar 
ve Kızılderililer arasındaki ilişkilerin sunumunda, ders kitapları “tek anlatı” 
yaklaşımını izleyerek bir “sınır hattı” arketipine hizmet etmiştir. Buna göre 
beyazlar ve Kızılderililer arasındaki etkileşim görmezden gelinir. Tarihi sü-
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reç, beyazlara ait yerleşim bölgelerinin sürekli olarak yer değiştiren hattı 
şeklinde sunulur. Sınırın bir tarafında Kızılderililer, diğer tarafında ise be-
yazların var olduğu algısına hizmet edecek şekilde birbirinden kopuk iki 
topluluk sunulur. Oysa Loewen (2015), bu toplulukların 325 yıl boyunca 
bir arada yaşadıklarını, bir arada çalıştıklarını ve birbirleriyle savaştıklarını 
belirtmektedir (s.199).

“Sınır hattı” arketipinin hakimiyetine rağmen; beyazlar ve Kızılderi-
liler arasındaki savaşlar da görmezden gelinmektedir. George Washington 
döneminde federal bütçenin %80’i Kızılderililer ile gerçekleştirilen savaş-
lara ayrılmışken; “The American Pageant”ın sunduğu “ABD’nin Başlıca 
Savaşlarının Toplam Harcamaları ve Savaş Kayıpları” tablosunda Kızılderi-
lilerle gerçekleştirilen savaşlar kapsama alınmamıştır. Örneğin 385 askerin 
öldüğü İspanya-Amerika savaşı konu edilir, ancak 630 askerin öldüğü Ohio 
Savaşı konu edilmez (Loewen, 2015: 215). Kızılderililerin, beyazları uğrat-
tığı en büyük yenilgilerden birisi olan General Braddock Savaşı anlatılırken 
dahi Kızılderililer görmezden gelinir (Loewen, 2015: 223).

Amerikan ulusunu oluşturan Avrupa dışı topluluklar, Amerikan ta-
rihi ders kitaplarında görünmez bir hale gelmektedir (Billings, 2003). Kı-
zılderililer ile aynı akıbete uğrayan bir diğer topluluk Afro-Amerikalılardır. 
Öğrenciler Amerikan tarihi ders kitaplarından, siyahi Amerikalıların Ame-
rikan Devrimi’nde, 1812 Savaşı’nda, İç Savaş’ta, Meksika-Amerika Sava-
şı’nda, İspanya-Amerika Savaşlarındaki rolünü öğrenemezler. 1950’lerde 
ders kitaplarında meydana gelen değişiklikler ile birlikte 350 yıllık tarihi 
süreç içerisinde 3 siyahi Amerikalıdan bahsedilmeye başlanmıştır; Frede-
rick Douglass, Booker T. Washington, George Washington Carver (Nash, 
Crabtree ve Dunn, 2000: 60). Siyahiler ile ilgili izlenen görmezden gelme 
politikası kölelik ile ilgili konularda da kendisini göstermektedir. Kölelik, 
Güney Carolina’nın ve ardından on eyaletin daha ABD’den ayrılmasının 
nedeniydi (Loewen, 2015). Ancak kullanımda olan ders kitapları, İç Sa-
vaş’ta savaşan Güneyli beyazları savunabilecek mahiyette “gerçek ve güve-
nilir tarih” bulmakta zorlanmaktadır (Nash, Crabtree ve Dunn, 2000: 20). 
İç Savaş’ta “Güney” safında yer alan Teksas Eyaleti’nin kullanımda olan 
öğretim programında savaşın sebeplerinin başında “rejyonalizm”in geldi-
ği iddia edilmektedir. Kölelik meselesi son sıraya alınarak önemsizleştiril-
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mektedir (Texas Education Agency, 2011). Hatta ders kitabı yazarları biraz 
daha ileri giderek; 1830-1840’larda yayımlanan kitaplarda kölelerin özgür 
bir toplumda özgür bir insan olmalarından daha mutlu bir yaşama sahip 
olduklarını belirtmişlerdir. Bu husus 1930’larda çok satanlar listesine giren 
“The Growth of the American Republic”te de aynı şekilde sürdürülmüştür. 
Zenci kölelerin mutluluğu anlatısı 1950’lerde de devam etmiş; Afrika’nın 
savanlarındansa, köleyken kaldıkları kulübeler ve yiyip içtikleri onlar için 
“daha iyi” olarak nitelendirilmiştir (Nash, Crabtree ve Dunn, 2000: 59-61). 
Loewen (2015), ders kitabı yazarlarının, köleliği “her zamanki ilerleme” te-
masına sığdırdıklarını savunmaktadır. Buna göre ABD daima özünde gide-
rek daha demokrat olur; kölelik sadece kısa süreli norm dışı bir dönemdir 
ve resmin tamamının bir parçası değildir (s. 261).

Ulusu ikiye bölen İç Savaş’ın, ders kitaplarında ele alınışı ise tarihi 
süreç içerisinde dalgalı bir seyir izlemektedir. İç Savaş’tan hemen sonra 
Kuzeyliler ve Güneyliler kendi argümanlarını genç öğrencilere aktarmaya 
devam ettiler. Diğer yandan yayıncılar, Kuzeyli ve Güneylilerin bakış açı-
larını birbirinden farklı olarak cesurca sundular. Sonra hangisinin doğru 
hangisinin yanlış olduğu hususunda kararı okuyucuya bıraktılar (Nash, 
Crabtree ve Dunn, 2000: 19). Dünya geneli açısından düşünüldüğünde, 
çok perspektifli yöntemin kullanılışı açısından oldukça erken bir tarih 
olduğu söylenebilir.1 Ancak 1880’lerde Kuzey ve Güney, ders kitaplarını; 
kendi savaş anılarını ve kendi “saygın” ideolojik argümanlarını perçinlemek 
için savaş alanı olarak kullanmaya başladı. Büyük Cumhuriyet Ordusu’nun 
(Grand Army of Republic - GAR), 1888’de Güney ders kitaplarında ayrıl-
ma düşüncesini “haklı” olacak şekilde işlediği ve Lincoln’ü savaş kışkırtıcısı 
olarak gösterip, Konfederasyon liderlerini vatansever olarak yansıtma yolu-
nu seçtiği görülmektedir (Nash, Crabtree ve Dunn, 2000: 19). Bu durum 
tarih öğretim yaklaşımı açısından bir geriye gidişi yansıtsa da; dönemin 
şartları göz önünde bulundurulduğunda, dünya genelinde bu anlayışın 
hakim olduğu söylenebilir. Kuzey ve Güney, İç Savaş ve Birleşik Devletler 
tarihini farklı perspektiflerden sunmaya onlarca yıldır devam etmektedir.

Amerikan tarihi ders kitaplarında, tartışmalı konular ile ilgili gözle-

1 Amerikan İç Savaşı 1861-1865
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nen bu “görmezden gelme” ve “tek anlatı” yöntemi ile ötekileştirme uygu-
lamaları konumuz açısından olumsuz örnekleri teşkil etmekte olup; “bir-
lik ruhu”nu zedeleyici bir nitelik arz etmektedir. Nitekim ABD’de yer alan 
ayrılıkçı örgütler, bölgeciler ve ırkçılar bu argümanlardan beslenmektedir.

4. Türk Dünyası Konuları ve İhtilaflı Konuların Öğretimi

Bu kısımda Türkiye’de Türk dünyası konularının ele alınışı ve ihtilaflı 
konular üzerinde durulmaktadır. Türkiye’deki tarih anlayışı ve tarih öğre-
timi, doğal olarak Anadolu Türklüğü’nün başından geçen tarihi olaylar ve 
bunlara yüklenen anlamlar ile şekillenmiştir. Atatürk, en başından beri va-
tandaşların milli kimliklerini oluşturma açısından tarih ve tarih öğretimine 
büyük önem vermiştir. Bu sebeple daha önceden Avrupa üzerinden verilen 
benzer örneklerde de görüldüğü üzere; Türkiye’de tarih 1923’ten beri po-
zitivist bir perspektifle ele alınmıştır. Diğer bir deyişle Türk eğitim sistemi 
içerisinde tarih eğitimi tek anlatı yaklaşımına göre kurgulanmıştır. Öğren-
ciler çok perspektifli bir anlatı veya tartışmalı konularla yüzleşmemiştir 
(Demircioğlu, 2016: 149). Ulus devlet oluşum süreçlerinde bir zaruriyet 
olarak görülen bu durum, Anadolu menşeili bir Türk tarih yazımını da be-
raberinde geliştirmiştir. Buna göre Türk tarihi doğrusal bir anlatı üzerinde, 
Anadolu Türklüğü’nü ilgilendiren olaylar çerçevesinde ele alınmıştır.

Türkiye’de ilköğretim ve ortaöğretim düzeyinde okutulmakta olan 
Sosyal Bilgiler ve Tarih ders kitapları üzerinde gerçekleştirilen inceleme 
neticesinde; Anadolu Türklüğü’nün “tek anlatı”sını izlemek mümkündür. 
Sosyal Bilgiler ders kitaplarında yer alan Türk tarihi konularının zaman ve 
mekan bağlamında betimsel analizi neticesinde Şekil-1 oluşturulmuştur:
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Şekil 1: Ortaokul Sosyal Bilgiler ve T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders 
Kitaplarındaki Türk Tarihi Konularının Zaman/Mekan Dağılımı

                

Şekil 1’de görüldüğü üzere 6. sınıf Sosyal Bilgiler dersi Türk tarihi konuları, 
mekansal olarak Türkistan’dan Asya Hun Devleti ile birlikte başlamakta ve 
Kök Türk, Uygur, Karahanlı ve Gazneli devletleriyle aynı coğrafya üzerin-
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den devam etmektedir. Daha sonra Büyük Selçuklu Devleti’ne geçilerek, 
ana anlatıda mekansal olarak Azerbaycan ve İran bölgesine geçiş yapılmak-
tadır. Büyük Selçuklu Devleti’nin 7. sınıf konularında da ele alındığı yine 
Şekil-1 üzerinde görülmektedir. 7. sınıf Sosyal Bilgiler dersi, kronolojik 
olarak 6. sınıf Türk tarihi konularının kaldığı yerden devam ederek Büyük 
Selçuklu Devleti ile başlayıp, “Büyük Oğuz Göçü”nü konu edinmekte ve 
Türklerin Anadolu’ya göçü üzerinden tarih anlatısı da Anadolu’ya taşın-
maktadır. Sonraki süreçte Anadolu’yu Türk yurdu yapan mücadeleler an-
latılarak, konu Osmanlı Beyliği’nin kuruluşuna gelmektedir. Osmanlı Bey-
liği’nin kuruluşundan kısa bir süre sonra ise Türklerin, Balkanlara geçtiği 
Şekil-1’de açıkça görülmektedir. Buna göre tarih anlatısının ana damarı ar-
tık Anadolu ve Balkanlar üzerinden Osmanlı Tarihi’ne yönelmiştir. 1800’lü 
yıllarda başlayan toprak kayıplarının, 20. Yüzyılın başında neticelenmesiyle 
ana anlatının da Anadolu’ya doğru döndüğü görülmektedir. Bundan sonra 
7. sınıf Sosyal Bilgiler dersinde Birinci Dünya Savaşı işlenmiş ve Türk tarihi 
konuları noktalanmıştır. 8. sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük konula-
rı ise doğrudan son yüz yıllık Anadolu Türk tarihine yöneliktir.

Zaman içerisinde, Şekil-1’de gösterilen devletler birbirinden uzak 
coğrafyalarda kurulmaya başladığı için mekan bilişi ile ilgili kazanımların 
yokluğu hissedilmeye başlamaktadır. İçeriğin sunum tarzı da bu eksikliği 
derinleştirecek nitelikte “yazıyla anlatım” ağırlıklı olduğu için, birikimleri 
yetersiz olan öğrencilerin, mekansal değişimi fark edemeyecekleri söyle-
nebilir. Örneğin “Pazırık Kurganı” ile ilgili bir mesele konuşulurken, bu 
kurganın Asya Hun Devleti’nden bile daha önceki dönemlere tarihlendi-
rildiğinden bahsedildiğinde; öğrenci kendi yaşadığı Anadolu topraklarını 
kastederek “Yani Çinlilerin buraya geldiği zaman mı?”2 şeklinde bir soru 
sorabilmektedir. Bu durum öğrencinin Çin ile mücadele eden Asya Hun 
Devleti’nden günümüze kadar gelen Türklük şuurunu benimsediğini, an-
cak yaşanan coğrafyadaki değişimi mekansal bağlamda kavrayamadığını 
göstermektedir. Buna göre millet olarak, Asya Hun Devleti zamanından 
beri hep beraber aynı topraklarda yaşadığımızı düşünüyor olmalıdır. Öğ-
retim programı mekansal biliş becerilerini, yeterince ön plana almamış 

2  Yazarın geçmiş yıllarda öğretmenlik yaptığı 80. Yıl Sütçüler Ortaokulu’ndaki kişisel deneyimine dayanmaktadır.
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olsa da bu durum öğretmenler tarafından gerçekleştirilebilecek etkinlikler 
ve çalışmalar vasıtasıyla aşılabilir. Ancak bu durumda da, çok yoğun olan 
programın yarattığı ders saati sıkıntısı ile karşı karşıya kalınmaktadır. 

Şekil-1’de açıkça görüldüğü üzere ortaokul Sosyal Bilgiler ve T.C. 
İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük derslerinin tarih anlatısı; Türkistan’dan, 
Anadolu’ya; oradan da Avrupa’ya geçerek tekrar Anadolu’ya dönmektedir. 
Zaman/mekan bağlamında değerlendirdiğimizde; 13. yüzyılın başların-
dan günümüze kadar, Türkistan coğrafyasında yaşanan Türk tarihi konu-
larının birkaç bilgi notu veya anekdot dışında tamamen göz ardı edildiği 
görülmektedir. Diğer yandan Azerbaycan ve İran coğrafyasında yaşayan 
Türklerle ilgili olarak, Büyük Selçuklu Devleti’nin hüküm sürdüğü yılların 
konu edildiği 19. ve 20. yüzyıllardaki Türk varlığı ile ilgili olarak da birkaç 
anekdota yer verildiği söylenebilir. Ortadoğu coğrafyasında yaşayan Türk-
ler ise en çok unutulan ve hatta kendilerinden hiç söz edilmeyen grup ola-
rak nitelendirilebilir. Kerkük, Musul, Halep vb. bölgelerde yaşayan çok sa-
yıdaki Türk’ün tarihi ve varlığı ile ilgili herhangi bir konuya veya bilgiye 
rastlanmamıştır. 1500’lü yılların başında gösterilen çizgi ise; Yavuz Sultan 
Selim’in Ortadoğu seferleri için işaretlenmiştir. Aynı şekilde Hindistan’da-
ki Türk varlığı ile ilgili olarak da herhangi bir konuya rastlanmadığı, yalnız-
ca anekdot niteliğinde birkaç bilginin bulunduğu anlaşılmaktadır.
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Şekil 2: Ortaöğretim Tarih ile Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Ders 
Kitaplarındaki Türk Tarihi Konularının Zaman/Mekan Dağılımı

Şekil-2’de görüldüğü üzere; ortaöğretim düzeyindeki tarih içerikli 
derslerde de genel anlatı, ortaokul düzeyindeki tarih içerikli derslerin anlatı 
çizgisi ile benzerlik göstermektedir. Buna göre Türk tarihi, Türkistan’dan 
Asya Hun Devleti ile başlatılarak; Kök Türkler, Uygurlar, Karahanlılar, 
Gazneliler ile sürmekte, Büyük Selçuklu Devleti ile Azerbaycan ve İran coğ-
rafyasına geçiş yapılmakta ve ardından da Anadolu topraklarındaki Türk 
tarihi sunulmaktadır. Bu bağlamda Türkiye Selçuklu Devleti ve Anadolu 
beyliklerinin siyasi tarihleri ile kültürel özellikleri ayrıntılı bir şekilde konu 
edilmiştir. Ardından Osmanlı tarihi başlayarak, Anadolu ve Balkanlar çizgi-
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sinde şekillenmiştir. Balkanların kaybedilmesiyle, 12. sınıfta Anadolu Türk 
tarihine (Türkiye Cumhuriyeti) ve Türkistan’daki Türk varlığına (Hanlık-
lar, Rus işgali ve ardından gelen bağımsızlık) dönüş yaşanmıştır. Burada 
Türkistan Türklüğü’nün 20. yüzyıl tarihine değinilmiş olması önemlidir. 
Ancak birkaç bilgi notu ve anekdot dışında Türkistan Türk coğrafyasının 
13.yüzyıl başlarından 20. yüzyıl başlarına kadar konu edilmediği, ana 
anlatının dışında kaldığı görülmektedir.

Şekil-1 ve Şekil-2 birlikte değerlendirilecek olursa; on iki yıllık 
zorunlu eğitimini tamamlayan bir Türk vatandaşının (ortaöğretimde de 
Sosyal Bilimler alanında öğrenim gördüğü düşünüldüğünde dahi), örgün 
eğitim içerisinde Türkistan Türklerinin yaklaşık yedi yüz yıllık tarihinden 
(ve hatta varlıklarından); Kuzey Irak ve Kuzey Suriye’de yaşayan Ortadoğu 
Türklerinin, Azerbaycan ve Kuzey İran’da yaşayan milyonlarca Türk’ün, 
Batı Trakya’da yaşayan binlerce Türk’ün tarihinden, kültüründen ve hatta 
varlığından bihaber olması (eğer başka kaynaklardan edinmediyse) uzak 
bir ihtimal değildir. Bahsi geçen bu coğrafya ve zamanların Türklüğünün 
örgün eğitim içerisinde verilmeyişi, Anadolu Türklüğü’nün kendisine has 
bölgesel milletleşme deneyi ile birleşince; Anadolu ve diğer Türk coğraf-
yalarının birbirlerini kendi mukadderatlarına terk edişi kaçınılmaz bir hal 
almıştır. 

Türkiye Cumhuriyeti, Osmanlı İmparatorluğu gibi çok milletli bir 
oluşumun içerisinden vücut bulmuş olması sebebiyle, kendine has bir 
milletleşme serüvenine tanık olmuştur. Yıllarca, kendisini Dar’ül İslam 
olarak gören Osmanlı bünyesinde pek çok milletle birlikte varlığını sür-
dürmüş olan Türk varlığı, İmparatorluğun bünyesindeki milletlerin birer 
birer kopmasıyla, yediği darbelerle milli şuur kazanmış ve yaşamakta oldu-
ğu Anadolu topraklarını çok büyük bedeller ödeyerek elinde tutabilmiştir. 
Bu milli bilinç kazanma süreci, Mustafa Kemal Atatürk’ün organize ettiği 
çalışmalarla bilimsel bir zemin de kazanmıştır. Ancak tüm çalışmalara rağ-
men, özellikle sonraki süreçte Anadolu menşeili Türk tarih yazımı varlığını 
sürdürerek günümüz ders kitaplarını dahi şekillendirmiştir. “Doğrusal tek 
anlatı” üzerinden sunulan bu ulusal Türk tarihi perspektifi, Türk dünyası 
ile münasebetleri büyük ölçüde göz ardı ettiği için; tarihi süreç içerisinde 
yaşanan ve günümüzde tartışmalı olan pek çok konuyu göz ardı etmektedir.
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İhtilaflı konuların ortaya çıkışında, “tek anlatı” yaklaşımının kullanıl-
masının ve bu anlatının toplum içerisinde yaygın olan arketip ve stereotipler 
tarafından şekillendirilmesinin etkili olduğuna daha önceden değinilmişti. 
Ortak Türk tarihinin öğretimi hususunda da tartışmalı konuların ortaya 
çıkışı veya görmezden gelinmesinin sebebi de yine aynı şekilde bu arke-
tip ve stereotiplerdir. Tartışmalı konuların neler olduğu hususunda Tür-
kiye’de gerçekleştirilen çalışmalar bu savı desteklemektedir. Demircioğlu 
(2016)’nun tarih öğretmenleri ile gerçekleştirdiği çalışmaya göre Türk ta-
rihi (Türk milleti) içerisinde en tartışmalı konunun Atatürk dönemindeki 
inkılaplar olarak görüldüğü sonucuna ulaşılmıştır. Diğer tartışmalı konular 
olarak ise; darbeler, Osmanlı Sultanlarının evlilikleri, II. Abdülhamit’in sal-
tanatı, son sultanın kaçışı konuları belirlenmiştir. Benzer amaçlarla yapılan 
çalışmaların sonuçları da yine benzer şekillerde çıkmıştır (Seçgin, 2009; 
Yılmaz, 2012; Alagöz, 2014; Çopur, 2015; Çopur & Demirel, 2016; Gü-
nal, 2016). Milletin kendi içerisindeki tartışmalı konular olarak sunulan 
bu konulara dahi bakıldığında; Anadolu Türk menşeili tarih yazımının ve 
perspektifinin, hakim arketip ve stereotiplerin etkisini hissetmemek im-
kansızdır. Zira Türk dünyasının hiçbir iç savaşı (Ankara Savaşı, Otlukbeli 
Savaşı, Yassı Çemen Savaşı, Çaldıran Savaşı, Şeybani-Safevi savaşları vb.) 
burada tartışmalı bir konu olarak ele alınmamış ve Celali isyanları gibi on-
larca yıl boyunca binlerce insanın canına mal olan toplumsal olaylar akla 
gelmemiştir.

Ortak Türk tarihinin öğretimi kapsamında ele alınacak olan tartışma-
lı konularla ilgili yapılması gerekenlerin başında; Türk dünyasının muhtelif 
coğrafyalarında okutulan ders kitaplarına hakim olan arketip ve stereotiple-
rin tespit edilmesi işi gelmelidir. Zira tartışmalı konuyu, tartışmalı hale geti-
ren veya görmezden gelinmesine sebep olan etkenler bizzat bu faktörlerdir. 
Arketip ve stereotiplerin tespit edilmesinden sonra yapılacak olan işlem ise; 
ortak Türk tarihi açısından tartışmalı konuların neler olduğunun belirlenme-
sidir. Literatürde bu hususlarda yapılmış herhangi bir çalışmaya rastlamak 
mümkün değildir.

Türkiye’de kullanılan Sosyal Bilgiler ve Tarih ders kitaplarına gözgez-
dirildiği takdirde şu arketiplerin varlığına rastlamak güç değildir:
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Zafercilik,
Savaşın gerekçesinde gaza ve cihat anlayışı,
Sünni İslam çizgisi, 
Osmanlı barışı,
Osmanlı hoşgörüsü,
Doğrusal ilerleme (modernleşme)

İncelendiği takdirde sayısı artacak olan bu arketiplerin Türk tarih 
anlayışı ve öğretimi üzerindeki etkileri tartışmalı konuların ele alınması 
bakımından oldukça önemlidir. Örneğin; zafercilik (triumphism) arketipi, 
Türk tarihinin şanlı zaferlerinin yüceltilmesi esasına dayalı olup; yenilgi ve 
geri çekilmelerin göz ardı edilmesine sebep olan, bunlardan bahsedilme-
sinden hoşlanılmayan bir anlayışın doğuşuna sebep olmuştur. 1402 yılında 
gerçekleşen Ankara Savaşı’nın hemen öncesinde önemli zaferlerden bahse-
dilirken; Emir Timur’un gelişi ve yaşanan yenilgi ders kitaplarında kendi-
sine aynı ölçüde yer bulamaz. Hatta Sosyal Bilgiler ders kitaplarında Emir 
Timur’un adı dahi geçmemektedir. Bu husus yenilgiyle sonuçlanan diğer 
savaşlar için de büyük ölçüde geçerlidir.

Sünni İslam çizgisi, Osmanlı barışı ve hoşgörüsü ile ilgili arketiplerin 
ise; tarihimizde çok önemli bir yere sahip olan Celali İsyanları’nın ve Şii 
Safevi devletinin büyük ölçüde göz ardı edilmesine sebep olduğu söylene-
bilir. 

Doğrusal ilerleme (modernleşme) arketipi ise; büyük ölçüde gerile-
meye sebep olan gelişmelere değinilmesine çok sıcak bakılmamasına sebep 
olmaktadır.

Arketipler, ders kitabı yazarlarının çoğu zaman farkında olmadan, 
doğrusal ve arketipe uygun bir anlatı oluşturmasına da sebep olabilmekte-
dir. Bu durum üzerinde her zaman kasıt aranmaması gerektiği söylenebilir. 
Ancak meselenin önemine binaen bu arketiplerin araştırılması ve tartış-
malı olaylar konusundaki etkinlikleri ortaya dökülerek; tartışmalı konular 
öğretimi bu etkenler üzerinden, tıpkı Avrupa Birliği deneyinde görüldüğü 
üzere eleştirel düşünme becerisine dayalı olarak çok perspektifliliği esas 
alacak şekilde tasarlanmalıdır. Aksi takdirde Kıbrıs Türk tarihi kitapların-
da görüldüğü üzere, “tek anlatı” üzerinden tartışmalı konuları hakkıyla ele 
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almanın bir yolu bulunmamaktadır. Tarihsel bilginin doğası gereği, her za-
man nesnel bir doğruluktan söz edilemeyeceği açıktır. 

Pekala ortak Türk tarihi kapsamında tartışmalı konular belirlendik-
ten sonra, sınıf ortamında veya ders kitabında bu konular ele alınırken ne 
gibi yöntem ve teknikler izlenmelidir? İlerleyen kısımda bu konu ele alın-
maktadır.

5. Türk Tarihindeki İhtilaflı Konular Hangi Yöntemlerle Ele 
Alınmalıdır?

Stradling (2003a), müfredat planlayıcısının karşısına çıkan sorunla-
rın kaynağında; çeşitliliğin mi yoksa ortak deneyimler ve paylaşılan kül-
türün mü öne çıkarılması gerektiğine karar verilmesinin yattığını belirt-
mektedir. Bu bağlamda geniş kapsamlı temalara mı odaklanılacaktır, yoksa 
kronolojik anlatı yöntemi mi seçilecektir? (s.10). Loewen (2015) ise ders 
kitabı yazarlarının, öğretmenlerin ve hatta film yönetmenlerinin yanlış ar-
ketiplerle mücadele etmeleri gerektiğini vurgulamaktadır.

Bu genel yaklaşımların ötesinde ortak Türk tarihi kapsamında ihtilaflı 
konuların ele alınmasında kullanılabilecek yöntem ve tekniklerden bazıları 
şunlardır:

Tarihsel kanıt/metin analizi (Keleş & Kiriş, 2010),

Paralel akış şemalarının hazırlanması/kullanılması (Stradling, 
2003a) (olayı zaman-mekan bağlamına oturtan),

Çok perspektifli sunum (Stradling, 2003b),

Tarihsel tartışma metni yazma (Keleş & Kiriş, 2010),

Karikatür kullanımı (Historical Associaton, 2007),

Aydınlanan sırlar yöntemi (Avaroğulları, 2015).

Yukarıda sunulan yöntemlerin tamamı, öğrencilerin tarihsel düşünme 
becerilerinin geliştirilmesine yönelik olup; yorumlamacı paradigmaya dayalı 
olarak gelişen yapılandırmacı anlayışın karakteristiğine uygun yöntemlerdir. 
Bunlardan yalnızca birisi kullanılabileceği gibi birkaçının bir arada kullanıl-
ması da mümkündür.
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Tarihsel kanıt analizi yönteminde, hazır tarihsel metin ve içerikler 
yerine, kanıt temelli öğrenme çerçevesinde tarihsel kanıtlar öğrenciye su-
nulmalı ve öğrencinin bu kanıtlardan yola çıkarak kendi tarihsel imgelemi-
ni oluşturması sağlanmalıdır (Yazıcı ve Şimşek, 2011: 26). Tarihsel kanıt/
metin analizi çerçevesinde öğrenciye sunulan kaynakların, çok perspektif-
lilik bağlamında; tarihsel olayın farklı taraflarının bakış açılarını yansıta-
cak şekilde seçilmesi, tartışmalı konuların öğretimi konusunda doğru bir 
strateji sağlayacaktır. Öğrencinin bu aşamada, eleştirel düşünme becerisini 
kullanarak etkinliği gerçekleştirmesi beklenecektir. Ancak tarihsel olayın 
taşıdığı diğer önemli unsurlar; zaman ve mekandır. Çağdaş Sosyal Bilgiler 
ve Tarih öğretimi de büyük ölçüde zaman/kronoloji ve mekan algısı bece-
rilerine dayalı şekilde gerçekleştirilmekte; öğrencinin bu becerilerinin de 
geliştirilmesini hedeflemektedir. Bu bağlamda etkinliğin/konunun başında 
ilgili tarihsel olay bağlamında mekansal dağılımlı kronoloji tekniğinin kul-
lanılması suretiyle; tarihi olay zaman ve mekan bağlamına oturtulmalıdır. 
Bu aşamada öğrenci bireysel çalışıyorsa; sürecin sonunda tarihsel tartışma 
metni yazması istenebilir. 

Karras (1995), tarihsel tartışma metninin yazımı hususunda şu yöner-
geyi sunmuştur:

“1. İlk paragrafta tarihsel sorunu ve bu soruyu cevaplayacak iddianı 
yaz. Bu paragrafta daha fazla bir şey söyleme

2. İkinci paragrafın ilk cümlesinde hipotezine inanmak için ilk nede-
nini iddia et. Bu paragrafta devam eden cümlelerde şunları yaz:

a. İddianı destekleyecek olguları ve bu olguların iddianı niçin destek-
lediğini açıkla

b. Senin iddianın karşıtı bir iddia yaz. Karşıt iddia için kanıt ver ve 
açıkla

c. Karşıt iddiayı çürütecek bir iddia ve kanıtını yaz ve açıkla.

d. Bu paragrafta senin iddianı test edecek yeni ve bilinmeyen olgular 
için çıkarımsal bir soruyu cevapla.

3. Takip eden paragraflarda (son paragraf hariç) her bir ek neden için 
ikinci paragrafta tam olarak ne yaptığını açıkla.
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4. Son paragrafta basit bir şekilde iddianı yeniden söyle”. (Akt. Keleş 
ve Kiriş, 2010:197).

Bu yönerge öğrencilerin çalışmalarını değerlendirmede kriter olarak 
da kullanılabilir. Diğer yandan öğrencinin kendi kendisini değerlendirme-
sine imkan sağlaması da önemli yanlarından birisidir. 

Tartışmalı konuların ele alınması hususunda en önemli nokta çok 
perspektifliliğin sağlanmasıdır. Stradling (2003a), tarih ve tarih öğretimi 
bağlamında çok perspektifliliğin üç amacı olduğunu belirtmektedir:

“Bütün ilgili tarafların perspektifleri ve anlatımları arasındaki benzer-
likleri ve farklılıkları hesaba katarak, tarihsel olaylara ve gelişmelere ilişkin 
daha kapsamlı ve daha geniş bir anlayışa varmak.

Uluslar, sınır komşuları veya aynı ulusal sınırlar içindeki azınlıklar ve 
çoğunluklar arasındaki tarihsel ilişkiler konusunda daha derin bir anlayışa 
varmak.

İlgili insanlar ve gruplar arasındaki etkileşimleri ve karşılıklı bağımlılığı 
inceleyerek, olup bitenlerin dinamiklerine ilişkin daha net bir tablo elde etmek 
(s.123).  

Çok perspektifliliğin amaçları incelendiğinde ortak Türk tarihinin 
öğretimi bağlamında mutlaka kullanılması gereken bir yöntem olduğu 
görülmektedir. Zira yüzyıllar boyunca farklı siyasi teşkilatlar altında varlık 
göstermiş, zaman zaman birbirleriyle çatışmış unsurların ortak bir anlatıda 
buluşturulabilmesi ancak bu yolla mümkün olabilecektir.

Birden fazla perspektife yer verilen bir tarih anlatısında, belirli bir ta-
rihsel olay anlatılırken normal olarak kullanılan “ondan sonra”lı geçişlerin 
yanı sıra “bu sırada şunlar da oluyordu”lara yer verilmelidir. Bunu mekan-
sal dağılımlı kronoloji tekniği ile sağlamak mümkündür (Bkz. Şekil-1 ve Şe-
kil-2). Böylece karşılaştırmalı bir yaklaşım içine girilebilecektir. Ancak an-
latımda, çok taraflı bir yaklaşımın gerektirdiği başka bir boyut daha vardır: 
Kararların alındığı ve uygulandığı ortamın koşulları ve kararı alanların bu 
kararı alma nedenleri. Bu da çok perspektifliliğin diğer iki önemli unsuru-
nun kullanılmasını zaruri kılmaktadır; bunlardan birincisi tarihsel empati, 
ikincisi ise ilişkilendirme boyutudur. Yani insanların kararlarının ve dav-
ranışlarının, yalnızca nesnel koşullar tarafından değil, “başkası”nın muhte-
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mel tepkileri ve niyetleri hakkındaki düşünceleri ve beklentileri tarafından 
da nasıl etkilendiği ve belirlendiğidir. Yapılması gereken şey öğrencilerin; 
tarihi yorumlama işleminin, belirli bir dönemde neler olup bittiğinin an-
laşılabilmesi için çok miktarda bilgi katmanının ve kaynak malzemesinin 
dikkatlice incelenmesi gerektiğinin farkına varmasını sağlamaktır. Bütün 
anlatımlarda olduğu gibi birinci katman kronolojidir, ne oldu, ne zaman 
oldu, ve daha sonra neler oldu gibi sorular da veri katmanları içerisinde 
ele alınmalıdır (Stradling, 2003b). Bu hususlar örnek olay olarak ele alınan 
Ankara Savaşı (1402) açısından da büyük önem arz etmektedir. 

Öğrenci bu yöntemi kavradığı takdirde, tarihin kötüye kullanımıyla 
ilgili herhangi bir tehdit durumunda dahi kendisini savunabilecek 
mekanizmalara da sahip olmuş olacaktır. Türk tarihindeki ihtilaflı konula-
rın, hangi yöntemlerle ne şekilde ele alınabileceği hususunda uygulamalı 
bir örnek Ek-1’de sunulmuştur.

6. Sonuç

Tarih disiplini ve tarih öğretimi, tarihi süreç boyunca her zaman siya-
si teşkilatların ona atfettiği önem ve nitelikler bağlamında bir evrim sergile-
miştir. 19. ve 20. yüzyıllarda tarihin pozitivist yorumunu ön plana çıkaran 
ulusal devletler, tarih disiplininin sunduğunu iddia ettikleri nesnel bilgileri 
yurttaşlarına aktarmak suretiyle milli kimliklerin teşekkülü hususunda 
tarihten büyük ölçüde faydalanmışlardır. 

Yirminci yüzyılın ikinci yarısında, devlet üstü birlik girişimlerinin 
gündeme geldiği bir dönemde tarih disiplininde de önemli bir paradig-
ma değişikliği meydana gelmiştir. 18. yüzyıldan beri hakimiyeti devam 
eden pozitivist bilim anlayışı, bu tarihlerde postmodern bir yaklaşım olan 
yorumlamacı paradigmanın sert eleştirilerine maruz kalmaya başlamıştır. 
Pozitivist bilim anlayışının sunmayı vaat ettiği, algılayandan bağımsız nes-
nel bilgiye yoğun bir eleştiriyle saldıran yorumlamacı paradigma; algılama 
ve öğrenme sürecinin, bireyin bilişsel süreçleri ile iç içe olduğunu ve her 
bir bireyin kendi bilişsel süreçleri ile öznel bilgiler oluşturduğu iddiasını 
gündeme getirmiştir. Sosyal bilimlerin doğasına uygun düşen böyle bir 
argüman, tarih disiplinini de büyük ölçüde etkilemiştir. Bu paradigma de-
ğişikliğinin öğretim ortamlarındaki yansıması ise davranışçı yaklaşımın ye-
rini, yapılandırmacı yaklaşımın alması şeklinde olmuştur. Yapılandırmacı 
yaklaşım, öğrenciye hazır bilgi sunmak yerine, öğrenciyi aktif kılarak kendi 
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bilişsel süreçleri ile kendi öznel bilgisini oluşturması esasına dayalı bir öğ-
retim/öğrenme yaklaşımıdır.

Yapılandırmacı yaklaşımın doğası, devlet üstü birlik girişimlerine 
heves eden siyasi teşkilatlara, kullanabilecekleri önemli imkanlar sağlamış-
tır. Zira bu döneme kadar “tek doğrulu anlatı”ya dayalı olan tarih öğretimi 
süreci, aralarında tartışmalı tarihi konular bulunan insan ve toplulukların 
bir araya gelmesi hususunda engel teşkil edebilecek nitelikteydi. Tarihi 
süreç içerisinde zaman zaman birbirleriyle savaşmış olan, derin acılar ve 
mağduriyetler yaşamış olan topluluklar, tek perspektifli bir tarih anlatısı 
ile bir araya gelemeyecek kadar kutuplaşmış bir yapı arz etmekteydi. Bu 
durum özellikle Avrupa açısından bu şekilde değerlendirilebilir. Diğer yan-
dan Türk dünyası açısından da kısmen geçerlilik payı olduğu söylenebilir. 
Bu durumda yapılandırmacı yaklaşımın doğasına uygun düşen; çok 
perspektifli sunum, tarihsel kanıt/metin analizi, paralel akış şemalarının 
hazırlanması/kullanılması, tarihsel tartışma metni yazma, karikatür kul-
lanımı, aydınlanan sırlar yöntemi vb. gibi yöntem ve tekniklerin tarih öğ-
retiminde kullanımı gündeme gelmiştir. Özellikle tartışmalı konuların çok 
perspektifli bir şekilde ele alınması, yaşanan ortak acıların farkına varılma-
sı, “öteki” ile empati yapmaya imkan sağlama vb. hususlar, tartışmalı tarihi 
konuların “birlik ruhu”na zarar vermeyecek mahiyette ele alınabilmesine 
imkan sağlamıştır.

Türk dünyası içerisinde gerçekleştirilen tarih öğretimine bakıldığı 
takdirde; Türkiye başta olmak üzere, ortak Türk tarihini ilgilendiren tar-
tışmalı konuların neredeyse hiçbir şekilde ele alınmadığı görülmektedir. 
Tartışmalı konular ya görmezden gelinmekte, ya da “tek perspektifli” bir şe-
kilde ötekileştirici mahiyette ele alınmaktadır. Bu durumun sebebi büyük 
ölçüde, toplum içerisinde yaygın olan arketiplere uygun bir anlatının kur-
gulanmasında yatmaktadır. Bu husus ise 2009 yılında kurulan Türk Kene-
şi’nin ruhuna aykırı bir durumun önünü açmaktadır.

Türk Keneşi’nin yürütmekte olduğu “Ortak Türk Tarihi” projesi-
nin başarıya ulaşabilmesi, ancak dünya genelinde tecrübe edilmiş olan bu 
yaklaşımların gözetilmesi ile mümkün olabilecektir. Avrupa ülkeleri gibi 
yüzlerce yıl boyunca birbirlerini boğazlamış olan milletlerin dahi, ortak 
bir tarih anlatısında buluşma konusunda irade sergilediği göz önünde bu-
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lundurulursa; Türk dünyası için bu meselenin çok daha kolaylık taşıdığı 
görülecektir. 

Araştırma neticesinde Ortak Türk tarihi bağlamında tartışmalı ko-
nuların ele alınmasında şu hususlara dikkat edilmesi gerektiği söylenebilir:

Türk toplulukları içerisinde hakim olan temel arketipler belirlenerek, 
ders kitapları üzerindeki yansımaları analiz edilmelidir. Tartışmalı konula-
rın doğuşuna yol açan arketiplerin tespiti ile; yanlış oldukları tespit edilen-
lerle mücadeleyi mümkün kılacak müfredat ve ders kitabı tasarımları ger-
çekleştirilmelidir.

Türk dünyası içerisinde, tarihsel referans kaynağına sahip tartışmalı 
konular tespit edilerek bir katalog çıkartılmalıdır. Gerçekleştirilen müfredat 
ve ders kitabı tasarımları da, bu tartışmalı konuların birlik ruhuna zarar ver-
meyecek mahiyette öğretimini mümkün kılacak nitelikte tasarlanmalıdır.

Türk devletlerinin ulusal müfredatlarında, Türk dünyası konularına 
ayrılan yer arttırılmalıdır. Zira Türkiye örneği bu konuda hiç iç açıcı değil-
dir (Bkz. Şekil-1 ve Şekil-2).

Türk dünyası konularının ele alınmasında, “tek doğrusal anlatı” yak-
laşımını izleyen geleneksel ders kitaplarından kaçınılmalıdır. Ders kitapla-
rının “kesinlik” retoriğine kilitlenmesinin önüne geçilmelidir.

Ulusal müfredatlardaki Türk dünyası konuları ve Ortak Türk tarihi 
dersi konuları ele alınırken, tespit edilen tartışmalı konular göz ardı edilme-
meli; çok perspektifli bir bağlamda ele alınmalıdır.

Tartışmalı konuların öğretiminde yapılandırmacı yaklaşımın ruhuna 
uygun, öğrenciyi aktif kılacak yöntem ve teknikler kullanılmalıdır. 

Öğrencilerin tarih disiplininin ve tarihsel bilginin doğasını 
kavrayabilecekleri, kendi tarihsel imgelemlerini oluşturabilecekleri tarihsel 
yöntemi ve kanıt analizini kullanmaları sağlanmalıdır.

Tartışmalı konuların ele alınmasında zaman ve mekan bağlamını 
ihmal etmeyecek müfredat ve ders kitabı tasarımları gerçekleştirilmelidir. 
Konular öğrencilerin zaman ve mekan bilişini geliştirecek şekilde tasarlan-
malıdır. Aksi takdirde çok geniş bir coğrafyaya yayılmış olan “Türk dünya-
sı” gerçeğini anlatmanın imkanı yoktur.
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Ortak Türk Tarihi, içerisinde bulunduğu coğrafyadan ve dünya tari-
hinden soyutlanarak ele alınmamalı; Dünya tarihindeki önemli olaylarla iliş-
kilendirilerek bağlam içerisinde ele alınmalıdır.

Kronolojik anlatımın yaratacağı güçlükten dolayı, tematik yaklaşım 
tercih edilebilir. Ancak tematik yaklaşımda dahi zaman ve mekan bağlamı 
ihmal edilmemeli, mekansal dağılımlı kronolojiler ile konular desteklen-
melidir. Bu husus farklı coğrafyalarda, aynı anda meydana gelen olayların 
karşılaştırılması açısından da kolaylık sağlayacaktır.

KAYNAKÇA

 Aktaş, Ö. (2013). Ortaöğretim Tarih Ders Kitaplarında Yer Alan Barış ve Antlaşmalar 
Üzerine Bir Değerlendirme. Türk Tarih Eğitimi Dergisi , 2 (2), 78-107.

Alagöz, B. (2014). Sosyal Bilgiler Öğretmeni Adaylarına Yönelik Tartışmalı Konular 
Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Gaziantep University Jour-
nal of Social Sciences , 13 (3), 735-766.

Avaroğulları, M. (2015). Sosyal Bilgiler Öğretiminde Tartışmalı Konularla İlgili Bir Ey-
lem Araştırması. E-Journal of New World Sciences Academy , 10 (2), 139-150.

Billings, G. L. (2003). Lies My Teacher Still Tells. 08 24, 2016 tarihinde http://citeseerx.
ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.577.7551&rep=rep1&type=pdf adresin-
den alındı

Citizenship, A. G. (1998). Education for Citizenship and the teaching of democracy in sc-
hools. Londra: Qualifications and Curriculum Authority.

Çopur, A. (2015). Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Tartışmalı Konuların Öğretimine İlişkin 
Düşüncenin İncelenmesi. Bursa: Uludağ Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

Çopur, A., ve Demirel, M. (2016). Turkish Social Studies Teachers’ Thoughts About 
The Teaching of Controversial Issues. Journal of Social Science Education , 15 (2), 80-95.

Demircioğlu, İ. H. (2016). Using Controversial Issues In History Lessons: Views Of 
Turkish History Teachers. Kastamonu Eğitim Dergisi , 24 (1), 147-162.

Erginer, A. (2012). Avrupa Birliği Eğitim Sistemleri: Türkiye Eğitim Sistemiyle Karşılaştır-
malar. Ankara: Pegem Akademi.

Frendo, H. (2003). Tarih Öğretiminde Çoğulcu ve Hoşgörülü Bir Yaklaşıma Doğru. İstan-
bul: Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı.

Glesne, C. (2014). Nitel Araştırmaya Giriş. (A. Ersoy, & P. Yalçınoğlu, Çev.) Ankara: 
Anı Yayıncılık.

Ömür Kızıl



346

Günal, H. (2016). Tarih Öğretmenlerinin Tartışmalı ve Hassas Konuların Öğretimi Sı-
rasında Yaşadıkları Çekince ve Sorunlar (Erzurum Örneği). Turkish History Education 
Journal , 5 (1), 44-73.

Historical Associaton (2007). Teaching Emotive and Controversial History 3-19. Londra: 
The Historical Association.

Keleş, H., ve Kiriş, A. (2010). Tarihsel Tartışma ve Tarihsel Tartışma Metni Yazma. Ahi 
Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 11 (1), 187-205.

Kolev, V., ve Koulouri, C. (2009). The Balkan Wars. Selanik: Center for Democracy and 
Reconciliation in Southeast Europe.

Loewen, J. W. (2015). Öğretmenimin Söylediği Yalanlar: Amerikan Resmi Tarih Tezinin 
Oluşumu. İstanbul: Alfa.

MEB. (2007). Tarih Dersi Öğretim Programı (9. Sınıf). Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı.

Mugdescu, B., & Berktay, H. (2009). The Ottoman Empire. Selanik: Center for Democ-
racy and Reconciliation in Southeast Europe.

Nash, G. B., Crabtree, C., ve Dunn, R. E. (2000). History On Trial: Culture Wars and the 
Teaching of the Past. New York: Vintage Books.

Nasman, E., Navarro, A., Cajani, L., Davies, I., ve Fülöp, M. (2007). Controversial Issues 
in Research. Londra: Children’s Identity and Citizenship in Europe.

Papadakis, Y. (2008). Bölünmüş Kıbrıs’ta Tarih Eğitimi: Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rumla-
rın “Kıbrıs Tarihi” Konulu Ders Kitaplarının Bir Karşılaştırması. Oslo: Uluslararası Barış 
Araştırmaları Enstitüsü (PRIO).

Phillips, I. (2009). Tarih Öğretiminde Tartışmalı ve Hassas Konular. S. Aktekin, P. Har-
nett, M. Öztürk, ve D. Smart içinde, Çok Kültürlü Bir Avrupa İçin Tarih ve Sosyal Bilgiler 
Eğitimi (s. 121-132). Ankara: Harf Eğitim Yayıncılığı.

Pingel, F. (2003). Avrupa Evi Ders Kitaplarında 20. Yüzyıl Avrupası. İstanbul: Türkiye 
Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı.

Safran, M. (2006). Tarih Eğitimi - Makaleler. Ankara: Gazi Kitabevi.

Seçgin, F. (2009). Öğretmen Adaylarının Tartışmalı Konuların Öğretimine İlişkin Algı, 
Tutum ve Görüşleri. Tokat: Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Stradling, R. (2003a). 20. Yüzyıl Avrupa Tarihi Nasıl Öğretilmeli. İstanbul: Türkiye Eko-
nomik ve Toplumsal Tarih Vakfı.

Stradling, R. (2003b). Tarih Öğretiminde Çok Yönlülük: Öğretmenler İçin Bir Kılavuz. 
Avrupa Konseyi.

Texas Education Agency (2011). Texas Essential Knowledge and Skills for Social Studies. 
07 05, 2016 tarihinde Texas Education Agency: http://ritter.tea.state.tx.us/rules/tac/
chapter113/ch113a.html adresinden alındı

Ortak Türk Tarihi’nin Öğretimi Kapsamında Türk Tarihindeki İhtilaflı Konuların Öğretimi Meselesi



347

The Education Act 1996. (1996). 08 22, 2016 tarihinde http://www.educationeng-
land.org.uk/documents/acts/1996-education-act.pdf adresinden alındı

Wirth, L. (2004). Tarihin Kötüye Kullanımı. (N. Elhüseyni, Çev.) İstanbul: Türkiye 
Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı.

Yazıcı, F., ve Şimşek, A. (2011). Tarih Öğretiminde Nesnellik Sorunu. Tarih Okulu 
(11), 13-32.

Yılmaz, K. (2012). Tartışmalı ve Tabu Konuların İncelenmesi: Sosyal Bilgiler Öğret-
menlerinin Görüşleri. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 9 
(18), 201-225.

Ömür Kızıl



348

EKLER

EK-1: ANKARA OVASINDA TÜRKLER: OSMANLI VE TİMUR3

Dersin Amacı: Ankara Savaşı öncesinde Osmanlı ve Timur Devleti arasındaki 
ilişkileri hakkında farklı bakış açılarını içeren kaynaklardan yola çıkarak tezler öne süre-
bilme ve öne sürülen tezleri değerlendirebilme.

İlişkili Kazanım: Tarihî bir olay, olgu veya nesne hakkındaki farklı bakış açılarını, 
sunulan kanıtlar ve verileri kullanarak sorgular.

Öngörülen Süre: 120 dk.

İŞLENİŞ:

1. Öğrencilere bilgi notu okunur.

2. Kanıtların yer aldığı çalışma kağıtları dağıtılır. Öğrencilerin kanıtları dikkatli 
bir şekilde okumaları istenir ve Osmanlı-Timur ilişkileri ile ilgili iki farklı perspektiften 
kaynaklar olduğu belirtilir.

3. Öğrencilere “Mahkeme Tutanağı” dağıtılır. Kendilerini savcının yerine 
koyarak Osmanlı-Timur ilişkileri ile ilgili bir iddia oluşturmaları istenir.

4. Öğrencilerden oluşturdukları iddiayı destekleyici kanıtları ilgili bölümlere 
sıralamaları istenir.

5. Çalışma kağıtlarını arkadaşlarıyla değiştirmeleri istenir. Yeni edindikleri ça-
lışma kağıtlarında yer alan iddiayı çürütmeye yönelik kaynakları tekrar sorgulamaları ve 
buldukları kanıtları savunma bölümüne yazmaları istenir.

6. Kağıtlar tekrar değiştirilir (başka arkadaşlarıyla). Yeni edindikleri çalışma 
kağıtlarında hem savcının hem de savunma avukatının iddia ve kanıtlarını kaynaklara 
göre değerlendirerek hakim olarak karar vermeleri istenir.

7. Öğrencilerin kağıtları “Öğrenci Ürün Değerlendirme Formu”na göre 
değerlendirilir.  

Bilgi Notu:

Murad Hüdavendigar’ın 1389’da Kosova’da ölümü üzerine tahta geçen Yıldırım 
Bayezid, Batı Anadolu beyliklerini (Aydın, Saruhan, Menteşe, Hamid ve Germiyan) kısa 
sürede egemenliği altına alarak Balkanlara yönelmiş, 1396’da Niğbolu’da Haçlı ordusu-
nu yenilgiye uğratarak Balkanlar’da Osmanlı hakimiyetini sağlamlaştırmıştır. 1397’de 
Konya’yı alarak Karamanoğlu Beyliği’ni egemenliği altına almış, 1398’de Sivas’ı, alarak 
Kadı Burhaneddin’in ülkesini işgal etmiş ve Mısır Memlûklerinin topraklarına da ge-
çerek Malatya’yı ele geçirmiştir. Bayezid böylece Balkanlar ve Anadolu’da rakipsiz bir 

3  Etkinliğin tasarımında Doğan (2012)’dan faydalanılmıştır: Doğan, Yasin (2012). Osmanlı ve İspanyol Bakışıyla 
Tunus’ta Osmanlılar. içinde Yenilikçi Tarih Öğretimi Etkinlik Örnekleri (Ed. Hüseyin Köksal). Ankara: Harf Eğitim 
Yayıncılığı, s.309-314. 
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güç haline gelirken, Orta Asya’da kurduğu imparatorluğunu batıya doğru genişletmekte 
olan Timur ile rakip olmuştur. On dördüncü yüzyılın iki büyük gücü 1402’de Ankara’da 
karşılaşmış ve sonucunda yenilgiye uğrayan Bayezid’in kurduğu devlet bütünlüğünü 
kaybederken, Timur son rakibini de bertaraf ederek İslam dünyasının tamamına ege-
menliğini kabul ettirmiştir 

(KAYNAK: İnalcık, H., 2009: Devlet-i Aliyye, Osmanlı İmparatorluğu Üzerine 
Araştırmalar-I, İstanbul. s. 67-75).

Kaynak 1:

Timur’un 1. mektubu

Rum diyarında melik olan Yıldırım Beyazıd! Bil ki, biz kudret ve iktidarımızla 
insanlık aleminin en büyük kısmını tab’amız haline getirmiş bir hükümdarız. Bu gö-
rülmemiş işi, tek başımıza yaptık, senin gibi babamızdan ülkeler tevarüs etmiş değiliz. 
Aklını başına topla ve Kara Yusuf ’la Ahmet Celayir’i topraklarından kov. Emirlerimize 
karşı gelen hükümdarların akıbetini duymuş olsan gerektir. Siz de o hükümdarların ara-
sına girmekten sakının...

(https://tr.wikisource.org/wiki/Timur%27un_Y%C4%B1ld%C4%B1r%C4%
B1m_Bayezit%27e_g%C3%B6nderdi%C4%9Fi_1._mektubu)

Kaynak 2: 

Bayezid’in 1. Mektubu

Ey ihtiyar köpek, tekfur kafirlerinden daha şiddetli kâfirsin. Mektubunda bizi 
korkutmak ve hile ile kandırmak istemişsin. Osmanlı sultanlarını, Acem padişahlarına 
benzetme. Osmanlı askerleri de, ne Kıpçak ülkesi Tatarı gibi sıradan insanlar, ne de Hint 
toplulukları gibi başı boş, sere serpe avare kalabalıklar değildirler. Osmanlı askerleri, 
Irak ve Horasan askerleri gibi hamiyetsiz ve perişan olmayacak kadar onurlu askerlerdir. 
Yine sen, Osmanlı askerlerini Şam ve Haleb (Memlûk) askerlerine de benzetmeyesin...
Bu mektup eline geçtikten sonra savaş meydanına her kim ki gelmeyip kaçarsa, onun eşi 
üç talakla kendisinden boş olsun.

(https://tr.wikisource.org/wiki/Y%C4%B1ld%C4%B1r%C4%B1m_
Bayezit%27in_Timur%27a_g%C3%B6nderdi%C4%9Fi_1._mektubu)

Kaynak 3: 

Timur’un 2. Mektubu

Sen kendini Allah yolunda cihad eden, bizi ise haksız yere kan döken bir kâfir ve 
beni yeni yetme bir savaşçı saymışsın. Bil ki, ben kırk yıla yakın bir süredir nefsimi ciha-
da adamışım. Bu cihatlar sonunda kaleler ve ülkeler feth ederek, beldeleri kurtarmakla 
meşgulüm. Kaldı ki bu halim, dünden daha açık ve kesindir. Bu mücadeleler esnasında, 
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çok sayıda kişi bize itaat etmiş ve yolumuzda canlarını feda etmiştir. Siz niçin bize hiz-
met etmekten kaçıyor, sevgi göstermiyorsunuz? Hem yaşça da senden büyük durum-
dayım. Bu güne kadar hangi tarafa gittiysem, kısa sürede orayı ele geçirdim. Sivas’ı da 
kısa zamanda elde ettim. Sen Malatya’yı muhasara ettin, dört ay elde edemedin ve geri 
dönmek zorunda kaldın. Sinop Kale’sini ne zamandan beridir elde edemedin. Mektu-
bundaki gibi tehdit ve gurura kapılma, akıl yolundan uzak sözlere cesaret etme. Kaldı 
ki Sivas’ta ele geçirdiğim adamlarınızdan durumunu anlamış haldeyim. Dolayısıyla pek 
çok Müslümanı rencide etmek, han ve mallarını harab etmek uygun görülmemiştir. Bu 
sebeptendir ki, güzel cevap vermeyi yüksek bir iş olarak bil, ülkeni harap etmekten kur-
tarmış olursun. Bizimle anlaşma yoluna döner, özür dileyen bir ifade ile cevap verirsen, 
aramızda dostluk ve sevgi olur. Böylece Frenk kâfirine fırsat vermemiş olur, biz de, Si-
vas’tan çekilerek geri döneriz. Bizim niyetimiz ve meylimiz sizi zayıf düşürerek meşgul 
etmek, böylece kefere dinine yardım etmek değildir. Bizi ve askerimizi kâfir, dinsiz, sa-
pık itikatlı mezhep sahibi ve çirkin âdetleri bulunmakla itham etme. Bizim askerimiz 
babadan ataya Müslüman ve Müslüman çocuklarıdır. Niçin hidâyete layık olmasınlar? 
Kaldı ki, Osmanlı’nın askerleri çoğunlukla kâfirlerden devşirme olduğu açıktır. Dava-
mız cihangirlik olup, saltanatımız adına hutbeler okunmaktadır, sikkeler basılıdır. Müs-
lümanların ûlü’l-emri olduğumuzda şüphe yoktur. Bizim soyumuz, İlhân-ı Âlişân’a ulaş-
maktadır. Eğer samimi selâmınızla beraber iyi ifadeler içeren mektubunuz gelirse, her 
iki taraf arasında yumuşama ve sevgi peyda olur. Aksi halde kılıç ortaya çıkınca, kaleme 
yer kalmaz ve’s-selâm.

(https://tr.wikisource.org/wiki/Timur%27un_Y%C4%B1ld%C4%B1r%C4%
B1m_Bayezit%27e_g%C3%B6nderdi%C4%9Fi_2._mektubu)

Kaynak 4:

Bayezid’in 2. Mektubu

Zamanın cihan sultanı olan Timur-i Köregen (Damat), Sivas’a gelip yerleşme-
yi, bizim Tebrîz’e yöneldiğimize benzeterek tuhaf kıyaslamada bulunmuşsun. Kaldı 
ki biz, Kefe’den Şirvan’a varıp, o ülkeye asker çıkarsak, kim mani olabilir? Kıpçak 
halkı sizden bıkıp usandığı için bizimle beraber olmayı tercih etmektedir. Malatya ve 
Sinop hususundaki iddianız da doğru değildir. Bazı sebeplerden dolayı muhasaradan 
vazgeçilmiştir. Yoksa bizim askerimizin azlığı veya sizin askerinizin çokluğundan dolayı 
olmamıştır. Kastamonu ve Karaman hakimlerinin inatları ve o sırada fırsat bulup, bazı 
vilâyetlerimize saldırmaları, bizim Malatya ve Sinop’taki muhasarayı kaldırmamızı 
zaruri kılmıştır. İyi bil ki, atam Ertuğrul Han üç yüz kadar gazisiyle beraber, Hülâgû 
Tatar’ından onbin Tatar’a vurup, Alâeddin Keykubât’a galip gelenleri mağlup etmiştir. 
Bundan sonra devlet idâre etme şerefine nâil olmuş, hil‘at kendisine verilerek, Allâh’ın 
lutfu ile Âl-i Selçûk’un yerine idareyi elde tutması isyân ve baş kaldırma ile olmamıştır. 
Osman Bey’in ilk culûsundan itibaren, dört tarafında bulunan kâfirlerle gece-gündüz 
iki yüzbinden fazla askeriyle cihat etmiştir. Bu saltanat yıldızımız bugün dördüncü taba-
kaya erişmiş ve şimdiye kadar fethettiğimiz kale ve kasabaların sayısı geçmiş sultanların 
hayalinden geçmesi dahi mümkün olmamıştır. Bizim nazarımızda; dünya ve içindeki-
lerin kıymeti, Allah yolunda cihat etmenin yanında saman çöpü kadar değeri yoktur. 
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Osmanlı askerine Abdullâh oğlu demekten fazlasıyla zevk duyarız. Çünkü bütün sahâ-
be-i kirâmın ataları kâfir iken, kendileri Müslüman oldular. Böyle müslüman olanlar, 
insafı olmayan müslüman-zâdelerden çok çok üstündürler. Siz Sivas’ı harap idüp, ehl-i 
İslâm’ın ırzını pâyimâl etdükten sonra ne denile bilir ki! Siz, ilk suçlamayı kendinizden 
gidermeye uğraşıyorsunuz. Arapça ve Farsça gelen mektuplarınızda sertlik, kabalık, 
kibir ve gururdan başka bir nesne yoktu. Âl-i Osman, hile ile ülkeleri kendisine mülk 
edinmemiştir. Mektuplarımız akıllı devlet erkânımızla yapılan istişâreler sonrası yazıl-
mıştır.

(https://tr.wikisource.org/wiki/Y%C4%B1ld%C4%B1r%C4%B1m_
Bayezit%27in_Timur%27a_g%C3%B6nderdi%C4%9Fi_2._mektubu)

Kaynak 5:

Timur’un 3. Mektubu

Sungur Çavuş ve Hacı Bayezid ile gönderdiğimiz haberler doğrudur. Sizin küf-
fârla savaştığınızı biliyoruz. Bu tarafta Gürcü kâfirlerle biz savaşıyoruz. Hem siz hem 
de bizler bu konuda mutluyuz. Bu durumun sayısız faydaları her iki tarafa olmaktadır. 
Yazdıklarımızda zerre kadar şaibe ve şüphe olamaz. Antlaşma kararı olursa, Mısır’la 
aramızda olanlardan ıslâh edici olunması isteğiniz uygun görülmemiştir. Çünkü ölen 
eski Mısır Vâlisi, elçilerimizden Irak ve Acem’in büyük saygı duyduğu Bahaddin Sav-
cı’yı haksız yere öldürdü. Yine uzun süredir hapsettiği Gönültaş’ı serbest bırakması için 
elçi gönderdiğim halde isteğimi yerine getirmedi ve o günahsızı hiç endişe duymadan 
katletti. Biz Şam ve Haleb’e geldiğimizde, Mısır’da Hacı adındaki elçileri gelip haps olu-
nan Otlamış’ı Haleb’e gönderelim dediler. Senin, şimdi Mısır Vâlisi olan kimseye oğlu-
muzdur demeni uygun görmedik. Onu Sultânu’l-Harameyn elkâbıyla anmanız doğru 
olmaz. Belki Mücâvirü’l-Harameyn demeye lâyık değillerdir. Bize dost olmayanı, ken-
dinize yakın ve sevdiklerinize dahil etmeyiniz. Saltanat işleri nezâkete bağlıdır. Dikkat 
edilecek yönleri çoktur. Ahmed Celâyir şimdi Bağdat yakınlarına gelmiş, biz de oraya 
asker göndermişiz. Tekrar size taraf kaçar gelirse sahip çıkmayıp, bilâkis yakalayıp bize 
teslim etmeniz sizden isteğimizdir. Erzincan’a varıp, yerleri tahrip için şimdilik serhadda 
durularak elçilerinizin gelmesini beklemekteyiz.

(https://tr.wikisource.org/wiki/Timur%27un_Y%C4%B1ld%C4%B1r%C4%
B1m_Bayezit%27e_g%C3%B6nderdi%C4%9Fi_3._mektubu)

Kaynak 6:

Bayezid’in 3. Mektubu

Mısır hakimi ile aranızda geçen olaylardan dolayı bizim niyetimizi doğru anlama-
mışsınız. Biz arzu etsek Mısır’ı feth etmeye her zaman kadiriz. Ahmet Celâyir tekrar geri 
Osmanlı topraklarına gelirse, Kara Yusuf ile birlikte ikisini size teslim etmemi istemiş-
siniz. Biliyorsunuz ki Hûlâgu Dârü’s-Selâm’ı alıp İran’ın çoğunu eline geçirdiği sırada, 
halifenin amcası çocuklarından bir iki kişi Mısır’a Kâhire Vâlisi Baybars’a sığındılar ve 
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onun himayesine girdiler. Hülâgu’nun Bağdat Vâlisi olan Karaboğa Noyan, Baybars’la 
cenk ettiler. Halifenin amcasını Mısır askeri sanıp, orada şehit ettiler. Kaçanlar şimdiye 
kadar Kâhire’de kaldı ve Hülâgû Han onları geri istemedi ve takip de etmedi. Şimdi 
bu dostunuz feleğin tokadını yemiş bir iki kişiyi himaye etmekle hatırınızı kıracak bir 
durum olamaz. Zira Hülâgû böylesine cüz’i şeylerden vaz geçmiştir. Muradımız Sivas 
ve çevresinden elinizi çekmenizdir. Bunu yerine getirmeniz güzel bir işaretinizin gereği 
olduğu anlaşılacaktır. Ancak her hâlde Allah’ın takdirinden kaçılmaz ve bizim kimseden 
korkumuz yoktur...

(https://tr.wikisource.org/wiki/Y%C4%B1ld%C4%B1r%C4%B1m_
Bayezit%27in_Timur%27a_g%C3%B6nderdi%C4%9Fi_3._mektubu)

Kaynak 7:

Timur’un 4. Mektubu

Şimdiye kadar sulh için çalıştım ve nihayet Sivas’a gelmem söz konusu oldu. 
Kâfire fırsat vermemek, İslam diyarlarını harap etmekten endişe edip, Şam tarafına 
giderek Mısır azizinden intikamımızı aldık. Sizin hasta olduğunuz hususu ağızlarda 
dolaşırken, biz bunu fırsat bilip dikkate almadık. Ancak siz fırsat bulunca bize bağlı olan 
Erzincan’a gelip valimizi rencide ettiniz. Adamımız olan Taharten(Muttaharten) sulhu 
sağlamak için sizin pişman olduğunuzu bize yazmıştır. Biz de güvendik ve sulh için ant-
laşmaya varılacağı umuduyla birkaç kez mektuplar gönderdik. Ama siz gittikçe artan 
bir katı tutum içerisinde oldunuz. Tâ ki biz ve askerimiz için kâfir ve kâfirden daha eşed 
kâfirlerdir demeniz sözü her yerde söylenir olmaya başladı. Elçileriniz olan Sungur ve 
Ahmed adamlarınız uzun süredir yanımızdadırlar. İslamlığımızı ve inancımızı biliyor-
lar. Hedefimiz Kefe ve Kırım yönüne iken, Şirvan’dan geri dönüp tekrar Erzincan’dan o 
tarafa varmak icap etti. Semerkand’da bulunan oğlum Muîneddin Muhammed Sultan 
Bahadır da askeri ile birlikte bana katılacaktır. İsteğimiz Erzincan’a varmadan ve aske-
rimiz şehirlerinize girmeden önce Sivas, Malatya, Elbistan, Erzincan ve Kemâh’ın bize 
bırakıldığını sağlam bir ahit-nâme ile bildirmenizdir. Sulha muhalif değilim ve bağlıyım. 
Bu sulhun bir sûretini Mekke-i Mükerreme’de Bâbü’l-Harâm’da kapalı muhafaza olun-
sun ki, kimin bu sulha uyup uymadığı ortaya çıksın. Bu mektup Sungur, Ahmed ve Hacı 
Bayezid ile gönderildi.

(https://tr.wikisource.org/wiki/Timur%27un_Y%C4%B1ld%C4%B1r%C4%
B1m_Bayezit%27e_g%C3%B6nderdi%C4%9Fi_4._mektubu)

Kaynak 8:

Bayezid’in 4. Mektubu

Timûr-i köregen hazretleri, ilgi uyandıran antlaşmaya dair mektubunuz, ben Si-
vas’a geldikten sonra ulaştı. Ben bu sırada antlaşma hazırlığı içerisinde bulunuyordum 
ki; Nâgâh(vakitsiz saatte) sulha muhalif bir başka mektup Karaman fesatları elinden 
orduyu humâyûnumuza erişti ve antlaşmanın gecikmesine sebep oldu. Devlet erkânı-
mızdan akıllı kişiler bu durumu şöyle değerlendirdiler. İkinci mektup ilk karışık dönem 
sürecinde yazılarak elçi ile gönderildi. Karaman topluluğu ki eskiden beri ocağımızın 
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düşmanı olmuşlardır, bunlar elçimizi öldürüp, fitne iyice ayyuka çıkıncaya kadar mek-
tubu sakladılar. Musâlaha olacağı ihtimâlini görünce, bu kez bazı rezilleri üzerimize 
gönderip bizi şüpheye düşürmüşlerdir. Rezillerin eline düşen mektubun gecikmesinin 
sebebi dahi biz olmadığımız hususu malumunuzdur. Bu durumu yaltaklanma olarak 
görürseniz hayır, asla düşmandan yüz çevirmek âdetimizden değildir. Sulh ve cengin 
cezası ve mükâfatı buna sebep olan tarafa aittir. Eğer bir kimse fitneye sebep olursa, 
Allah’u Teâlâ onun cezasını versin.

(https://tr.wikisource.org/wiki/Y%C4%B1ld%C4%B1r%C4%B1m_
Bayezit%27in_Timur%27a_g%C3%B6nderdi%C4%9Fi_4._mektubu)
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ÖĞRENCİ ÜRÜN DEĞERLENDİRME FORMU
YETERLİ BİRAZ YETERLİ YETERSİZ

Doğru bir iddia cümlesi yazdı.

İddiasını desteklemek için sadece elindeki kaynaklardan faydalandı.

İddiayı desteklemek için elindeki kaynaklardan doğrudan alıntı yaptı.

İddiayı çürütebilmek için eldeki kaynaklardan doğrudan alıntı yaptı.

İddiayı desteklemek için elindeki kaynakları yorumladı.

İddiayı çürütebilmek için elindeki kaynakları yorumladı.

İddiayı desteklemek için ön bilgisini kullandı.

İddiayı çürütebilmek için ön bilgisini kullandı.

İddiayı desteklemek için görüş ve duygularına yer vermedi.

İddiayı çürütebilmek için görüş ve duygularına yer vermedi.

Karar verebilmek için kaynaklardan doğrudan alıntı yaptı.

Karar verebilmek için eldeki kaynakları yorumladı.

Karar verebilmek için her iki tarafın kanıtlarını değerlendirdi.

Kaynaklardaki çelişkileri ortaya koyabildi.

Karar verirken kendi görüş ve duygularına yer vermedi.
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Türk Halklarının Kaynaşmasında  
Türkiye Cumhuriyetinin Kültürel  
Stratejik Mevkisi: Sonuçlar ve Perspektifler

Terane Heşimova*

Giriş

Ülkeler arasında kültür alanındaki ilişkiler herhangı ülkenin iç ve dış 
politikası, menfaatleri doğrultusunda büyük önem arzedir. Ülkeler arasın-
da ilışkilerın en önemlisi ekonomik ilişkilerin olduğu kanıtlanmış olsa bile, 
kültürel ilişkilerın ister ekonomik, ister ticari ve diger ilişkilerden önde gel-
diği, tüm konuların özeti olduğu da kanıtlanmıştır.

70 yıl Sovyetler İmparatorluğuʹnun esaretinde bulunan Türk halkla-
rının bağımsızlıklarını kazanırken kaynaşmalarında, esaret boyunca yasak 
ve takiplere rağmen kültürel bağların değişik yönlerden kopmaması yardım 
etmiş oldu. İmparatorluk içinde Azerbaycan, Kirgiz, Kazak, Özbek, Türk-
men, Başkurt halklarının bin yıllara dayanan gen, kan hafızası kültür bağ-
larının kopmamasında etkili oldu. Sovyet halkları ismiyle kurulan kültürel 
ilişkilerin içeriğı aslında yapma Sovyet halklarının değil, kanı bir, canı bir  
Türk halklarının  ilişkilerı idi. Sanatda, edebiyatda, şiirde belli, satıraltı an-
lamda yansıyan Türk birliği, Ana Vatan gibi (yani Türkiye’ye, Türkiye`nin 
ayrı-ayrı şehirlerıne, düşünürlerine hasrolunmuş) konular, bu halklar ara-
sında sanat ilişkilerinin en önemli kollarından olan çeviri, sanatsal etki ve 
bu gibi diğer mevzuların yardımıyla kültür bağlarının kopmamasına düşü-
nülmüştü. İsmi geçen bu halkların   şiirimsel ve bilinçli düşüncesinde Ana 
Vatana kovuşmak isteği herşeyden önde gelirdi. Sovyetler mekanında birle-
şen Türk Cumhuriyetlerinin kültürel ilişkilerinde görüntüyle içerik arasın-
da farklılık, saklı mücadele büyük önem arz eden, güncel kültür bağlarını 
daha da geliştire bilecek bir konudur.Günümüzde Türkiye Cumhuriyetinin 
* Doç. Dr. , Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi, Azerbaycan.
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asaretden kopan Türk halklarıyla ilişkilerınde aksiklikler arayanlar kültürel 
ilişkilerin tarihini, içeriğini, gelişimini bütün anlamda incelemiş olurlarsa,  
zaman ve kesitler açısından olumlu sonuca varabilirler.

Son 25 yılda,  Sovyetler İmparatorluğu’nun çöküşünden sonra ba-
ğımsızlık kazanmış Türk halklarının kaynaşması daha hareketli biçim ve 
içerik aldı. Türk halklarının, devletlerinin biraraya gelmesi mekanizmasının 
gelişiminde Türkiye Cumhuriyetinin rolü müstesnadır.  Türkiye ve Türk 
Cumhuriyetleri ilişkileri beklenmedik şekilde sona eren Sovyetler Birliği-
nin çöküşünden sonra belli bir süre şaşkınlık uyandırmış olsa bile Türkiye 
Cümhuriyeti kendi tecrübesinden faydalanarak kültürel stratejik mevkisini 
ortaya koydu ve asırlara dayanan kopmayan gen, kan, dil ve din bağlarından 
yola çıktı. Bu yönünden dolayı İslam Kerimov tarafından “Benim ülkem 
Türkiye’nin yolundan gidecek”, N. Nazarbayev “Serbest Pazar ekonomisi-
ni yerleştirmek istiyoruz, önümüzde  sadece bir model var, o da Türkiye”, 
A.Akayev ise Türkiye`ni “Türk Cumhuriyetlerinin önündeki sabah yıldızı” 
(Guliyeva:5) diye nitelendirilmiştir. 

1. Türk Cumhuriyetlerinin Dünya Sistemine Entegrasyonunda 
Türkiye’nin Rolü

Memleketimizi, toplumumuzu gerçek hedefe, mutluluğa eriştirmek 
için büyük Atatürkün  milletin geleceğini yoğuran kültür ordusuna önem 
verdğı gibi, Türk halklarının entegrasyonunda Türkiye`nin kültürel mevki-
si diğer alanların gelişimine yol açtı. 20. Yüzyılın sonlarına doğru, Sovyetler 
Birliği’nin cöküşünden sonra Türk  halklarının kurduğu cumhuriyetleri ilk 
tanıyan ülke Türkiye Cumhuriyeti idi. Dolayısıyla Türk Cumhuriyetleri ile 
Türkiye arasında pek çok alanda işbirliğine gidildi. Bu dönemden itibaren 
90’lı yıllara kadar tek Türk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti Türk halk-
larının kaynaşmasının girişimcisi ve yönlendirici gücü olarak hareket etti. 
Türkiye Cumhuriyeti bu tarihi misyonu hegemonluk değil, sahib çıkarak, 
milli ve beşeri görüşlerin üstünlüğüne dayanarak, asırlarca Türk halklarının 
biraraya gelmesinde oluşmuş engelleri ortadan kaldırmakla başladı. Yeni 
bağımsız olmuş Türk devletleri (Azerbaycan, Türkmenistan, Özbekistan, 
Kırgızistan, Kazakistan) ekonomik-politik, aynı zamanda kültürel açıdan 
Batı enstitütlerine başarıyla entegre etmiş Türkiye’nin tecrübesinden bah-
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relenmek istedikleri gibi, Türkiye Cumhuriyetide yeni bağımsızlıklarını 
kazanmış Türk devletlerinin küreselleşen dünya sistemine kaynaşmasına 
büyük katkı vermiş oldu.  Türkiye Cumhuriyeti kendi potansiyelini mak-
simum kullanarak Türk halklarının, devletlerinin kültürel ilişkilerini geliş-
tirmek için özel projeler, Türk devletlerini kapsayan uluslararası örgütlerin 
kurulmasını gerçekleştirdi. Bu kurumlar arasında hem hükümetler arası, 
hem de uluslararası sivil toplum örgütleri kuruldu. Türk Dili Konuşan 
Devletlerin Başkanları Zirvesi, Türksoy, Türk Devletlerinin Parlamenter-
ler Asamblesi, Ortak Türk televizyonu “TRT Avaz”, Türk Devletleri ve 
Toplulukları Dostluk, Kardeşlik ve İşbirliği Kurultayı ve başkalarını örnek 
gösterebiliriz. “Türk Dili Konuşan Ülkeler Zirvesi  ya da “Türkçe Konu-
şan Ülkeler Devlet Başkanları Zirvesi”  Türk dil ve lehçelerini  konuşan 
altı Türk ülkesinin devlet başkanlarının ve üst düzey yetkililerinin katıldığı 
bir zirvedir. Bir diğerinin egemen eşitliğine karşılıklı saygı temeline daya-
nan bu zirve, ortak tarih ve kültürel yapıya sahip ülke cumhurbaşkanlarını 
bir araya getirmektedir. 1992 yılından beri belirli aralıklarla gerçekleştiri-
len zirvede Türk Dünyası’nın sorunları gündeme getirilmektedir. 3 Ekim 
2009  Nahçıvan  Anlaşması’yla daimi sekreteryası kurulmuş ve adı  Türk 
Konseyi  olmuştur. Türk Konseyi’nin kurumsal merkezi İstanbul, akade-
mik merkezi Kazakistan, Parlamenterler Asamblesi TÜRKPA’nın merkezi 
Bakü olmuştur. TÜRKSOY da bu konseye bağlanmıştır”.

Türk halklarının kaynaşmasında kendi potensiyelini maksimum 
kullanan Türkiye kültürel desteği ile yani sıra Kafkasya, Avrupa ve As-
ya’da bulunan Türk halklarının yaklaşmasında kültürel, siyasi, ekonomik, 
insani alanlarda ilişkilerin kurulmasında yardımcı olarak Türk ülkelerinin 
ortak kararlarının alındığı merkezlerden biri oldu.  Genellikle,  Türk 
coğrafyasında gerçekleşen kültürel törenlerin düzenleyici ve destekleyicisi 
Türkiye Cumhuriyeti oldu.

Sovyetler Birliği’nin siyasal amacı ve faaliyeti Türk halklarını birbi-
rinden ayrı düşürerek, çok yönlü ilişkileri, aynı zamanda kültürel bağların 
kopmasını önemli gördülerse de, Türkiye Cumhuriyeti on yıllarca bağların 
gelişimi, mevcut gerçeklik ve sorunların çözümü için önemli kültürel stra-
tejik mevki  tuttu.  Bağımsız devletlerimizin toplam yüzölçümü 4.739.7364 
km²’ye ulaşmaktadır. Bu büyük coğrafyanın Türkiye’nin tecrübesinden 
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faydalanarak aynı amaca yönlenmesi aslında kolay değildi. “Yaklaşık ola-
rak Türk devletlerinin nüfusuna bakarsak Türkiye’nin 77 milyon, Özbe-
kistan’ın 32 milyon, Kazakistan’ın 18 milyon, Azerbaycan’ın 11 milyon, 
Türkmenistan’ın 6 milyon, Kırgızistan 6 milyon, KKTC 300 bin vatandaşı 
bulunmaktadır. Bağımsız Türk devletlerinin yaklaşık olarak 150 milyonluk 
nüfusu bulunmakta ve %80 civarı (120 milyonu) Türk’tür. İran’da yaklaşık 
olarak 40 milyon, Çin de 20-25 milyon soydaşımız özerk yapıda hayatla-
rını idame ettirmektedirler. Dünya genelinde 250-300 milyon aralığında 
Türk olduğu tahmin edilmektedir”. Bu büyük coğrafyanın, dünyanın beş 
kıtasında yaşayan Türklerin aynı amaca yönlenmesi için Türkiye Cumhu-
riyeti kültürel stratejisini maksimum düzeyde kullanmağa çaba gösterdi ve 
göstermektedir. 

2. Bağımsız Türk Devletlerinin Kültürel İlişkilerinde Sorunlar 
ve Önemli Projeler

Azerbaycan, Türkmenistan, Özbekistan, Kırgızistan, Kazakistan 
halklarının biribiyle kurdukları çok yönlü ilişkilerin, aynı zamanda tüm iliş-
kilerin temeli sayılabilen kültürel ilişkilerin oluşumuna, gelişimine Türkiye 
her zaman destek veriyor. 1990-1991’de daha Sovyetlerin ilk dağılışında   
beş cumhuriyetle derhal diplomatik ilişkiler kurulduğu gibi elçilikler de 
açıldı. Yeni devletlerle  ilişki kurmak Türkiye için sadece ekonomik  açıdan 
değil, ayrıca siyasi ve ideolojik, kültürel açıdan da önemli görünüyordu. 
Türk halklarının entegrasyonunda devlet tecrübesinden, tarihi kimlik kav-
ramından yola çıkan Türkiye Cumhuriyeti son 25 yılda büyük başarılar ka-
zanmıştır, fakat Türk halklarının kaynaşmasında sorunlar mevcuttur. Ziya 
Gökalp yirminci yüzyılın başlarında meydana gelen gelişmeler sonucunda 
Türk halklarının birbirinden  ayrılmasında dil ve kültür farklılaşmasını 
neden gösterdiği gibi, dil ve kültürün yakınlığı günümüzde entegrasyonu 
hızlandıran başlıca faktördür. Avrupa Birliği modeline benzer (tek pazar, 
tek para, tek bir ekonomik bölge, müşterek siyasi karar verme vb.) Türk 
halklarının arasında ittifakın varlığı, ortak Türkçenin belirlenmesi ve 
diğer gelişim sağlayan konuların gerçekleşmesi kaynaşma sürecinin yeni 
zirve aşamasını ihtiva edir. Bunun için siyasi, ekonomik, insani faktörlerin 
katkısı ve Türkiye Cumhuriyeti`nin lider devlet olarak olağanüstü rolü çok 
önemlidir. Ortak Türkçenin oluşumu tartışma konusu olmaya devam et-
mektedir. Fakat, Türkiye Türkçesi Türk dünyası için artık ortak dil olarak 
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kullanılmaktadır. Bu, özellikle kültürel işbirliğinde, ilmi-edebi ilişkilerde 
kendisini gösterir. Dünyanın mevcut durumuna, Türk halklarının tarihine, 
kültürüne yönelmiş saldırılara, Türk halklarının biraraya gelmesinde ken-
di hataları sonucunda ve b. nedenlerden Turan devleti, turancılık dünya 
çapında çağdaş dönemde hayal olsa bile dünyanın beş kıtasına yayılmış bir 
milletin Türk Birliği’ne dönüşebilmesi ihtimali gelecek Türk milletine yö-
nelik plan ve projelere darbe olur. Türkiyenin, Türk Cumhuriyetlerinin bir 
bütün olarak çağdaş darbelere karşı dayanıklı olmasını koşullandırmış olur. 
Tek bir devlet, tek bir bayrak olabilmek şu anda gerçek gözükmese bile, 
kültür bağlarıyla, düşünceyle Avrupa Birliği modelinde farklı bir bütün 
olmak ihtimalı yüksektir. Bu yönde, bu birliği kazanmanın yolu Türkiye 
Cumhuriyetinin kültürel stratejik mevkisinden geçer. Bu faaliyetlerin azın-
lık veya esaret konumunda olan Türk topluluklarına da büyük bir maddi 
ve manevi destek katabileceği hayal değildir. “300 milyonluk insan farklı 
şive ve alfabelerde Trakya’dan, Kafkaslara, Mezopotamya’dan, Doğu Tür-
kistan’a, Uzak Sibirya’ya kadar Türkçe konuşur.  Yaklaşık büyük tarihi ve 
coğrafisi olan Orta Asya nüfusunun % 70’i Türk kökenlidir. Dünya çapında 
büyük coğrafyada yaşayan Türk halklarının aynı amaça köklenmesinde  
kültür değerleri araştırılmalı, herşeyden önce kültür bağlarının gelişmesi 
öngörülmelidir”(Paşayeva:10).

3. Çağdaş Türkiye ve Azerbaycan Kültürel İlişkileri; Türkiye’nin 
Orta Asya Politikasında Azerbaycan`ın Yeri

Azerbaycan ve Türkiye arasındaki ilişkilerde gen, kan, kültür bağ-
ları yanı sıra Azerbaycan’ın  jeopolitik  olarak önemli  bir yerde olması bu 
ilişkilerin hızlı bir şekilde ilerilemesine, gelişimine sebep oldu. Çağdaş 
dönemde temeli Haydar Aliyev tarafından atılan Azerbaycan-Türkiye 
kültürel ilişkileri oldukça hızlı, birbirine destekli şekilde, devletin, ayrı-ayrı 
ilim, eğitim ve diğer kültür alanlarının desteğiyle yükselen bir hatla geliş-
mektedir.  

Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in de be-
lirttiği gibi, “Dünyada Türkiye ile Azerbaycan kadar birbiriyle politik, 
ekonomik ve kültürel alanda samimi yararlı işbirliği yapan ülkeler yoktur”. 
26 nisan 2014 yılında Çek Cumhuriyeti’nin başkenti Prag`da Ermenistan 
Cumhurbaşkanı Sarkisyan’ın “AB-Doğu Ortaklığı Zirvesi”’nde tüm ko-
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nuşmasını, sözde soykırımla ilgili saçma savlarıyla Türkiye’ye saldırıya 
adadığı zaman İlham Aliyev Sarkisyan’a, ‘Bilyorsunuz ki, Türkiye burada 
temsil olunmuyor, bundan yararlanıyorsunuz. Ama  ben  buradayım, size 
cevap veriyorum’ demiştir”(16). Buda gösteriyor ki, çağdaş dönemde Türk 
halkları birbirine destek çıkarak dünya çapında birbirlerinin çıkarlarını 
savunabilirler.

Türkiye ve Azerbacan`ın kültürel ilişkilerini koşullandıran jeopo-
litik, ekenomi ve güncel meseleler mevcuttur. Türkiye, tarihi ve kültürel 
yakınlığından faydalanarak Azerbaycan üzerinden bölgede var olmaya 
çalışmaktadır. Her iki devletin bölge devletleri olan Rusya, İran, Gürcistan 
ve Ermenistan’la sınırları vardır. Her iki devlet Akdeniz ve Karadeniz 
havzasında gelişen olaylarla karşılıklı etkileşmededir. Azerbaycan, Türkiye 
ile Orta Asya ülkeleri arasında boğaz rolünü üstlenmiştir. Rusya ve İran’ın 
Türkiye’nin müttefiki olan Batı devletleri tarafından tecrit edilmesi, Orta 
Asya petrol ve doğalgaz kaynaklarının Türkiye’ye ve Batı’ya iletilmesinde 
Azerbaycan’ın etkisini artırmaktadır. Türkiye’nin enerji köprüsü rolünü 
üstlenerek jeopolitik değerini artırma stratejisi, Ankara için Azerbaycan’ın 
değerini yükseltmektedir. Türkiye’nin küresel politikada gücü ve değeri, 
yakın çevresindeki gücüyle ilişkilidir” (1, s.23) Polotologların kaydettikleri 
gibi  Güney Kafkasya’da güçlü olmayan Türkiye, Orta Asya ve Hazar havza-
sında da güçlü olamaz, AB ve ABD için jeopolitik değeri azalır. Azerbaycan-
Türkiye ilişkileri sadece iki devleti biraraya getirmenin yanı sıra bölgesel 
dengeleri belirleyen, bu dengelere etki eden ilişkilerdir.  

Türkiye`nin Orta Asya ülkeleriyle, Azerbaycanla ilişkileri kültür ve 
eğitim alanlarında da hızla gelişmiştir. Türk kültür ve sanatının, dilinin, ta-
rihî mirasının korunması, bu değerlerin dünyaya tanıtılması ve genç kuşak-
lara aktarılması amacı doğrultusunda 1993 yılında Uluslararası Türk Kültü-
rü Teşkilatı (TÜRKSOY) kurulmuştur. Bu sürece paralel olarak, “21 Kasım 
2008 tarihinde, Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan ve Kırgızistan tarafından 
imzalanan İstanbul Anlaşması’yla kurulan Türk Dili Konuşan Ülkeler Par-
lamenter Asamblesi’nin (TÜRKPA) Parlamento Başkanları I. Konferansı 
düzenlenmiştir. Konferansın hitamında “Türk Dili Konuşan Ülkeler Parla-
menter Asamblesine (TÜRKPA) Dair İstanbul Anlaşması” imzalanmıştır” 
(9). TÜRKPA, kardeş halkların temsilcileri olan parlamenterler arasında 
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doğrudan temas ve işbirliğinin tesisi istikametinde atılmış önemli bir adım-
dır. Bilindiği gibi Azerbaycan TÜRKSOY`un kurucu üyelerindendir. Bu 
örgütün amacı dili Türkçe olan ülkeler arasında karşılıklı dostluk ilişkileri 
kurarak, ortak Türk tarihi mirasını ve bütün kültürel değerleri inceleyerek 
ortaya çıkarmaktır. Muhakkak ki, Türkiye ile Azerbaycan’ın kültürel iliş-
kileri komşu iki ülke olmakla sınırlı kalmamıştır. Azerbaycan, Türkiye ile 
birlikte ortak kültürel alan yaratmış ve her iki halkın kültürüne ait geniş 
programlar hazırlanmıştır.

Azerbaycan-Türkiye kültürel ilişkilerinin gelişmesinde iki ülke ara-
sında yapılan öğrenci değişimi, karşılıklı olarak televizyon ve radyo yayın-
ları, kongreler, sempozyumlar, festivaller, fuarların düzenlenmesi, kitaplar 
yazılması ve basında görülen çalışmalar karşılıklı olarak yapılıyor,  fakat yo-
ğunluk Türkiye Cumhuriyetinin üzerinde.

Azerbaycan Cumhuriyeti bağımsızlığını kazandıktan sonra, kardeş 
Türkiye Cumhuriyeti ile eğitim alanındaki işbirliği imkânlarının temelini 
oluşturan öğrenci değişimi, hızlı bir şekilde genişlemiştir. İki kardeş ülke 
arasında eğitim alanında yıllar geçtikçe gelişen işbirliği alanlarından biri 
de, temeli Azerbaycan halkının ulusal önderi Haydar Aliyev tarafından atı-
lan öğrenci değişimidir. Genel anlamda yurtdışı eğitim, özellikle de yurt-
dışında uzmanlık eğitimi en son uluslararası pratikte yeteri kadar zengin 
geleneğe sahiptir. Günümüzde her iki ülke arasında insani yardım alanında 
uluslararası işbirliği büyük önem arzetmektedir.

 Bugün çok sayıdaki Azerbaycanlı öğrenci Türkiye Cumhuriyeti’nin 
çeşitli eğitim kurumlarında öğrenim görmektedir. Aynı zamanda Türkiye-
li öğrenciler Azerbaycan’nın ayrı-ayrı universitelerinde eğitim almakta ve 
Türkiye`ye öğrenim görmeye giden öğrenci sayısı her yıl artmaktadır.

Bağımsızlığın ilk yıllarında Azerbaycan yüksek öğrenim kurumların-
dan kazanılan diplomaların Türkiye tarafından tanınması için yasal dayana-
ğın oluşturulması oldukça büyük önem arz etmekteydi. “Sorunun çözümü 
1998 Kasım’ında Türkiye’de imzalanmış “Azerbaycan Cumhuriyeti Milli 
Eğitim Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı ve Yük-
sek Öğretim Kurumu yönetimi arasında eğitim ve bilim alanlarında işbirliği 
Protokolü”nde (2) yer aldı ve bununla da iki ülke arasında öğrenci değişi-

Terane Heşimova



364

minin yeni bir aşamaya adımının temelleri atıldı. Adı geçen protokol Azer-
baycan’da uygulanan eğitim reformlarına Türkiye tarafının kapsamlı yardım 
göstermesi ve bu alanda faydalı işbirliğinin kurulması için gerçek zemin ha-
zırlıyordu. Nitekim, Azerbaycan Cumhuriyeti Eğitim Bakanlığı’nın delegeler 
grubunun 22 Temmuz-4 Agustos 1999 tarihleri arasında Türkiye Cumhuri-
yetine gerçekleştirdiği ziyaretin amacı Türkiye’de uygulanan eğitim reformla-
rının gidişatıyla tanışmak, bu ülkenin deneyimini inceden inceye öğrenmek-
ten ibaretti” (3).

Türk Cumhuriyetlerinde eğitim alan öğrencilerin devlet bursu 
tehsis edilerek eğitim almalarında Türkiye Cumhuriyetinin desteği hala 
bağımsızlığın ilk yıllarından beri devam etmektedir. Yükseköğretim 
Kurulu’nda Burslu Öğrenciler Merkezi’nin bu desteğinin önemli amacı 
unutulmuş kültür değerlerimizle, ortak değerlerimizi yenileyerek 
kaynaşmayı sağlamaktır. Çünkü bu günün öğrencisi yarının milleti, halkı 
için görev yapan uzmandır. “Türk Cumhuriyetleri, Türk ve Akraba Toplu-
luklarından Gelen Öğrenciler  Türkiye Cumhuriyeti, Sovyetler Birliğinde-
ki gelişmelere paralel olarak, bağımsızlıklarını ilan eden Cumhuriyetlerle, 
özerk yönetime kavuşan topluluklara eğitim-öğretim alanında destek olmak 
ihtiyacı olan elemanları yetiştirmek, unutulmuş olan ortak değerlerimizi ye-
nileyerek kaynaşmayı sağlamak amacıyla 1992-93 eğitim-öğretim yılından 
bu yana Türk Cumhuriyetleri ile Türk ve Akraba Topluluklarından seçtiği 
öğrencilere devlet bursu tahsis ederek ülkemizin üniversitelerinde yüksek 
öğrenim imkanı sağlanmaktadır. Türk Cumhuriyetleri ile Asya ve Balkan-
larda Yaşayan Türk ve Akraba Topluluklarından Türkiye’de eğitim-öğretim-
lerini sürdürmek üzere gelen öğrencilerin işlemleri ile meşgul olmak üzere 
3 Yükseköğretim Kurulu Üyesinden oluşan bir komisyon kurulmuştur. Ay-
rıca, söz konusu öğrencilerin seçme, yerleştirme ve diğer işlemleri Yükse-
köğretim Kurulu’nda Burslu Öğrenciler Merkezi tarafından yürütülmekte-
dir”(17). Türkiye, ayrıca, Orta Asya ülkelerindeki öğrenciler için Türkiye 
Bursları adı altında geniş bir burs programı yürütmektedir. Orta Asya Cum-
huriyetlerinde Millî Eğitim Bakanlığına bağlı veya özel kuruluşlar tarafından 
işletilen Türk okulları mevcuttur. Kazakistan’ın Türkistan şehrinde Türk-
Kazak Uluslararası Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi, Kırgızistan’ın başkenti 
Bişkek’te ise Türk-Kırgız Manas Üniversitesi bulunmaktadır. 
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Kültürel, eğitim alanında ilişkilerin genişlemesi, Türk ülkelerinin çok-
yönlü ilişkilerine yardım sağlamaktadır. Kitap yayınında Türkiye’de Türk 
dünyasına mahsus onlarca kitap yayımlanmıştır ki, bunların büyük kısmı 
Azerbaycan’ı kapsamaktadır. Sanat ilişkileri, bu ilişkileri konu eden ilmi araş-
tırmalar, kültürel ilişkilerin değerlendirilmesi gibi mevzulardan bahsolunan 
kitaplar çağdaş Türkiye ve Azerbaycan kültürel ilişkilerinin göstergesidir. 
Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu, ayrı ayrı merkezlerin stratejik faali-
yeti yönünde kaleme alınan eserler, basılan kitaplar, tez ve monografiler Türk 
halklarının Türkiye`nin aracılığı ile  Türk dünyasına kaynaşmalarını sağlıyor.

Sonuç

Türk dünyasının dilde, fikirde, işte birliğinin sağlanması gerektiğini 
dile getiren İsmail Bey Gaspıralı düşüncelerinin gerçekleşmesi için Türk 
cumhuriyetleri arasında bilimsel, kültürel, siyasi ve ekonomik ilişkilerin ge-
liştiği bir dönemde bu fikirlerin gerçekleştirilmesi için oldukça elverişli bir 
ortam oluşmuştur. Dünya halklarının küreselleşen ortamda hızla entegre 
olması ve bilgi alanının genişlediği bir ortamda Türk halklarının ana vatanı 
olan Türkiye Cumhuriyetinin potensiyalindan bahrelenmesi, Türkiye`nin 
bu yönde kültürel stratejik mevkisi Türk dünyasının birlikteliğine, aynı 
amaça yönlenmesine yardım ediyor.

Türk halklarının arasında ortak dil gibi önemli iletişim aracı, Türk 
dillerinin ortak kelime ve kelime terkibinin saptanması, ortak sanatsal-ta-
rihi eserlere kaynaşma yönünden güncel yaklaşım, öğrenci değişiminde 
ortak çıkarların savunulması ve diğer mevzular ortak birlik modelinin 
esaslarıdır. Bu esaslarla yürüyen Türkiye Cumhuriyeti kendi kültürel 
mevkisini sergiledi, tecrübe ve potensiyelini 25 yıl boyunca kullanmak için 
çaba gösterdi ve günümüzde olumlu sonuçlar göz önündedir.  Türk dev-
letlerinin her yerinde aydınların verdikleri katkılara bakınca umut daha da 
artıyor. Tüm bu faaliyetlerin ve kuruluşların yaptıkları işlerin, gerçekleştiri-
len etkinliklerin, konferansların, toplantıların, tartışmaların, baskı ürünleri 
vb. koordineli olarak gerçekleştirilmesi sorun olarak kalsa bile zamanla bu 
sorunun da çözüleceği kuşku doğurmuyor.
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Ata Govşudov’un “Ferman” Romanında  
Milli Kimliğin Yeniden İnşası Sürecinde  
Milli Kültür Unsurları*

Salim Çonoğlu**

I. Açıklama ve Sorun: Türkmen topraklarında 1879 ve 1881 
yıllarında meydana gelen ve Göktepe Savaşları olarak adlandırılan tarihî 
gerçek, Türkmenistan için bir dönüm noktasıdır. Türkmen boylarının 
bir araya gelerek Ruslara karşı ulusal bir direniş başlatmalarının simgesel 
ifadesi olan Göktepe Savaşları, bağımsızlık için verilen bir varoluş mücade-
lesinin de adıdır. Bu tarihî aralıkta Ruslara karşı büyük bir bağımsızlık mü-
cadelesi verilmiş, ancak:“Göktepe Kalesi’nin düşmesiyle birlikte birkaç ay 
daha direnişlerini sürdüren Türkmen beyleri sonunda Rus hâkimiyetine 
boyun eğmek zorunda kalmışlardır.” (Necef-Berdiyev 2003: 277) Türk-
men tarihinde önemli bir yeri olan ve Türkmenistan’da Rus hâkimiyetinin 
başlamasına sebep olan Göktepe Savaşları, sadece Türkmenistan için değil 
bütün Orta Asya için bir dönemin sonu ve yeni bir dönemin başlangıcı 
olmuştur: 

Göktepe’nin düşmesi ile Aşhabad, Merv işgal edildi ve Ruslar 
Afganistan’a sarkmaya başladılar. Türkistan’daki bu Rus başarılarının 
başlıca sebebi, onlara karşı mukavemeti teşkilatlandıracak kuvvetli bir Türk 
devletinin bulunmayışı idi. O sıralarda Türkistan’ın ahalisi Kazak, Kırgız, 
Karakalpak, Türkmen toplulukları birbirleriyle mücadele içinde zaafa 
düşmüşlerdi. Türkistan halkının mühim bir kısmı modern Rus silahlarına 
karşı duracak durumda değildiler. (Devlet 1999: 40-41)

Yukarıdaki satırlardan da anlaşıldığı gibi, Göktepe Savaşları sonu-
cunda Türkmenistan Ruslar tarafından işgal edilmiş ve böylece Türk-
menlerin bağımsız yaşamı sona ermiştir. Öte yandan, bu savaşın sonuçları 
Rusların Orta Asya’yı işgalini kolaylaştırmada önemli bir etken olmuştur. 

* bilig Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi 71. sayıda yayımlanmış makalenin gözden geçirilmiş versiyonudur.
** Doç. Dr., Balıkesir Üniversitesi,Türkiye.
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Ancak, savaş sonrasında Türkmenler -her ne kadar Rus idaresi altına 
girmiş olsalar da- Göktepe’nin; aydınlanma hareketleri, ulusal bilinç ve 
millet kimliği kazanma noktasında Türkmenistan’da önemli dönemeçler-
in aşılmasına katkı sağladığı da gözden uzak tutulmamalıdır. Bir başka 
ifadeyle, Göktepe trajedisi, bu trajediyi yaşayan toplumsal hayatı incitici 
acı sonuçlar içeriyor olsa da, millî kimliğe ve tarihî hafızaya güç vermiş ve 
bu iki düşünceyi beslemiştir. 

Böylesi olumsuz siyasî ve toplumsal şartlar içerisinde, milleti mey-
dana getiren bireylerin geçmişteki parlak devirlerinin farkına vararak, 
içinde bulundukları zor durumların üstesinden gelebilmeleri için; destan 
ruhu taşıyan bir şair veya yazarın, bu ağır ve özgürlükleri boğan sıkıntılı 
havayı ifade etmesi, bunu yazılı bir metin haline getirmesi gerekir. Mil-
letin, büyük geçmişindeki dinamikleri fark etmesi, onları benimseyip 
yüceltmesi biraz da buna bağlıdır. Bir edebî metindeki moral değerlerin 
en temel amacı, milletin kendini sevmesini ve kendine güvenmesini 
sağlamaktır. Rusların Türkmenistan’ı işgaliyle başlayan süreçte aydınlar 
ve halk, maziye, geleneklere ve efsanevî hayata ilgi duymuşlardır. Bu 
şartlar içerisinde destan, mit ve diğer ürünler yardımıyla yeniden bir 
kimlik inşası süreci başlamıştır. Bu edebî ve siyasî inşa, bir taraftan millî 
kimliği yeniden kurgularken; diğer taraftan da yaşanan acıları hafifletme-
ktedir.

Sanatçının, dünyayı değiştirmek ve dönüştürmek gibi bir işlevinin 
olduğu bilinmektedir. Özellikle milletin ve devletin çözülüş dönemler-
inde, sanatın her biçimi, yeni bir dünyanın tasavvuru ve yaratılması için 
bir rol üstlenir. Yazar, bir anlamda yalnızlığa itilen toplumun vicdanıdır. 
Türkmen yazar Ata Govşudov da, Türkmenlerin Rus hâkimiyetine bo-
yun eğmek zorunda kaldıkları Göktepe Savaşı ve sonrası devri edebî 
bir metinde ortaya koyarak, Türkmenlerin, geçmişten kaynaklanan 
yaratıcılığını yeniden çağdaş bir destan metni haline getirmeye, halkın, 
özgürlükleri boğan sıkıntılı havanın üstesinden gelebilmesi için millî ruhu, 
ortak kimliği harekete geçirmeye ve yeniden inşa etmeye çalışmıştır. Bu 
makalede de, Ata Govşudov’un Ferman romanından hareketle, geçmiş ve 
bugün bağlamında millî kimliğinin yeniden inşası sürecinde millî kültür 
unsurlarının nasıl kullanıldığı ortaya konulmaya çalışılacaktır. 
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II. Edebiyatın Kültürel Kimliği Yeniden İnşası: 

Milletlerin tarihinde, üzerinden yüzyıllar geçse de unutulmayan, millî 
hafızada varlığını sürdüren önemli olaylar vardır. Bu olaylar asırlar boyu 
millî hafızada yaşar ve bir süre sonra nazma dökülerek destan haline gelir. 
Türkmen tarihinde de Türkmenistan’da Rus hâkimiyetinin başlamasına yol 
açan Göktepe Savaşları ve Göktepe Kalesi’nde yaşanan büyük trajedi, millî 
hafızada, kültürel bellekte bugüne kadar varlığını devam ettirmiş önemli 
hadiselerden biridir. I. Göktepe Savaşları’nda Rusları geri püskürten Türk-
menler,  II. Göktepe Savaşları’nda Rusların kale surlarının altına dinamit 
yerleştirmesiyle mağlup olurlar. Kale düşer ve Göktepe’de tam anlamıyla 
bir vahşet yaşanır. Sonuçta, tarihleri boyunca hür yaşamış Türkmenler, Rus 
hâkimiyeti altına girerler:

Türkmenler, Göktepe kalesini onarmışlar ve tam bir savunma planı 
uygulamaya karar vermişlerdi. Ancak Ruslar kale surlarının altına dina-
mitler yerleştirip, havaya uçurunca, yakın savaş bekleyen Türkmenler bu 
yeni teknoloji karşısında yenildiler. Skobelev’in emri ile kalede tam bir 
vahşet yaşandı. Türkmenler büyük zayiat vererek (6500 asker, 30.000 
civarında çocuk, kadın ve yaşlı insan) teslim oldular. Ocak 1881’de, bütün 
tarihleri boyunca hür yaşayan Türkmenler, Rus pençesine düştüler. (Türk-
men 1999:385-416)

 Çarlık ve onu izleyen Sovyet döneminde bu trajedi üzerine 
konuşulması yasaklanmış ve deyim yerindeyse Sovyetler Birliği’nin 
yıkılışına kadar bu önemli olay “ideolojinin ağır pençesi”nde mahkûm 
olmuştur. Bu duruma rağmen Orazov’un deyimiyle Sovyetler Birliği 
yıkılana kadar Göktepe, halkın hafızasından silinmemiştir. (Orazov 
1996:234) Bu da oldukça doğaldır. Çünkü kişinin içinde yaşadığı dünyada 
yitip gitmemesi için öncelikle tarihselliğini sağlayan bellek mekânlarına 
tutunması; bu mekânların aracılığıyla geçmişiyle bağ kurması ve bugünü 
anlamlandırırken onlardan yararlanması gerekir:“Kişinin varlığını devam 
ettirmesini sağlayan bellek mekânları kendisiyle temasa geçildiğinde öleni 
dirilen, kişinin ayağa kalkmasını ve çevresini anlamlandırmasını sağlayan 
bir yaşam alanıdır.” (Korkmaz 2008: 30-31).

Millet hayatına ait bütün birikimi içerisinde barındıran ve sak-
layan mekânlar, hem kimliğin korunmasında hem de toplumsal bilincin 
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sağlamlaştırılmasında önemli görevler üstlenirler. “İçine yerleşen maddî 
nesnelerden ayrı, mutlak bir kendilik olarak görülmemesi gereken” (Urry 
1995: 96) bu mekânlar, yaşanan zamanı anlamlı kılan, millet hayatının 
sürekliliğini sağlayan koruyucu sığınaklardır. Sovyet coğrafyasında ger-
ek Çarlık gerekse Stalin döneminde bu tip mekânları halkın zihninden 
tamamıyla silme ve ortadan kaldırma yolunun tercih edilmiş olması, 
kolektif kimliğin parçalarının yok edilerek, milleti millet yapan unsurlar 
aşındırılması anlamına da gelmektedir.

Bu anlamda Türkmenlerin mazisini, kültürünü ve varoluş macerasını 
temsil eden bir bellek mekânı olan Göktepe Kalesi ve bu kalede yaşanan 
trajedi de kısa sürede Türkmen Edebiyatı’nda karşılık bulmuştur. Türk-
men sanatçılar, halkın hafızasında bütün canlılığıyla yaşayan bu olayı eser-
lerinde dile getirirken; geçmişlerine bağlı, tarih ve edebiyatlarını yaşatan 
milletlerin zaman zaman büyük trajedilere maruz kalsalar da er geç hür-
riyetlerine kavuşup tarih sahnesinde hak ettikleri yeri alabilecekleri, bunun 
için de bu tip bellek mekânlarının millî hafızada canlı ve dinamik tutulması 
gerektiğini vurgulamaya çalışmışlardır.

Ferman romanı da, Çağdaş Türkmen Edebiyatı’nın güçlü 
yazarlarından biri olan Ata Govşudov’un, Sovyet idaresinin, Türkmen-
lere Göktepe Savaşı hakkında konuşmayı yasakladıkları bir dönemde 
kaleme alınan önemli romanlarından biridir.1Ferman, Ata Govşudov’un 
en önemli ve çok ses getirmiş eserlerinden biridir. Romanda, Türkmen 
tarihinde önemli bir yeri olan ve Türkmenistan’da Rus hâkimiyetinin 

1  Yazar, şair ve dramaturg olan Ata Govşudov, 1920’lerin ikinci yarısından itibaren edebiyat dünyasında kendisini 
göstermeye başlar. İlk önemli kalem tecrübesi “ZakaspiyFrontı” (Gızıl Pulun Gulları) adlı dramasıdır. 1920–1930 
yıllarında “Sen Gışın”, “Kesyer Hem Atyar”, “Hıtayda, Luvan Çayının Kenarında” adlı lirik eserlerini, “Yolumı 
Düzettim”, “AzaşanIzınıTapdı”, “ Vatan Oglı” adlı nesirlerini ve “Ferman” romanını yazmıştır. Bunların yanında 
onlarca hikâye, deneme, makale ve manzum eser de yazmıştır. Bunların içinde “Gandım Avcının Maşgalası”, “Ga-
çarAga”, “Dordepel”, “Yelli Ödenin Öylenişi”, “İn SonkıArçın” gibi mensur eserleri, “Kerim Dosov”, “Duşma Ot 
İçine Görsün Özüni”, “Adına Şöhrat”, “Hat ve Gogap” gibi lirik eserleri, “Partizan Aman” poeması, “Huday Yolu”, 
“Mehür”, “Sahetli Günün Gopgunu”, “Tanrı ve Onun Gulları” gibi hicvî makaleleri de vardır. Ata Govşudov, Fer-
man romanından başka, “Mehr-i Vefa” ve “Kopetdağın Eteğinde” romanlarıyla da Türkmen Edebiyatı’nda iz bı-
rakmıştır. Türkmen halk edebiyatını iyi bilen yazar, Köroğlu destanını ve Türkmen masallarını da neşretmiş, bu 
konuda makaleler ve incelemeler yazmıştır. Onun yaratıcı kişiliğinin ve sanatının, halk edebiyatıyla yoğrulmuş 
olduğunu söyleyebiliriz. Yazar, Türkmen Edebiyatı’nı temellendiren ve şekillendiren en önemli isimlerden biridir.
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başlamasına sebep olan Göktepe Savaşları, bu savaşın felsefî boyutları ve 
Türkmen kimliği üzerindeki etkileri ortaya koyulmaya çalışılmıştır. 1989 
yılında Aşkabat’ta yayınlanan roman iki bölümden oluşmaktadır. Birinci 
bölümde Türkmen tarihinde unutulmayan önemli olaylardan biri olan ve 
izleri halkın hafızasından bugüne kadar silinmemiş Göktepe Kalesi’nin 
kuşatıldığı devir anlatılmaktadır. Bu tarihi aralık, Türkmen halkının 1917 
Bolşevik İhtilâli’nden önceki hayatını içine almakta ve devrin sosyal ve 
siyasî ilişkilerini gözler önüne sermektedir. İkinci bölüm ise Türkmen 
sürgünlerin Sibirya’dan dönüşü ile başlamakta ve 1917 Bolşevik İhtilâli ve 
sonrasında olan olayları konu etmektedir. 

Romanda sadece tarihî ve siyasî geçmişi değil, göçebe bir hayat 
süren Türkmenlerin bozkır kültürüne ait pek çok bilgiyi bulmak müm-
kündür. Savaştan önce sözlü gelenekte hâlâ canlılığını sürdüren masallar, 
efsaneler, rivayetler, halk hekimliğine dair inançlar, çadır kültürüne dair bir 
takım gelenekler, romanın zengin bir görünüm arz etmesini sağlamaktadır. 
Sözü edilen bu unsurlar, bireylere bir araya gelme ve millet olma özelliği 
kazandıran ortak değerlerdir ve bu unsurları kültür kavramı çerçevesinde 
değerlendirmek gerekir. Kültür, Ziya Gökalp’ın da ifade ettiği gibi, bir mil-
letin dinî, ahlakî, hukukî, muakalevî (aklî), bediî, lisanî, iktisadî ve fennî 
hayatlarının âhenkdar bir mecmuasıdır (Gökalp 2007: 190). Bir başka 
ifadeyle, bu unsurlar bir milletin hayatını, geleceğini ve ideallerini ifade ed-
erler. Bu ifadelerin yazılı bir metin haline gelmesi, millî hafızayı meydana 
getirir. Millî hafıza, Gökalp’ın “bir milletin ahenkli bir mecmuasıdır” dediği 
unsurların nesilden nesile aktarılmasıdır.

 Kültürü meydana getiren unsurlar, toplumu oluşturan bireylerin 
milletleşme aşamasına ulaşmalarının yanı sıra, aynı zamanda millî bir 
kimliğe sahip olmalarını da sağlar. Köseoğlu’nun ifadesiyle, Kimlik veya 
millî kimlik ise, millî kültürün ferdî ve toplumsal plânda ortaya çıkan üslû-
bu, kişiyi ve toplumu farklılaştıran, en yakınlarından başlayarak diğer ben-
zerlerinden ayıran özelliklerdir (Köseoğlu 1997: 19-20).  Bu farklılıklar, 
en geniş ifadesi ile yaşama biçimindeki özellikler ve kendine, kişiye, to-
pluma mahsus oluşlardır. Bu düşünceden hareketle, kültürün milletleri 
ayakta tuttuğunu, milletlerin geleceğine yön verdiğini ve onlara zorlukları 
aşmada dayanma gücü kazandırdığını söyleyebiliriz. Diğer yandan, kül-
türel değerlerden kopuk olan milletlerin veya kitlelerin olgunlaşamayacağı 
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ve yaşadıkları toplum yapısının dengeli olamayacağı da tartışılmaz bir ger-
çektir. 

Millî şuur ise, yukarıda bahsedilen ortak değerlerin bireylerce ka-
bul görerek bir bilinç halini almasıdır. Bir başka deyişle: “millet fertlerinin 
her birinin veya büyük bir çoğunluğunun kendisini “müşterek kabuller 
dünyası” içinde görmesi veya ifade etmesi; ferdî benlik, kimlik ve kişiliğinin 
–kendi özel rengini kaybetmeden- millî benlik, kimlik ve kişilik potasında 
yoğrulup hakiki sentezine ulaşmasıdır” (Çetişli 1999: 203). Toplumlar or-
tak bir bilinç haline getirdikleri bu değerleri koruyabildikleri sürece millet 
olarak varlıklarını, var olma yolundaki mücadelelerini sonsuza dek devam 
ettirebilirler. Aksi takdirde bu değerleri kaybeden milletlerin yok olma teh-
likesiyle karşı karşıya gelmeleri ve bir sürü haline gelmeleri kaçınılmazdır.

Topluma millet olma vasfını kazandıran ortak değerler manzumes-
ini güçlü kılmanın en önemli yollarından birisi edebiyattır. Edebiyat, dünü 
bugüne, bugünü geleceğe bağlamanın en etkili yoludur. Ata Govşudov’un 
Ferman romanı,“Edebiyatın Kültürel Kimliği Yeniden İnşası” bağlamında 
değerlendirildiğinde, millî kimliğin, millî kültürün ve millî şuurun temeller-
inin gösterildiğini; bu kimliğe ve kültüre yaslanarak var olmanın yollarının 
işaret edildiğini görürüz. Yazarın çıkış noktası, milletin, varoluşundan iti-
baren, içerisinde yaşadığı dünyaya tutunmasını sağlayan, toplumsal ve 
bireysel anlamda bütün kazanımlarımızın sığınağı olan ortak değerlerdir. 
Yazar, bu ortak değerlerin canlanması ve yeniden hayat bulması için tarihin 
ve millî kültürün zengin bir kaynak olduğunu göstermeye çalışmaktadır.

Ali İhsan Kolcu’nun Cengiz Aytmatov’un romanlarında millî kültür 
unsurlarının kullanılışına ilişkin yaptığı değerlendirmeleri, Ferman romanı 
için de tekrarlamak mümkündür: “Ala Geyik efsanesi veya kesik baş mo-
tifi tek başına bir edebi metinden öteye gitmez ve bu hikâyelerin benz-
erlerini varisi olduğumuz zengin kültür dünyasının içerisinde kolaylıkla 
bulmak mümkündür. Fakat semboller ve istiareler dünyasında bütün bu 
unsurlar bir öze dönüş metni haline gelir.” (Kolcu 2002: 1999). Bu du-
rum, kaybedilen insanı ve insanî birikimi arama ve yeniden ortaya koyma 
noktasında önemli bir çaba olarak değerlendirilmelidir. 

III. Milli Kültür: Toplumsal Belleğin Mülkü: Jusdanis, “Gecikmiş 
Modernlik ve Estetik Kültür, Milli Edebiyatın İcat Edilişi” adlı kitabında bir 
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milletin millet olabilmesi için iki şeye ihtiyacı olduğunu söyler: “Sınırlarını 
genişletmek ve kendi edebiyatını yaratmak” ( Jusdanis 1998: 76). Bu ifade, 
kültürel kimliklerin yeniden inşasında, edebiyatın bu inşa sürecine katkısı 
anlamına da gelmektedir. Millî kültür, toplumsal belleğin mülküyse ve 
insanların duyarlılığına etki ederek, toplumsal bir mutabakat oluşturmada 
bir araç olarak kullanılacaksa, bu etkilemenin edebiyatın katkısıyla olacağı 
açıktır. Toplumsal ve bireysel anlamdaki tüm kazanımların ortak ifadesi 
olan millî kültür, bu anlamda bireysel kimlikleri daha büyük bir birliğe 
bağlar. Bu bağlantıyı sağlayan şey, edebiyattır. Edebiyatın millî kimliği inşa 
sürecindeki katkısı, özellikle milletin çözülüş devirlerinde daha belirgindir. 
Daha önce de ifade edildiği gibi, Göktepe Savaşları, Türkmen toplumunda 
acı sonuçları içeren bir travma yaşatmış olsa da,  aydınlanma hareketleri, 
ulusal bilinç ve millet kimliği kazanma noktasında Türkmen toplumuna 
önemli katkılar sağlamıştır. Rusların sadece Türkmenistan’ı değil bütün 
Orta Asya’yı işgaliyle başlayan süreçte aydınlar ve halk, maziye, geleneklere 
ve efsanevî hayata ilgi duymuşlardır. Bu şartlar içerisinde destan, mit ve 
diğer ürünler yardımıyla yeniden bir kimlik inşası süreci başlamıştır.  Ata 
Govşudov’un da Türkmen halk edebiyatını iyi bildiği, Köroğlu destanını 
ve Türkmen masallarını yayınlayarak bu konuda makaleler ve incelemeler 
yazdığı gözden uzak tutulmamalıdır.

Romanda açık bir şekilde dile getirildiği üzere, yerleşik hayattan zi-
yade göçebe bir yaşam biçimini benimsemiş olan Türkmenler, kimliklerini, 
soy bağlarına ve sabit olmayan yerleşim birlikteliklerine dayandırmışlardır. 
Bu bağlamda, Ferman romanı; çölüyle, göçebe düzeniyle, hayatta kalmak 
için verilen mücadeleleriyle ve bu mücadeleler içerisinde kimlik bul-
ma çabalarıyla, Türkmen kültürünün el kitabı olarak yazılmış intibaı 
uyandırmaktadır. Romana damgasını vuran çöl, kendine mahsus kimliği, 
canlılığı olan bir kahraman gibidir. Roman, yaşarken ayakta kalmaya çalışan 
insanların destanî mücadelesini ortaya koyar. Çölün kendi içerisinde 
kuralları vardır ve sürekli yer değiştiren insanların hayat denilen oyunu bu 
kurallara göre oynaması ve ayakta kalması gerekir. Romanda çadırından 
dışarı çıkmadan kadın ve çocukların arasında oturanların horlanması ve 
bu insanlara önemli konularda danışılmaması ve görüşülmemesi de hay-
at denilen kuralın kendi kurallarına göre oynanması zorunluluğundan 
kaynaklanmaktadır. Yazara göre, eğer çadırın en güzel köşesinde cevher 
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bir kılıç asılı değilse, hele bir de çadırın hemen önünde kişneyen heybetli 
bir atın yoksa hâlihazırda var olanların hiçbir önemi yoktur. Bu özellikteki 
insanlar bir sohbet sırasında gayri ihtiyarî gülümseseler, en yakınları bile, 
“Sen git de otunu biç” diye onunla alay ederler.

Göçebe Türkmenlerin hayatını gerçeğe uygun tasvirlerle anlatan 
yazar, romanda tarihî gerçeklerin yanı sıra bozkır ve göçebe kültüre dair pek 
çok unsuru da bir araya getirir. Yazarın, Sovyet ideolojisinin zirvede olduğu 
bir dönemde yaşanan hayatı, bu hayatı var eden örf, adet ve gelenekleri or-
taya koyması ve kendi kültür mirasının peşine düşmesi anlamlıdır. Yazarın 
bu çabası, yaşanan önemli hadiseler karşısında mensubu olduğu milletin 
varoluş kaynaklarının farkına vararak kendisini bulmasına hizmet edecek-
tir. 

1. Göçebe kültürün vazgeçilmez unsuru hayvanlar: Ferman 
romanında göçebe/bozkır hayatı içerisinde hayvanlar da en az insanlar ka-
dar ön plandadır. Hayvanlar, eserde dile getirilen kültürel mirasın önemli 
bir parçası olduğu için, yazar, insanlarla hayvanların yaşamak zorunda 
oldukları ortak kaderi dile getirmeye çalışmıştır. Çünkü bozkırda geçen 
yüzlerce yıllık yaşantıya sadece insanlar değil, aynı zamanda hayvanlar da 
tanıklık etmiştir. Ferman romanında bu düşünüş bağlamında tıpkı bir ro-
man kahramanı gibi vakanın en önemli unsuru olan hayvan attır. At, kül-
türün ve kültüre bağlı olarak edebiyatın köklü istiare unsurlarından birisidir. 
Bazen cesaretin ve gücün, bazen hayatın alegorisi olarak kullanılmış, bazen 
de sadece bu duygu ve durumlar için bir benzetme unsuru olmuştur. Atın 
iradesine hiç kimse dizgin vuramaz. O, isterse binicisini yardan uçurur ve 
yine isterse Hz. Ali’yi sırtına alır ve bir dağdan bir dağa atlar. Ancak hiç kimse 
ona zorla bir şey yaptıramaz. Bu iradeyi tanıyanlar, onun kişnemesiyle ne 
dediğini anlarlar. Yani kahraman binicisine gelecek belaları, at, kişneyerek 
haber verecektir. Bu haber kesindir ve atın asla yanlışı yoktur.2

2 Eski Türk defin geleneklerinde özellikle han ve han soyundan gelenlerin definleri sırasında defnedilen kişinin 
silahları, giysileri, kap kacakları, atları onlarla birlikte defnedilmiştir. Bu uygulama, eski Türklerdeki bu dünyada 
her neye ihtiyaç duyuluyorsa öteki dünyada da onlara ihtiyaç duyulacağı inancına dayanmaktadır. Ayrıca, han ve 
han soyundan gelenlerin ruhlarının kendileriyle birlikte defnedilen atlarına binerek Tanrı katına, yani cennete 
yükseleceklerine inanılmıştır. İleriki dönemlerde, atların defnedilmediği, ölen kişinin ardından kurban edildiği, 
derisi, kemikleri ve kafasının mezar üzerine bırakıldığı gözlemlenmiştir. Ayrıca, eski Türk gelenekleriyle günümüz 
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 Ferman romanında müstakil bir bölüme konu olmuş Gırguş da, 
sıradan bir at değil, şeceresi olan bir attır. Kır kuş anlamına gelen Gırgus, 
Övezmurat Batır’ın en büyük yardımcısıdır. Gırguş, romanda Türk kül-
türünden gelen “kahramanın en büyük dostu olan at” görevini üstlenmiştir. 
Bu görevinin üzerinde ayrıca atın bir vasfı daha vardır. Gırguş’un bu özelliği 
tamamen simgeseldir. Gırgus, hem Övezmurat Batır’ın hem de onun 
şahsında bütün Türkmenlerin özgürlüğünü temsil eder. Övezmurat Batır, 
sık sık atı ile kendini özdeşleştirir. Onu kendisi gibi görür: “Onun bu düny-
ada en çok önem verdiği şeylerden biri atıydı. “Malım başım” diyerek atını 
kendiyle denk tutardı. Atına kendisinden başkasını bindirmez, bakımını da 
yine kendisi yapardı.”(Govşudov 2008:442). Övemurat Batır’ın Gırguş’a 
dair düşünceleri aynı zamanda atıyla kendi arasında kurduğu aidiyet bil-
incine de vurgu yapmaktadır. Ramazan Korkmaz’ın tespitiyle at ve insan 
arasındaki bu yakınlık: “birbirini ihlal etmeyen birlikteliklerin doğurduğu 
gizemli iletişim ağı, onları derin bir yapıda birbirine dönüştüren etkenlerin 
başında gelir.”(Korkmaz 2008: 47).

Başından pek çok felaket geçen Övezmurat Batır her seferinde kend-
isinin, seçme hakkı olmayan bir kul ya da bir köle olduğunu düşünür. Yaptığı 
çetin mücadelelere rağmen özgürlüğüne kavuşamayan Övezmurat Batır, 
atını özgürlük timsali olarak görür. Onu asla kimseye vermez. Bakımını sa-
dece kendisi yapar. Üzerine başkasının binmesine izin vermez. Kendisini 
köle olarak gördüğünden atının başına da aynı kaderin gelmesini istemez. 
Atının da kendisi gibi köle olmasına izin vermez. Bu yüzden onu korumak 
amacıyla her şeyi göze alır. 

Atın simgesel olarak kullanıldığının en önemli delili, Ruslarla işbirliği 
yapan Hal Molla ve Rusların Gırguş’u ele geçirme arzularıyla ortaya konulur. 
Hal Molla ve işbirliği yaptığı Ruslar savaşta kullanabilecekleri yetenekli at-

Sibirya Türklerinin geleneklerinde ölen kişinin bir at üzerine bindirildiği ve dolaştırıldığı da bilinen bir husustur. 
Eski Türklerin mezara defnedilen atlara binerek Tanrı katına, yani Cennete yükseleceği inancı, günümüzde kurban 
edilen hayvanın sırtına binilerek Sırat Köprüsü’nü geçme inancına dönüşerek günümüze kadar devam etmiştir. 
Ayrıca, Hz. Muhammed’in göğe, yani Tanrı katına “Burak” adı verilen bir binite, Sibirya Şamanlarının da yine “Pa-
rak” adı verilen bir binite binerek göğe yükseldiklerine dair inancı da bu çerçevede yorumlamak gerekmektedir: 
Eroğlu’nun ifadesiyle: “Atlar, eski Türklerde, ölümden sonra birlikte olacakları arkadaşları gibi düşünülmüştür. 
Ölüm sembolizmi ile ilgili bu durumda, atların öteki dünyada ölen kişiye hizmet edeceği düşüncesiyle atlar da ölen 
sahibinin arkasından kurban edilmiştir.” (Eroğlu 2002).
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lar arar. Hal Molla, Ruslara kefil olur. Onlara obalarındaki en iyi atın Gırguş 
olduğunu söyler. Fakat asıl planı, Rusları kullanarak atı ele geçirmektir. Hal 
Molla, bir yolunu bulup atı Ruslara kaptırmadan kendisi sahiplenecektir. 
Korkmaz’ın tespitine göre: “Bu tür hayvan öyküleri, yaşamın kara gücünün 
ne kadar merhametsiz, anlayışsız ve söz dinlemez olduğunu göstermekte-
dir. İnsan aklı, baş edemediği sorunları, doğaya uygun bir biçimde çözmek 
yerine, doğaya karşı yeni suçlar işleyerek daha da karmaşık ve çözülemez 
bir hale getirmektedir.” (Korkmaz 2008: 2). Böylece hem Çarlık Rusyası’na 
hem de Hal Molla’ya yenilen Övezmurat Batır atını onlara vermek iste-
mez. Bunu namus meselesi yapar. Çünkü atı onun özgürlüğüdür. Şayet 
atını elinden alırlarsa, özgürlüğünü elinden alacaklarını düşünür. Bunun 
için atını saklamaya karar verir. Atı, torunu Ferman vasıtasıyla uzun bir 
yolculuğa çıkarır. Ferman’a gideceği yerleri ve konuk olacakları insanları 
anlatır. Ferman yola çıkar. Uzun süre saklanır. Övezmurat Batır’ın arkadaşı 
Kanı Batır’ın dağların tepesindeki gizli sığınağında saklanır. Sığınağa ilk 
geldiğinde Övezmurat Batır’ın eski dostu Kanı Batır, bu güzel ve yetenekli 
atı, hemen tanır. At da Kanı Batır’ı tanımıştır. Yazar, bu yolculukta Gırguş’un 
insanî vasıflarından söz eder. Bunlardan birincisi insanları tanıması, ikincisi 
ise düşmanın kim ve nerede olduğunu bilmesidir. 

Ferman, yolda, atı ele geçirmek isteyen adamların takibine uğrar. Pu-
suya düşürülür ama Ferman, pusuya düşürüldüğünü anlamaz. Gırguş, bu 
durumu fark eder. Hatta adamların bulunduğunu tarafa gitmek istemez. 
Ferman, adamların üzerine atı sürdüğünde, at adımlarını zorla atar: “Fer-
man, en son yokuştan inip, çeşmenin göze basına doğru yöneldi. Dünyadan 
habersizdi. Ama Gırguş pusuya yatan adamların varlığını hissetti, onların 
atlarının kokusunu aldı. Bu yüzden kişneyerek kulaklarını dikti. Öne doğru 
gönüllü gönülsüz adım attı…Seni avlamak için taşların arasında yatıyorlar. 
Bunların pusuya yatması hayra alamet değil, diyerek sahibine durumu 
haber vermeye çalışıyordu Gırguş ama dili yoktu.” (Govşudov 2008:463). 
Atın ne yapmak istediğini anlamayan Ferman, tuzağa düşer. Bu tuzaktan 
Gırguş’un yardımıyla kurtulur.

Hal Molla ve Ruslar Gırguş’u tüm çabalarına rağmen ele geçireme-
zler. Fakat aradan bir süre geçtikten sonra Oraz Serdar, Gırguş’u Övezmu-
rat Batır’ın elinden alır. Bu Övezmurat Batır’a çok ağır gelir. Dünyası 
yıkılmıştır. Ne yapacağını bilemez. Türkmenistan’da devrim ilan edildik-

Ata Govşudov’un “Ferman” Romanında Milli Kimliğin Yeniden ...



377

ten sonra Övezmurat Batır atına yeniden kavuşur: “Övezmurat Batır atını 
gördü, at da sahibini görünce kişnemeye başladı. Ama atın toynakları 
düşmüş, tüyleri kirlenmişti. Onun bu kötü durumunu gören Övezmurat 
Batır atının boynuna atılarak, alnını okşayıp ağlamaya başladı.” (Govşudov 
2008:523). Atın bahadırın elinden alınması, Köroğlu’nun kıratının Bolu 
Beyi tarafından bir keloğlana çaldırılmasını akla getirmektedir. Atsız ka-
lan Köroğlu, kolu kanadı kırılmış bir şekilde günlerce ağlar. At, daha sonra 
Köroğlu’na yine keloğlan tarafından geri getirilir (Kaplan 1973:164-223).

Yazar, hayvanların dünyasındaki bu zenginliği göz ardı etmey-
erek toprağı tek başına değil, onun üzerinde yaşayan her şeyle ve onların 
hafızasıyla birlikte düşündüğünü göstermektedir. At, Türkmen toplumu-
nun dünya ile ilişkisini/iletişimini sağlayan simge bir değerdir. Gırguş, 
Türkmen toplumunun kültürel kimliğini kuran bellek değerlerine de bu 
anlamda gönderme yapar. Gırguş’un gerek sahibi Övezmurat Batır, gerekse 
Türkmen toplumuyla bu derece özdeşleşmesi, Türk destan geleneğini üs-
lubunu da akla getirir. Türk destanlarında da kahramanlık için öne atılan 
yiğitler atlarıyla özdeşleştirilirler.

2. Kültürel ve toplumsal anlamda bir sığınak olarak me-
kân: İnsanla mekân arasında varoluşsal bir ilişki vardır. Doğduğumuz, 
hayatımızı geçirdiğimiz mekânlar, hayatın içerisinde bütün tecrübeler-
imizi, duygularımızı, düşüncelerimizi olgunlaştırır ve bizi hayat karşısında 
daha dirençli hâle getirir. Diğer yandan, mekânın “bulunduğumuz yeri” 
gösteren önemli bir özelliğe sahip olduğu da ortadadır. Bu bağlamda 
içinde yaşadığımız dünyayı anlamlandıran genelde şehirlerin ve özelde 
mekânların/evlerin sadece ahşap veya taş binalardan meydana geldiğini 
düşünmek doğru değildir. İçinde yaşadığımız, soluk alıp verdiğimiz me-
kânlar, bizi koruma ve kollama görevlerinin yanı sıra aynı zamanda kültürel 
ve toplumsal anlamda tüm kazanımlarımıza bir barınak ve sığınak olma 
görevi de üstlenirler. Bu mekânlar, üzerinde yaşadığımız toprakların tari-
hine bizden önce tanıklık etmiş ve bu tanıklığı bizden sonra da sürdürm-
eye devam edecek, yalnızca anılarımızın değil, unuttuklarımızın da içinde 
barındığı birer  hafıza mekânlarıdır.

Mekân insanların ürünü olduğu kadar insanlar da mekânın 
ürünüdür aslında. Aliş’in tespitiyle, toplumsal yapı ve ilişkiler mekanı 
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anlamlandırmamızı etkilerken, mekanı kavrayışlarımız da toplumsal olanı 
anlamlandırma biçimlerimizi etkiler (Aliş 2003: 23). 

Ferman romanında ana mekân Göktepe Kalesi’dir. Göktepe Kalesi 
sadece Göktepe Savaşları’nın simgesel bir ifadesi değildir. Aynı zamanda 
bir hayat alanıdır. Kültürü yapan, taşıyan ve devam ettiren insanlar bu kale 
içerisinde yaşarlar. Bu çerçevede Göktepe, yazarın geçmişiyle bağ kurarken 
yararlandığı, Türkmenlerin mazisini, kültürünü ve tarih içerisinde varoluş 
macerasını temsil eden bir bellek mekânıdır. Bu mekân, millete ait birikimin 
ve kimliğin korunmasının yanında kültürü, otoriter bir devlete karşı direni-
lecek bir alan haline getirme noktasında da önemli bir görev üstlenmiştir. 
Bu noktada Türkmenler için Göktepe, tarihselliği kavramanın önemli bir 
ifadesidir. Ata Govşudov, bu mekân ve mekân içerisinde yaşanan insanî 
ilişkilerin ortaya koyduğu ortak değerler aracılığıyla milletine ait yaratıcı 
gücü ve atalarının sesini bugüne taşımış ve milletinin gelecekteki yaratışları 
için onlara yol gösterme çabası içerisine girmiştir. Göktepe Kalesi’nde 
manzara, mimari Türkmenlere aittir. Onlarla kurulmuş, onlarla beraber 
olmuştur. Kalenin bu anlamda Türkmenlere ait bütün birikimi ifade eden 
bir unsur olması, millet olmasını sağlayan kolektif bilince de işaret eder.

Göktepe Kalesi dışında Ferman romanında dile getirilen mekânlar, 
geleneksel ve milli bir hayatın yaşandığı ve geleneksel birikimin henüz 
yozlaşmadığı yıllara aittir. Konar-göçer hayat tarzı içinde kolay kurulan 
ve kolay taşınan barınaklara ihtiyaç duyan göçerler için bu şartları yerine 
en iyi getirebilecek yaşam alanları çadırlardır. Böyle bir yaşam tarzı içer-
isinde, bu tarzın taşıyıcısı olarak değerlendirilebileceğimiz çadır, çadır 
kültürüne dair kavram ve gelenekler de eserde önemli bir yer tutmaktadır. 
Konar-göçer hayat tarzı içinde insanlar kolay nakledilen, çabuk kurulabilen 
barınaklara ihtiyaç duymuşlardır. Ancak çadır, sadece insanların yaşamını 
sürdürdüğü bir yaşam alanı olarak değil, aynı zamanda bütün canlılığıyla 
yaşanan geleneksel ve mahalli hayata asıl sıcaklığını veren değerlerin 
kökleştiği bir mekân/yuva olarak da değerlendirilir. Sözü edilen sıcaklığı 
sağlayan, insanlar arasındaki dayanışma ve paylaşım duygularını her daim 
canlı ve zinde tutan, çadır hayatıdır. Ancak romanın sonlarında kolhozların 
kurulmasıyla birlikte yavaş yavaş kendisini göstermeye başlayan kentleşme 
süreci, rejimin önerdiği bir yaşam biçimi olarak kendisini gösterir. Bu sis-
teme tabi olmak aynı zamanda yukarıda dile getirilen değerlerden de bir 
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kopuşu, bir göçü ifade eder. Yıkılan, ortadan kaldırılan sadece çadır değil 
aynı zamanda bir milletin asırlardır bir arada yaşamasını sağlayan bir hayat 
tarzıdır. Çünkü yazara göre göçebe bozkır kültürü ve hayat tarzı içerisinde 
çadır, insanoğlunun bulduğu en kullanışlı ve en rahat barınma unsuru olma 
özelliğini halen korumaktadır.

3. Misafir ağırlamanın şeref ve onuru: Romanda kültürel anlamda 
en göze çarpan unsurlardan birisi, misafirperverliktir. Bu durumun öne-
mi pek çok atasözüyle de desteklenmiştir. Türkmen toplumunda misafir 
hiçbir zaman kendisini yabancı olarak hissetmez. Çünkü Türkmenlere göre 
yabancı ya da tanıdık, misafiri ağırlamak şeref ve onurdur. Gelen misafir en 
güzel yerde ağırlanır, en güzel yemekler pişirilir ve gelen misafir evin asıl 
sakinlerinden kesinlikle ayırt edilmez. Misafirperverlik, toplumda kabul 
görmenin en önemli yolarından birisidir. Romanda geçen misafirperver-
likle ilgili pratik ve uygulamalar, misafirperverliğin en önemli hasletlerden 
biri olduğu Dede Korkut kitabını ve kahramanlarını akla getirmektedir: 
“Konuğı gelmeyen kara ivler yıkılsa yig”(Ergin 1997: 74). 

Ferman romanında Övezmurat Batır’ın arkadaşlarından birinin hanın 
gazabına uğraması üzerine hana şöyle karşı çıkılır: “Sana hürmet edip saygı 
gösteriyoruz. Ama biz dostumuzu atamızdan da kıymetli sayarız. “Mihman 
atandan ulu.” Sözü boş yere söylenilmemiştir han ağa”(Govşudov2008: 
64). Misafirin illa tanıdık bildik olması gerekmez. Övezmurat Batır’ın esir 
ettiği insanları yaşadığı obaya getirmesinin ardından obaya gelen yabancı 
bir kadın Övezmurat Batır’a misafir olur. Buna rağmen hal hatır sorularak 
yemek yedirilir ve misafirliğin gerekleri yerine getirilir. Bu bir Türkmen 
âdetidir: “Yola çıkan kişinin gitmeye niyetlendiği kalenin adamları, kend-
ilerine gelen misafirin namusunu kendi namusları sayarak onun yakınlarını 
sıkıntı, kaygı ve keder içinde bırakmıyorlardı.” (Govşudov 2008: 115).

4. Yağma ve argış: Yağma, kahramanlık ve cesaretin gösterildiği 
bir gelenektir. Türkmenler hem geçmişte hem de romanda dile getirilen 
dönemde sık sık yağmaya giderler. Düşmanı sindirmeye ya da ganimet 
elde etmeye yarayan yağma, onların kahramanlarını ve cesaretlerini gös-
teren bir gelenektir. Bu durum, “atlı-göçebe bir medeniyetin unsurlarının 
hayat karşısında almış oldukları tavrı göstermesi açısından” da (Kaplan 
1985: 13) önemlidir. Romanda sözü geçen bu gelenek kendi içerisinde 
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belli uygulamalara sahiptir.  Yağmaya gidecek olan serdar önce uygun bir 
zaman kestirir, daha sonra ne zaman gidileceğini sadece güvendiği adam-
lara gizlice söyler ve bir anda obadan çıkılarak toplanılır, yemin edilir ve 
yağmaya gidilir.

Türkmenlerin önemli geçim kaynaklarından biri de kervan ticareti 
olarak adlandırabileceğimiz argıştır. Argıştan sadece bu işi yapan insan-
lar değil, aynı zamanda bu ticaretin yapıldığı yerleşim bölgeleri de kazanç 
sağlamaktadır. Tıpkı devletlerde olduğu gibi kervan ticaretinin yapıldığı 
güzergâhları ele geçiren insanlar da argıştan özellikle ekonomik anlamda 
çıkar sağlamışlardır. O dönemin tacirleri ülkenin dört bir yanına giderek 
Türkmenistan’a mal getirir. Hatta bazı haydutlar bu kervanları yağmalayarak 
gelir sağlar. Romanda Övezmurat Batır’ın dostu Aman Batır’ın Marı 
taraflarına argışa giden bir kervana katılması ve geri dönüşte hanın askerl-
eri tarafından suçsuz yere esir edildiğinde Övez Murat Batır ve arkadaşları 
tarafından kurtarılması dile getirilmektedir: “Bundan beş, altı yıl önce bu 
yiğit, Marı taraflarına argışa giden kervanlara katılmıştı. Ticareti bitirip, 
tahıllarını alıp gelirlerken, yolda bu yiğit bir bahtsızlığa duçar oldu. Ticaret 
kervanı Ahal bölgesine vardığında, oralarda dolasan hanın askerlerinden 
birkaç atlı, kervana rast geldi. İşte Aman Batır’ı ölümden kurtaran üç atlı, 
Övezmurat batır, Kanı Batır ve onarlın arkadaşıydı” (Govşudov 2008: 64).

5. Halk hekimliği: Akman’ın ifadesiyle, tıbbın gelişmediği çağlarda, 
insanların kendi özel çabalarıyla hastalıkları tedavi etme yöntemi, halk 
hekimliği olarak kabul edilir. Halk, mevcut hastalığı tedavi için çeşitli 
pratiklere başlangıçtan beri sürekli başvurmuştur. Bunlar, bitkilerden ilaç 
yapmak, yatırları ziyaret etmek, muska yazmak veya bir ocaklıya görün-
mek şeklinde tezahür etmektedir (Akman 2007: 393). Bu bağlamda, ro-
manda halk hekimliğine dair inançların da dile getirildiği görülmektedir. 
Halk hekimliği Türkmenlerin göçebe bir toplum olmasından ve tabiatı 
çok iyi tanımalarından ötürü gelişmiştir. Romanda da ifade edildiği gibi, 
yaraları tedavi etmede ve kırıkları, ağrıları iyileştirmede mumya denilen 
ve sarp yamaçlarda bulunan kara, gök renkli bir bitki kullanılır. Romanda 
Kanı Batır bunu Ferman’a şöyle anlatır: “Kırıklar için, ağrı için şifadır. Bir 
tavuğun ayağını ezip onu cövene sarıp havaya fırlatsan, yere düşünceye ka-
dar kırık iyileşir derler” (Govşudov 2008: 484).
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6. Ata yurdu için kahramanlık: İnsan, sadece hayatını devam ettire-
bilmek için değil aynı zamanda mensubu bulunduğu milletin devamlılığını 
sağlayabilmek için de mücadele etmek zorundadır.  Özellikle millet ve millî 
değerler için yapılan mücadeleler, birer kahramanlık olarak kabul edilir. 
Modern yurtseverlik dilinin antik çağların mirası üzerine kurulduğundan 
söz eden Viroli’ye göre, antik yurtseverlik dinsel bir duygudur ve ülke sözü 
terrapatria’yı (baba yurdu/ata yurdu) vurgular. Her kişinin ata yurdu o 
kişinin yöresel ya da milli dininin kutsal gördüğü toprak parçası, atalarından 
arta kalanların barındığı, ruhlarının dolaştığı yurttur. O kişinin küçük ata 
yurdu mezarıyla ve ocağıyla aile çevresidir; büyük ata yurdu, prytaneum’u 
ve kahramanlarıyla, dinle sınırları çizilen kutsal çevresi ve toprak parçasıyla 
şehirdir. Ata yurdu tanrıların ve ataların oturduğu ve tapınmayla kutsanan 
kutsal bir topraktır (Viroli 1995: 29). Toprak, insan, ata yurdu ve kültür 
arasındaki anlamlı ilişkiye vurgu yapan bu cümlelerden; insanları toprağa 
bağlayan şeyin doğanın gizli bağı olduğu anlaşılmaktadır. Atlı-göçebe hayat 
tarzının en önemli gereklerinden biri de yurdun tehlikeye düştüğü zaman-
larda her aileden bir atlının silahıyla savaşa gitmesi ve savaşta gücüne göre 
mutlaka kahramanlık sergilemek zorunda olmasıdır. Eğer kişi savaştan kaçar 
ve saklanırsa, yiğitçe çarpışmazsa, toplumun lânetlemesine, dışlamasına 
maruz kalır. Alnına vurulan namert damgası da hayatı boyunca alnında bir 
leke olarak kalır. Övezmurat Batır şöyle der: “Namuslu yiğidin ölümü bir 
kez olur. Namussuzluğu ve dalkavukluğu alışkanlık haline getirmiş hainler 
ise her gün yüz kez ölür yüz kez dirilirler.” (Govşudov 2008: 206).

7. Toprak ve su paylaşımı: Yerleşik hayattan ziyade, hareketli ve 
göçebe bir hayatı benimseyen Türkmenler, bu yüzden üzerinde yaşadıkları 
toprağın sahibi olamamışlardır. Toprak ve su gibi ortak faydalanılacak 
nesnelere tireler, köyler ortak olmuşlardır. Ferman romanında bu durumu 
gösteren zengin örnekler bulunmaktadır. Bunlardan biri, Türkmenlerin to-
praktan ve sudan faydalanma noktasında “sanaşık” adı verilen su ve toprak 
paylaştırma usulünü uygulamış olmalarıdır. Ancak, Gökçimen’in ifadesi-
yle, bu paylaştırmanın da kendine göre kuralları bulunmaktadır. Sanaşık 
yapılacak obanın ileri gelenleri yani serdar, bey ve din adamları öncelikli 
haklara sahiptir. Onlar genellikle kalabalık ailelerden meydana gelirler. Aile 
fertleri çok olan kişiler sanaşıktan büyük pay alırlar. Sanaşıkın temel kuralı 
aile içindeki erkek sayısıdır. Bir ailede erkek ne kadar fazla olursa o kadar 
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büyük yer su hakkı elde eder. Bunun için obadaki öncelikli gruplar, çok ev-
lilik ile aile fertlerini dolaysıyla erkek sayısını artırarak fazla pay sahibi ola-
maya çalışırlar. Bunu da başarırlar (Gökçimen 2007: 312-313).

Bu paylaşım modelinin uygulamada haksızlıklara sebep olması da ro-
man kahramanları tarafından eleştirilir: 

Mesela, sürekli kendisine başkasına vermek için bir kanal su alan Mu-
hammed Murat Ahun, herhangi bir yarım kanaldan içen Rahmanveli Hoca 
gibilere farklı tesir ediyordu. Kendi suyunu çoğaltmak için oğullarını, uzak 
yakın akrabalarını iki üç sefer evlendirip, genç çocuklarına dek nişanlayıp, 
neslini çoğaltmaya can atan, insanların çoğundan birkaç misli su alan Ar-
slan Bey, Seyitmurat Bey gibilere daha farklı tesir ediyordu. Biricik olgunu 
evlendiremeyen Demirci gibi gariplere ise başka tesir ediyordu. (Govşudov 
2008: 333)

8. Tarihe ve geleneğe yönelme: Yetiş’in ifadesiyle, millet hayatının 
tehlikeye düştüğü durumlarda hamasî duyguların büyük görevleri ve 
önemleri olduğu bilinmektedir. Bu yüzden bu heyecanın tezahürlerinin 
yazıya geçirilerek muhafaza edilmesinin ya da zamana göre yeni şekil ve 
tarzlarda ele alınmasının sayısız faydaları da bulunmaktadır (Yetiş 1978: 
52). Ata Govşudov’ın sık sık bu duyguları dile getirecek bir birikimi metne 
yerleştirdiği görülmektedir. Tarihe/geleneğe bu anlamda yönelme sad-
ece bir kaçış ya da bir mazi hasreti olarak değerlendirilmemelidir. Yazar, 
romanıyla milletine ait değerleri ortaya koyarak toplumun dinamiklerini 
yeniden harekete geçirme arzusu içindedir. Romanda Köroğlu, Mahtum-
kulu, Keymir Köy gibi isimlere sık sık vurgu yapması da bunu göstermek-
tedir. 

Mircea Eliade, mitlerin, efsanelerin, destanların, kişilerin tarih içer-
isindeki yerini kavradığı kültürel bellek mekânları olduğuna vurgu yapar 
(Eliade1993: 12) Ata Govşudov’da, hem Türkmen kültür geleneğindeki bu 
malzemeyi kullanarak hem de gelenekteki önemli metinlere gönderme ya-
parak, sıkıntılı zamanları, bu malzemenin ortaya koyduğu enerjiyle aşmaya 
çalışır. Yazar, daha romanın başında Göktepe Kalesi’nden bahsederken 
Köroğlu’na vurgu yapar. Çünkü Köroğlu Türkmenler için bağımsızlık ve 
özgürlük sembolüdür. Köroğlu; rengi, kokusu, kahramanlığıyla Türk-
menlerin bütün tarihini içerir. Diğer taraftan Köroğlu, Türkmenlerin 
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Rus yönetimine karşı başkaldırısının da simgesi durumundadır: “Öyle 
ki kaleye bir kus gelse kanadı koparılır,  kulan gelse toynağı kırılırdı.. 
Kale sanki üstünden hiçbir kusun uçamayacağı, kapısından bir devin 
bile geçemeyeceği bir yere benziyordu. Üstelik “Ne!” denilse, yetmiş beş 
kapısının her birinden yüz bin demir zırhlı Köroğlu, kılıcını sıyırıp çıkacak 
gibi de gururluydu. …” (Govşudov 2008: 9).

Göktepe Kalesi’nin yiğitleri Ruslara karşı çarpışmaya giderken, 
yiğitlerden biri “Savaş bizim için toy-bayram”dır diyerek yiğitlerin içinde 
tanınmış aydımcılardan ikisini adını sayar ve yiğitler, Köroğlu’nun yiğitlik 
ve atı hakkındaki aydımlarını söylemeye başlarlar:

 Arap atı girse meydana,
Büyük dağın başını gözler.
Koç yiğit girse meydana,
Dördünü yıkıp, beşinciyi gözler.

Gutlumurat ile Övezmurat Batır’da kendi aralarında konuşurken, 
vatanı koruma üzerinde dururlar. Büyük Türkmen destan kahramanı 
Keymirkör’ün bir sözünü örnek verirler: “Keymirkör babamızın söylediği 
bir söz vardır: “Seninle birlik oldu mu, yurdunu koruyor mu, yüreği 
sana hainlik etmeden seninle bir atıyor mu, iste o adam senden biridir” 
demiştir.”Gutmumurat da, Keymir Babamızın sözleriyle işaret ettiği adam-
lardan biridir.”(Govşudov 2008: 181). Roman kahramanları bu sözü alıntı 
yaparak, insanlara nasıl güvenileceği konusunu değerlendirirler. Birlik 
olma, yurdu koruma ve hainlik etmeme üzerine vurgu yaparlar. 

Şiirlerinde vatanseverlik ve kahramanlıktan bahseden, Türkmenlere 
milli gururu aşılamaya çalışan XVIII. yüzyıl Türkmen şairi Mahtumkulu, 
Türkmen boyları arasındaki çekişmelerin bitmesi için büyük çaba göstermiş 
ve “Teke, Yomut, Göklen, Yazır, Alili, Bir devlete hizmet etsek beşimiz” diyerek 
Türkmen birliğinin, beraberliğinin temeli atarak, halkını bir araya gelm-
eye davet etmiştir. Biray’ın ifadesiyle, Mahtumkulu sadece Türkmenlerin 
büyük bir şairi değil aynı zamanda yaşadığı devirden bugüne kadarki ideal 
bir Türkmen tipine, daha 18. asırda temsilcilik etmiş olmasıdır (Biray 1992: 
13). Romanda yazar, kahramanlardan birinin silahsızken yakalanması üz-
erine Mahtumkulu’ndan bir alıntı yapar:
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“Yiğidin olmasa silahı-atı,

Bunu açıkça bilin yoktur gayreti” (Govşudov 2008: 276).

9. Sözlü kültür mirası: Kültürün geleceğe aktarılmasında sö-
zlü kültürün katkısının ne denli büyük olduğu yadsınamaz bir gerçektir. 
Yıldırım’ın ifadesiyle sözlü kültür: “Yazı öncesi top-lum hayatının etkin-
liklerinin oluştuğu bilgi, teknoloji ve tecrübe ile işin aktarıldığı, ilişkilerin ve 
kurumların belirginleştiği, düzenin işlediği, ileti-şim dilinde sabit anlatım 
biçimlerinin ortaya çıktığı ve kendilerine özgü içerik kazandıkları estetik 
anlayışın ve bunun yansımalarının bilinmeyen ve ilgili açıklamaların inanç 
ve ahlak normlarının oluşturduğu ortam “Sözlü Ortam” (Yıldırım 1998: 
95) olarak tanımlanmaktadır. İnsanoğlu, yaşamını devam ettirebilmesi için 
gerekli olan tecrübelerini, ürettiği değerleri sözlü kültür aracılığıyla kend-
isinden sonraya aktarmış ve yaşadığı sürece de bu kültürden yararlanmıştır. 
Ancak bu miras, yazıya geçildikten sonra da önemini kaybetmez. Ong’un 
ifadesiyle: “kelimeler, yüksek sesle, sözlü ortamda söyleniyormuşçasına 
kağıda dökülmüştür: Sözlü kalıplarla düşünme ve anlatım biçimi, bilin-
cimize ve bilinçdışına derinden işlediği için, insanın eli kalem tutar tut-
maz yok olamaz.” (Ong 1995: 40-41). Kalem tutmaya başlayan insan eli-
yle kağıda dökülen bu malzeme bir anlamda insanın tarihsellik içerisinde 
yaşama tutunmasını ve ayakta kalmasını sağlayacaktır.

Kaya’ya göre, halk değerlerinden yola çıkarak yeni ürünler ortaya 
koyma geleneği sanatta çağdaş gerçekçilik anlayışının önemli unsurlarından 
biridir. Türk edebiyatında da pek çok romancı ve şairin ürünlerinin, halk 
motiflerinden yola çıkılarak güncel bir yorumla yeniden yaratıldığına tanık 
olunmaktadır (Kaya 1993: 41). Çok zengin bir sözlü kültür geçmişine sa-
hip olduğu bilinen Türkmen Edebiyatı’nın da bu paydan nasibini almaması 
elbette düşünülemez. Ata Govşudov’un Ferman adlı eserinde de halk kül-
türüne ait malzemeleri bulmak mümkündür. Eserde kullanılan bu malze-
menin, esere daha tabiî bir görüntü verdiği söylenebilir.

İnsanlığın durmadan devam eden hayatı, hep istikbale yönelik 
olduğu halde, yeni nesillerin hayat kaynağı ve mirasının geçmişin tecrü-
beleri olduğu inkâr edilemez bir gerçektir. Bu mirasa sıkı sıkı sarılmanın 
bozulmayı engellediği de bilinmektedir. Edebî nevilerde bu malzemelerin 
kullanılması, işlenilmesi Türkmenlerin millî mirasının, geleneklerinin, 
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edebiyatının korunarak bir sonraki nesle aktarılmasında önemli bir yer 
tutmaktadır. Burada şunu da vurgulamak gerekir ki, Köroğlu, Mahtumkulu, 
ve Göktepe, Türkmenlerin millî hafızalarının ve yazarın eserlerinin temel 
metnini teşkil eden önemli bir kültür mirasıdır. Bu bağlamda, eserde atasözü 
ve deyimlerin çokluğu dikkati çeker. Bu durumun ”Her halk kendi kül-
türünü, kendi dilini, folklorunu kullanmakla büyük olur.”düşüncesiyle ilgili 
olduğu açıktır. Meselâ insanların zor durumlarında onlardan yararlanmayı 
düşünenler için “Halk ağlayacak olsa domuz tepeye çıkar” denilir. “Misafir 
atadan ulu” misafirin herkesten önemli olduğunu vurgular. Türkmenlerin 
ata verdiği önem “At adamın kanadıdır” sözünde ifadesini bulur. Millete 
hainlik edenler, “Yurdu iyi bilen yağmalar” sözüyle anlatılır. “Düşmanın 
yoksa baba dostun da mı yok?” tanıdık bildik insanların düşmanlığına 
vurgu yapar. Sık sık yer değiştirenler “Göçenimi yel bilir konanımı el bilir”, 
“Çağrılan yere erinme çağrılmayan yerde görünme”, dostluk ve düşmanlık, 
“Cimri zenginlere varacağına cömert dağlara var”, hainlerden yardım 
isteyeceğine dağlara sığın anlamını taşır.

Bunların yanında bizim günlük hayatta aşina olduğumuz deyimler 
de göze çarpar: Sözünü yere düşürmek, yüzüne kara çalmak, eken de yok 
diken de, vb. gibi.

Halk bilgeliğinin ürünü sözlerde vardır: “hainlik eden yavaş yavaş 
elden günden gizlenir, insan içine çıkacak yüzü olmaz”, “Aatalardan ka-
lan iyi niyetli çözümler mutlaka vardır”, “Hal Molla’nın geleceğini şeytan 
önceden bilmiş olsaydı, dünyaya gelmekten vazgeçer, cehennemde kalmak 
için Huda’ya dilekçe verirdi”, “şeytan seni elinden tutup, cehennemden 
içeri attıktan sonra göreceklerin hiçbir işe yaramaz”, “adam yerin altında 
yılan ağzını açsa onu bilmek istiyor”, “bir suçtan yiğit ölmez”, “mal sahib-
inin gözünden su içer”, “halk onaylarsa atını kes” vb. gibi.

Sonuç

Sonuç olarak, Ferman romanı Türkmen Edebiyatı’nın güçlü 
yazarlarından biri olan Ata Govşudov’un, Sovyetler Birliği döneminde 
Göktepe Savaşları hakkında konuşmanın bile yasaklandığı bir dönemde 
kaleme alınmış önemli romanlarından birisidir. Romanda Türkmenistan’da 
Rus hâkimiyetinin başlamasına sebep olan Göktepe Savaşları, bu savaşın 
felsefi boyutları ve Türkmen kimliği üzerindeki etkileri ortaya konulmaya 
çalışılmıştır. Yazar, Sovyet ideolojisinin güçlenmeye başladığı bir dönemde 
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üzerinde konuşulması yasak bir konuya değinmiştir. Bu anlamda yazarın 
iki büyük başarısı vardır. İlki, sorumluluklarının bilincinde bir aydın olarak, 
vatan topraklarına yabancı bir düşmanın işgal için girdiği gerçeğini görerek, 
bu durumu kalbinde saklamaması, ikinci ise halkının mertliği, yaşamı, 
örf, adet ve gelenekleri ve savaş tekniğinden hareket ederek Türkmen’in 
gerçek kimliğini ortaya koymasıdır. Türkmenistan’da II. Dünya Savaşı 
yıllarına kadar iki önemli olayın olduğu bilinmektedir. Bunlardan ilki Gök-
tepe Savaşları olarak bilinen tarihî gerçek, diğeri de 1917 yılından itibaren 
Türkmen topraklarına hâkim olan Sovyet ideolojisidir. Bilindiği gibi Türk-
men Edebiyatı’nda hatta tüm Sovyetlerin hayatında ikinci tarihî gerçeklik 
ön plâna geçmiştir. Sovyet ideolojisinin farkında olan Ata Govşudov, bu 
gerçeği söylenildiği gibi değil, kendi bildiği gibi romanlaştırmıştır. Ro-
manda göçebe bir hayat süren Türkmenlerin, yaşadıkları hayat tarzına ait 
pek çok zengin bilgiyi bir arada bulmak mümkündür. Sözlü gelenekte hala 
canlılığını sürdüren masallar, rivayetler, halk hekimliğine dair inanışlar, 
hayvanlar, çadır kültürüne dair bir takım gelenekler, romanın zengin bir 
görünüm arz etmesini sağlamaktadır. Yazarın bu zengin birikimi, önemli 
olayların yaşandığı aralıkta dile getirmesi anlamlıdır. Bu dönemde ideolo-
jik, sosyal, siyasî ve ekonomik değişimlerin de tesiriyle Türkmen toplumu-
nun zor zamanlar yaşadığı açıktır. Yazar eliyle kâğıda dökülen bu malzeme, 
edebiyatın, kültürel kimliklerin yeniden inşa edilmesinde, karşılaşılan 
zorlukların aşılmasında ne derece önemli bir rol oynadığını göstermek-
tedir. Eserde yazarın Türkmen millî gururunu yaşatmak ve yükseltmek 
için gösterdiği çaba, kültürün otoriter bir devlete karşı direniş alanı yara-
tarak, her türlü haktan mahrum kalındığında güç kazanmaya nasıl destek 
olacağının da bir göstergesidir.
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Sosyalist Gerçekçilik Kavramının  
Türk Halkları Edebiyatına Etkisi

Fatima Dursunova*

Türk halkları edebiyatının XV. yüzyılına kadar ortak edebi miras 
olarak değerlendirilmesine rağmen daha sonraki yüzyıllarda da   edebiyat 
türü, eğilimler, sanatsal dil vs. özellikler açısından bir çok ortak yönlere sa-
hip olmaktaydı. Kızıl ordunun işgali sonucunda Türkiye edebiyatı dışında 
Türk halklarının edebiyatında yeni Sovyet dönemi başlar. Bu edebiyat Rus 
Sovyet edebiyatının etkisi altında yeni paradigmalara uyum sağlamak zo-
runda kalır. Türk halkları edebiyatında “sosyalist gerçekçilik” adıyla  ideo-
lojiye hizmet eden kavram ortaya çıkar.

Bu kavramın desteklenmesi yönünde (Rus edebi eleştirmenleri tara-
fından “sosyalist gerçekçilik kanunu” adlandırılmaktadır) kamu kurumla-
rı tarafından özel tedbirler alınmaktaydı. Kitaplar yalnız devlet tarafından 
yapılan sübvasiyonla devlet yayın evlerinde basılmaktadaydı. Partinin özel 
bölümleri edebiyat eserlerini kontrol etmekle yanısıra onların eleştirmen-
leri fonksyonunu da üstlenmekteydiler. 1934 yılında Moskova’da yapılan 
SSCB yazarlarının ilk Kurultayında SSCB Yazarlar Birliği kurulur. Birliğin 
tüzüğünde “Sovyet Yazarlar Birliği’nin en önemli amacı  Komünist Parti-
si’nin bilgeliğini ve kahramanlığını, uluslararası proletaryanın kahramanca 
mücadelesini yansıtan ve büyük sanatsal değeri olan eserlerin yaratılması-
dır”, (Ustav, 1971:9) bildirilir. Bu tüzüğe göre Sovyet edebiyatı insanların 
parti tarafından önerilen kalıplara adapte edilmesine hizmet göstermesi 
şeklinde tasarlanmıştı.

Türk halkları edebiyatı, XIX. yüzyılının ikinci yarısında Batı’nın et-
kisi altında eski Divan geleneklerinden kurtulma çabasında bulunmasına 
rağmen, eski edebiyatın kurallarından henüz vazgeçememiştir, özellikle de 
Nazire yazma geleneğinden. Nazire yazan yazarlar “bilinçli olarak ünlü se-
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leflerinin eserlerindeki tema ve karakaterleri kullanarak kendine özgü bir 
eser yaratmaktaydılar” (Kvyatkovski, 1966:233). Sosyalist gerçekçilik kav-
ramına uyum sağlamaya çaba gösteren Türk yazarları Rus/Sovyet yazarları 
tarafından yazılan eserlere Nazire yazarak başladılar. 

Roman türünde genellikle Maksim Gorki’nin Ana ve Klim Samgi’nin 
hayatı, Dmitri Furmanov’un Çapayev, Aleksandr Serafimoviç’in  Demir 
akım , Fedor Gladkov’un  Çimento, Mihail Şolohov’un Sessiz Akan Don ve 
Uyandırılmış Toprak, Aleksey Tolstoy’un  Azap Yolu ve Birinci Petro, Niko-
lay Ostrovski’nin Ve Çeliğe Su Verildi, Aleksandr Fadeyev’in Bozgun ve Genç 
Muhafız Birlikleri romanları, şiirde ise Mayakovski’nin şiir tarzı bir örnek 
olara kabul edilmişti. En populyar konulardan biri de bu halkların yeni sos-
yalist toplumu kurma yönündeki mücadelesiydi. Bu eserler genel olarak 
aynı şema üzerinde kurgulanmaktaydılar:

Romanın baş kahramanı çok fakir bir köylüdür. Örneğin Özbek yazarı 
Aybek’in Kutsal Kan romanında Yolçu, Azerbaycan yazarı Mir Celal’in Bir 
Gencin Bildirisi romanında Mardan, Türkmen yazarı Berdı Kerbabayev’in Be-
lirleyici Adım eserinde Artık vs.

Eserin başlangıcında kahramanımızın zenginler tarafindan insafsızca 
sömürülmesine rağmen o bunun alın yazısı olduğunu, Allah’ın izni olma-
dan kimse kimseye ne fayda ne de ziyan verebilir diye düşünmektedir.

Fakat günlerin birinde katlanamayacak bir durum ortaya çıkar. Yolçu 
sevdiği Gülnar adlı kızın 70 yaşlı Mirze Karim beyle zorunlu şekilde evlende-
rilmesine, Mardan babasının ölümünden sonra ona emanet olarak bırakılan 
küçük kardeşi Bahar’ın vahşice dövülmesine, Artık sevdiği Ayna’nın zengin-
lerin eline bir eğlence olarak verilmesine dayanamayarak onlara karşı çıkar.

Sonuçta biri hapse girer, diğeri kaçak olur. İşte hayatlarının bu anın-
da önlerine doğru yolun ne olduğunu gösteren bir akıl hocası geçer. Yolçu 
hapiste Rus inkilapçısı Petrov, kaçak Mardan gizli şekilde faaliyet gösteren 
Komünist partisinin üyesi yoldaş Yahya, Artık Rus inkilapçısı Çernışov ile 
karşılaşır. Bir Mürşid rolünü gerçekleştiren inkilapçı (genellikle Rusya uy-
ruklu) Yolçu’nun, Mardan’ın, Artık’ın yanıldıklarını anlatır, tek tek ve belli 
bir zengine karşı mücadele etmekle dünyada hakimiyeti süren haksızlığı 
yok etmenin imkansız olduğunu söyler, bütün köylü ve işçilerin sömürgü-
cülere karşı sınıf mücadelesine kalkmalarını gerektiğini iddia eder.  
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İnkilapçıların etkisi altında sınıf mücadelesine katılan Yolçu bu yolda 
jandarmalar tarafından öldürülür, fakat “onun kanı tüm  mazlum ve mağ-
dur insanlar uğrunda döküldüğü için kutsal kana dönüşür”. Mardan şehirde 
başlayan inkilabı kendi köyünde devam ettirir, köylüleri silahlı mücadele-
ye kaldırır ve kardeşi Baharı kaybetmesine rağmen geleceğe umutla bakar, 
çünkü bundan sonra Bahar gibi yoksul çocuklar bir daha açlık ve soğuk-
tan ölmeyecekler, Artık bu mücadeleye sevdiği Ayna ile beraber katılır ve 
omuz omuza mücadele eden gençler  başka ve yeni hayata başlar. 

Yazarların belirlenmiş kalıpları kabul etmesi sonucunda “roman üze-
rindeki çalışmalar örneğin ortaçağ atölyesinde ikon çizen bir ressamın işine 
benzemeye başlar. İkon çizen ressamın şekil ile renklerin örnek ikonda gibi 
bire bir olmasını sağlamak için sürekli olarak verilen örnekle karşılaştırdığı 
gibi, Sovyet yazarları da örnek metinlerde kullanılan jestleri, duygusal tep-
kileri, kahramanların eylemlerini, sembollerini kopyalar” (Klark, 1981). 

“Sosyalist gerçekçilik kuralının aşırı derecede sertleşmesi 1935-
1936  yıllarına denk gelir.” (Günter, Dobrenko, 2000). Bu kavrama yeterin-
ce uyum sağlamayan binlerce yazar ve sanatçı “halk düşmanı” suçlamasıyla 
esir kamplarına gönderilir veya  idam edilir. Bu nedenle de yaratıcı aydınlar 
daha temkinli davranmaya çalışır. 

Bu dönemde Türk halkları edebiyatı bir çok yetenekli yazar ve şair-
lerini kaybeder. Azerbaycan yazarlarından Mikail Müşvik, Ahmet Cavat, 
Bekir Çobanzade, Hüseyn Cavit, Ömer Faik Neymanzade, Kazakistan ya-
zarlarından Ahmet Baytursunov, Mirjakıp Dulatov,  Özbek yazarlarından 
Hamza Hakimzade Niyazi, Sadriddin Ayni, Kırgız yazarı Kasım Tınıs-
tanov,  Tatar yazarlarından Fatih Kerim, Hasan Tufan, Salih Battal ve bir 
çok  Türk yazarlardan Stalin rejiminin kurbanı olurlar. 

Bu zor bir dönemde  Türk halkları edebiyatında Ordubadi’nin Kılıç 
ve Kalem, Aybek’in Nevai, Muhtar Auezov’un Abay romanları ortaya çıkar. 
Her üç roman Sovyet Birliğinde edebiyatın  en önemli ödülü sayılan Stalin 
ödülünü almaya layık görüldüler.   

Romanların yazıldığı dönemde Sovyet edebiyatında “ideolojinin 
kitle tarafından kabul edilmesini etkileyen büyük ve çekici karakterlere ih-
tiyaç duyulmaktaydı” (Skorospelova, 2003:307). Büyük Türk şairleri Ni-
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zami, Nevai ve Abay böyle bir edebi karaktere dönüşür. Fakat bu romanlar 
yine de daha önce Rus Sovyet edebiyatında yazılan Aleksey Tolstoy’un 
“Birinci Petro”, Sergey Sergeyev Senskoy’un “Emelyan Pugaçev”, Aleksey 
Çapıgin’in “Stepan Razin” romanlarına bir Nazire olarak yazılır. Aleksey 
Tolstoy’un “Birinci Petro” romanının baş kahramanı olan Büyük Petro’nun 
şahsında ise aslında Stalin’in halka sunulacak ideal bir karakteri çizilir. 

Memed Sait Ordubadi Nizaminin 800. yıldönümü ile ilgili olarak Kı-
lıç ve Kalem romanını yazarak büyük Türk şairini romanının esas karakteri 
olarak seçer ve XII. yüzyılda Azerbaycan’ın karmaşık sosyo-politik çevresi-
ni gösterir. Romanın esas konusunun ideolojik liderin önderliğinde  silahlı 
kitle mücadele olmasına rağmen eserin önemli temalarından biri de dine 
karşı mücadele idi. Tüm dinleri reddeden bir felsefi düşünce akımı olan 
Ateizm’in Sovyetler Birliği’nin resmi ideolojisi olmamasına bakılmaksızın  
Komünist partisi liderleri tarafından çok aktif şekilde desteklenmekteydi. 
Lenin dine karşı mücadele konusunda: “Biz dine karşı mücadele etme-
liyiz. Bu materyalizmin ve dolayısıyla da marksizmin esasıdır” (Lenin, 
1964:418), diye bildirmişti. Ancak, dine karşı mücadelenin arkasında, ister 
İslam ister Hristyan dini olsun, daha ciddi bir siyasi neden vardı:  Allah’a 
inanç yerine parlak Komünist geleceğe inanç gelmeliydi.

Bu nedenle de “Kılıç ve Kalem” romanının baş kahramanı Nizami 
halkının refahlı geleceğe kavuşması için “en doğru yolun dine karşı ihtilal” 
(Ordubadi, 1973:170) olduğunu beyan eder. Tüm eserlerini Allah’ın ve 
Peygamberimizin adıyla başlayan tasavvuf edebiyatı şairi Nizami’nin böyle 
bir açıklamada bulunması şüphesiz bir uydurmaydı veya da Rus literatür 
uzmanı İvan Yesaulov’un ifadesiyle desek “sosyalist gerçekçilik kavramına 
uyğun olarak yazılan tarihi romanlarda apaçık tarihi gerçekleri belirgin ol-
mayan mantıksız tarihi gelişmelere bağımlı kılmak mümkündü” (Yesaulov, 
2000:596). 

Azerbaycan Sovyet edebiyatının kurucusu Cafer Cabbarlı da Ateş ge-
lini oyununda dine karşı mücadele konusuna değinmektedir. Hürremiler 
Hareketi’nin önderliğini yapan Babek Hürremi komutanlığında Azerbay-
can’da Halifelik yönetimine karşı  816-838 yılları arasında 22 yıl boyunca 
sürdürülen Babek ayaklanması konusunu ele alan Cafer Cabbarlı ateşe iba-

Sosyalist Gerçekçilik Kavramının Türk Halkları Edebiyatına Etkisi



393

det eden Hürremilerin İslam dinini yayan Halifeliğe karşı ayaklanmasını 
gösterse de aslında tüm dinlere karşı ayaklanma çağrısında bulunur. Böy-
lece eserin baş karakteri Elhan (Babek) finalde: “Ben son nefesimde bile 
insan kanı içen hükümetlere, insan kemikleri kemiren ordulara  karşı çıkıp 
diyorum: yoktur Allah, yoktur Allah! İnsan hayatını zehirleyen, insan dile-
ğini zorlayan yapay yasalara, tarikatlara, dinlere, çeşitli uydurma tanrılara, 
yüz yirmi dört bin Allah tüccarının, yüz yirmi dört bin vicdan baykuşunun 
yarattığı yapay, yaramaz, eski kullar dünyasına karşı yüz yüze gelip, yük-
sek sesle diyorun: yoktur Allah, yoktur Allah!’ diye beyan eder (Cabbarlı, 
2005:356). 

Sosyalist gerçekçiliğin önemli konulardan biri de Müslüman kadı-
nın kurtarılmasıydı. Kadının ezilmesi, haklarının ihlal edilmesi konusu 
SSCB’den önce de Türk yazarları tarafindan fakat farklı bakış açısından ele 
alınmıştı. Yazarlar sadece bir Müslüman Türk kadınının çektiği azapları su-
nar, ama bu durumdan kurtulma yollarını göstermez. Örneğin Stalin reji-
mi tarafından idam edilen Kazakistan uyruklu Mirjakıp Dulatlı’nın Mutsuz 
Cemal romanı. Romanın baş karakteri Cemal’in anne babası büyük başlık 
parası karşılığında kızını acımasız ve kaba bir zenginle evlendirir, bu şartla-
ra dayanamayan Cemal bir kış gecesi evden kaçar fakat yolda donarak ölür.

Sosyalist gerçekçilik kavramına uygun olarak yazılan eserlerde ise ilk 
olarak  yine de bir Müslüman kadının yaşadığı zor şartlar gösterilir, fakat 
bunun Sovyetler Birliği’nden önce olduğu beyan edilir. Eserin ikinci yarı-
sında ise aynı kadının sosyalist gelişmeler sonucunda bu hayattan kurtul-
duğu ve güzel mutlu yaşam sürdürdüğü sahneler sunulur. Bu durum günü-
müzdeki televizyon reklamlarını hatırlatır: çirkin bakımsız bir kadın salona 
girer, en güzel ustalar makyaj, saç kesimi yapar ve yepyeni güzel mutlu bir 
kadın ortaya çıkar. Reklamın daha etkili olması için kadının önceki ve son-
raki hali  gösterilir.

Örneğin Türkmen yazarı Ağahan Durdıyev’in Mutlu Kızlar eserinde 
iki genç Türkmen kızı Durli ve Dursoltan Sovyet Hükümeti tarafından açı-
lan okulda eğitim alır, Komsomol’a (Genç Komünistler Birliği’nin kısalt-
ması) üye olur,  annelerinin yaşadıkları hayat tarzından çok farklı mutlu bir 
yaşam sürdürmeye başlarlar.
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Azerbaycan’ın büyük şairi Samed Vurğun iki kez Sosyalist Emeği 
Kahramanı ödülünü kazanan ünlü kolhozçu (kolhoz - eski Sovyet Birli-
ği’nde kollektif tarım çiftlikleri) Besti Bağırоva’nın onuruna yazdığı şiirde 
yine de bu üslubu kullanır ve eskiden bir kız çocuğu doğduğunda anne ba-
baların yaşadıkları üzüntüden bahseder:

Anan seni doğanda adına “Besti” (yeter) dedi, 
“Ellerimi bir felek oğuldan kesdi” dedi. 
Böleydi kayda bizde... Kız doğanda analar 
Bakıp kara giyerdi su üstünde sonalar; 
Yazık kadın utanıp, kızarardı eşinden (Vurğun, 2005:139).
Daha sonra ise eskiden “kul gibi satılan” Müslüman kadınının Sov-

yetler ülkesinde özgürleştirildiğini söyler:
Öldü tanrıların sefil rüyası, 
Doğdu ömrümüzün Kızıl dünyası. 
Senin de gözüne düştü aydınlık, 
Ömürlük zindandan çıktı kadınlık (Vurğun, 2005:143).

Cafer Cabbarlı’nın “Sevil” oyununda ise baş karakter Sevil eşi Balaş 
tarafından ezilmiş, köle gibi ona bağlı kılınmış   bir kadındır. Sevil   hatta 
eşinin metresine hizmet etmeye hazırdır, yeter ki evden dışarıya atılmasın. 
Fakat Balaş çocuğunu elinden alarak onu evden atar, genç kadını açlıktan 
ve soğuktan ölmeye maruz bırakır. Hayatının bu zor döneminde Sevil’e gö-
rümcesi Gülüş yardım eder. Kardeşi ile çatışma halinde olan Gülüş hem 
kendi hem de Sevil’in hakları uğrunda mücadele eder, yeni Hükümetin 
Müslüman kadınlarına verdiyi fırsatları Sevil’e anlatır, onun fabrikada ça-
lışmasını, bunun yanısıra eğitim almasını sağlar. Baku’de eğitimini başarıyla 
tamamlayan Sevil Moskova’ya gider, orada kendini geliştirir ve “Azerbay-
can kadınının özgürlük yolu” kitabını yazarak Azerbaycan’da çok ünlü bir 
yazar olur. Oyunun sonunda Balaş eşinin bu kadar değiştiğine inanamaz, 
Sevil’den geriye dönmesini rica eder, fakar bir zaman hatta metresinin kö-
lesi olmaya hazır olan Sevil, Balaş’ın “Sevil, sen nereye gidiyorsun?” sorusu-
nu şöyle yanıtlar: “Sosyalizme, fabrikaya! Ben oradan geldim, oraya da gi-
diyorum. Kadınların özgürlük yolu ancak oradadır!” (Cabbarlı, 2005:54).
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Özbek yazarı Abdulla Kahhar’ın Sinçalak (Küçük Kuş) romanının 
baş kahramanı Seide’nin annesi okuma yazmaya çok hevesli olduğu için 
eşinden gizli olarak Sovyet otoriteleri tarafından açılan okula gider, fakat 
bunu öğrenen eşi bu adımı namusuna karşı bir isyan olarak değerlendirerek 
onu öldürür ve hapse girer. Yetim kalan Seide büyüdükden sonra üniver-
siteyi bitirir ve kolhozların birine önemli bir göreve atanır. Seide köylüler 
arasında büyük otoriteye sahip olan kolhoz başkanı Kalantarov’a karşı çı-
kar, kadın özgürlüğü uğrunda, eski adetlere karşı mücadele eder. 

Sovyet otoriteleri cehaletin ortadan kaldırılmasına büyük önem ver-
mekteydiler. Sovyet Rusya’sında Sovnarkom’un (Sovyet Halk Komiserle-
ri Konseyi) 26 Aralık 1919 yılında alınan “Rus Sosyalist Federal Sovyet 
Cumhuriyeti’nde cehaletin ortadan kaldırılması hakkında” kararı ile “lik-
bez” adlı (“cehaletin ortadan kaldırılması” ifadesinin kısaltması) program 
başlatılmıştı. Bu karara göre, 8-50 yaş arasında olan ve okuma yazmayı bil-
meyen Sovyet Rusya’nın tüm nüfusu Rusça veya kendi ana dilinde oku-
ma yazmayı öğrenmek mecburiyetindeydi. Okuma yazmayı bilen herkes 
zorunlu olarak diğerleri için öğretmenlik yapmalıydı. Kısa süre içinde bu 
proje gerçekleşti. 1940 yılında Josef Stalin cehaletin tam olarak ortadan 
kaldırıldığını ilan etti.

Müslüman Türk toplumlarında da Sovyet otoritelerin baskısı altında 
kızlar dahil  tüm çocuklar başlangıçta ilk okulu bitirmek zorundaydılar. Do-
ğal olarak bu konu literatürde büyük yankı uyandırdı. Örneğin Türkmen 
yazarı Nurmurat Sarıhanov’un “Şirin” öyküsünde Şirin adlı kız çocuğu ilk 
okulu bitirir fakat eğitimini devam ettirmek ister, anne babası ise buna karşı 
çıkar. Şirin’in öğretmeni yerel Sovyet yetkililerine başvurur ve onun okula 
devam etmesini sağlar.

Sovyetler Birliği farklı din ve uyruklu insanları kendi sınırları içinde 
birleştiren bir toplumdu. Bu insanları biri birine ortak din veya ırk değil 
Komünist ideolojisi bağlı kılmalıydı. Bu nedenle de tüm dünyada işçi sı-
nıfının ortak çıkarlara sahip olduklarını belirleyen Proleter enternasyona-
lizm kavramı Sovyet edebiyatının önemli konularından birine dönüşür. Bu 
kavramın mühim terimi olan “halkların dostluğu” sık sık edebi eserlerde 
rastlanır. Kırgız Sovyet edebiyatının kurucusu Kasımalı Bayalınov’un “Bo-
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ordoştor” (Kardeşlik) romanı buna güzel bir örnektir. Aynı konu Nurmu-
rat Sarıhanov’un “Düş” öyküsünde  bir Türkmen genci ile Rus kızı arasında 
olan sevgi hikayesi üzerinden anlatılır. Eskiden farklı dinden ve milletten 
olan bu iki gencin beraber olmasının yalnız bir hayal olduğunu söyleyen 
yazar artık bunun gerçeğe dönüştüğünü kaydeder.

Proleter enternasyonalizm konusu Azerbaycan Sovyet edebiyatında 
günümüzde de çok aktuel olan Türk-Ermeni ilişkileri açısından sık sık gün-
deme getirilmekteydi. Hem Azerbaycan hem de Ermeni Sovyet edebiyatı-
nın o dönemde önemli işlerinden biri de Sovyetler Birliği’nde tek ülkenin 
iki dost halkı gibi yaşamalarını sürdürmek mecburiyetinde olan Ermeni ve 
Azerbaycan Türklerinin arasında yaşanan çatışmaları biran önce unuttur-
maktı.   

1931 yılında Azerbaycanlı yazar Cafer Cabbarlı “1905 yılında” oyu-
nunu yazarak 1905 yılında Ermeniler ile Azerbaycan Türkleri arasında ya-
şanan kanlı olayları konu eder. Yazar Türklerle Ermeniler arasında meydana 
gelen bu çatışmanın senaryosunun Kafkas’lardaki Rus otokrasisinin temsil-
cileri tarafından kurulduğunu göstererek çatışmanın Kafkas’larda meydana 
gelen devrimci hareketini önlemek için organize edildiğini açık şekilde ifa-
de eder. Eserin baş kahramanlarından biri olan Bolşevik Partisi’nin üyesi 
Volodin: “Siz sınıf mücadelesini milletler arası çatışmaya dönüştürmekle 
yalnız zamanı uzatabilirsiniz. Lakin onu sonsuza dek susturmazsınız. O 
mücadele her gün devam ediyor. Bugün değilse, yarın o sizin tahtü-tacınızı 
kendi amansız baltası altında ezecektir” (Cabbarlı, 2004:175) diye bu fikri 
onaylar.    

Sovyet döneminde, bir çok eserde Ermenilerle Azerbaycan Türkleri-
nin kardeş olduğu belirtilir, yaşanan kanlı olaylarda ise milliyetçi Daşnak ve 
Musavat Parti’lerinin suçlu olduğu kaydedilir. Azerbaycan’ın diğer tanın-
mış şairi, 1937 yılında Stalin rejiminin kurbanı olan  Mikayıl Müşvik  “Pet-
rol kuyusu iskeleleri arasında” eserinde işçi sınıfından Komsomol üyele-
ri olan Ermeni genci Gurgen ile Türk kızı Gülendam’ın aşk hikayesinden 
bahsedilir. Müşvik bu eserinde sosyalist bir toplum kurmaya çalışan ülkede 
hala da iki halkı karşı karşı getirecek “üstü kapalı daşnak ve milliyetçi” in-
sanların var olduğunu belirtir ve bu tehlike konusunda uyarıda bulunmaya 
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çalışır, birbirlerine aşık olan Ermeni ve Türk gencinin onlara karşı mücade-
lesini gösterir.  “Seher” adlı bir diğer eserinde Seher adında Müslüman bir 
kadınının hayatından bahseden yazar kısaca Türk-Ermeni ilişkilerinden de 
söz eder, bu ilişkilerin 1920 yılının Nisan ayında Kızıl Ordu’nun Azerbay-
can’a girişiyle iyileştiğini beyan eder:

Türk ile Ermeni kanlıbıcakdı,

Göyde şimşek gibi kılınçlar çaktı.

Aprel (Nisan) inkilabı yetişmeseydi,

Bugünkü kardeşlik olmayacaktı (Müşvik, 2004: 245).

Dünyada ilk sosyalist devleti olan SSCB’de yeni toplum ve eski ge-
leneksellere düşman olan yeni “Sovyet insanı” yaratılmaktaydı. Hala 1918 
yılında Sovyet siyasetçisi Nikolay Buharin Sovyetler Birliğinde “yeni insa-
nın”  yaratılmasıyla ilgili büyük bir projenin başlatıldığını bildirmişti. İş bu 
“Sovyet insanının” kim olduğunu topluma anlatmak, prolekült anlayışını 
insanlara aşılamak görevi yine de yazarların üzerine düşmekteydi. Sovyet 
insanı yalnız olumlu özelliklerden oluşan alçakgönüllü, çalışkan, kolekti-
vist yönelimli, vatansever, özverili, mutlu geleceğe inanan, iyimser bir ka-
rakter gibi gösterilmekteydi. Bir çok eserlerde bu olumlu karakter önceden 
hatta yanlış yolda anlamsız bir hayat sürdürebilir, fakat Sovyet hükümeti-
nin eğitici kurumlarının etkisiyle tam yeni bir insan oluşabilir. Özbek yazarı 
Gafur Gulyam’ın “Yadigar” romanı böyle bir eser örneğidir. Romanın baş 
karakteri Cura dağınık hayat tarzını sürdüren bir gençtir. Bunun bir sonu-
cu olarak avcı kadınının tuzağına düşer. Kadın doğurduğu erkek çocuğun 
Cura’nın oğlu olduğunu iddia ederek çocuğu ona teslim eder. Cura ise bu 
dönemde teyzesinin kızı Sakine’ye aşık olur, fakat çocuk olayını duyan Sa-
kine Cura’nın teklifini reddeder. Bu olaydan sonra Cura kendi hayatını de-
ğiştirmek için niyetlenir. O Sovyet hükümeti tarafından açılan okula gider, 
daha sonra Sovyet ordusunda askeri hizmetini yapar ve Komsomola üye 
olur, büyük başarıyla üniversiteyi  bitirir ve doktor olarak görevine atanır. 
Bu gelişme yolunda ona yol gösteren eğitmenler arasında en önemli yer 
Rus uyruklu komünistlere verilir. Böylece Cura tam yeni bir insana dönü-
şür ve eski hayatından ona “yadigar” olarak yalnız Yadigar ismini taşıyan 
oğlu kalır.

Fatima Dursunova
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Sovyetler Birliği’nde 1929-1935 yıllar arasında yürütülen kolekti-
vizasyon ve sanayileşme politikaları da dönem edebiyatında büyük yankı 
uyandırmıştı. Hatta literatürde ayrıca kolhoz ve sanayi romanı türü oluş-
muş bulunmaktaydı. Bu romanların baş kahramanları olan  işçi ve köylüler 
Sovyetler ülkesinin geleceği uğrunda yorulmadan tarla ve fabrikada çalışan 
insanlar olarak değerlendirilmekteydi. Kolhoz romanlarında genellikle iki 
karakter çizilmekteydi: kolektivizasyon yanlısı olumlu ve kolhozlara karşı 
olumsuz karakter. Sanayi romanlarındaki karakterler için ise genellikle bir 
prototip olarak beş yıllık ekonomik kalkınma planının gerçekleştirilmesi 
sürecinde olağanüstü başarı kazanan işçiler seçilmekteydi. Örneğin Staha-
nov hareketinin takipçileri. 

1930 yıllarında meydana gelen “sosyalist gerçekçilik’’ kavramı Türk 
halkları edebiyatında 1950 yıllarının sonuna kadar devam etmiştir. Rus 
edebiyat uzmanı Andrey Sinyavski 1957 yılında Samizdat’la (Sovyetler 
Birliği’nde kaçak yayınları ve onlarının dağıtılmasını kapsayan terim) yayıl-
dığı “Sosyalist gerçekçilik nedir?’’ makalesinde yıllarca Sovyet edebiyatın-
da egemenliğini sürdüren bu kavramın ne olduğunu açıklamaya çalışmıştır. 
“Stalin’in ölümünden sonra, biz yıkım ve yeniden değerleme sürecine gir-
miş bulunmaktayız. Bu adımlar yavaş, tutarsız, umutsuzdur, geçmişin atale-
ti (inertia) ise yeterince yüksektir. Bugünkü çocukların insanlığı yeni tarih-
sel döngüye geçirerek başka bir tanrı yaratması imkansız görünmektedir,’’ 
diye bildiren Andrey Sinyavski: “Şimdilik ise bizim sanatımız aynı yerde 
oyalanmaktadır - aksak gerçekçilik ile aksak klasisizm arasında’’ (Sinyavski, 
1957) şeklinde beyan etmiştir.

Azerbaycan Cumhuriyeti’nde  Hukuki Devlet Yapılanması ve Eğitim Reformları
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Dilde, Fikirde, İşte Birlik Şiarı ve  
20. yy Başlarında Türkiye-Azerbaycan 
Arasındaki Kültürel Münasebetler

Ali Erol*

Giriş: 
Türk ve Müslüman toplumlar için bir yeniden yapılanma hareke-

ti olan Cedidizm’in yeşerip yerleşmesi ve yayılması sürecinde, harekete 
daha aktif ve dinamik yeni bir güç kazandıran Gaspıralı İsmail’in sarfettiği 
çabaları biliyoruz. “Dilde, fikirde, işte birlik” şiarı ile, yeniden yapılanma 
çalışmaları adına  adeta yeni bir nefes olan bütün bu çabalar, Türk dünya-
sının farklı coğrafyalarında Türklük ve milli şuur adına  son derece önemli 
açılımlar sağlamıştır. İşte Türk dünyası  arasındaki iletişim ve irtibatın yeni-
den tesisini amaçlayan söz konusu  kazanımların en somut örneklerinden 
birini de 20. yy’ın başlarından itibaren Osmanlı Türkiyesi ile Azerbaycan 
arasında  inşa edilmiş olan siyasi ve kültürel köprü  oluşturur. Bu yıllarda, 
geçici de olsa, 1905 Hürriyet Manifestosunun sağladığı özgürlükçü hava 
içerisinde aydınlar, kültür ve sanat adamlarınca İstanbul ile Baku arasında 
etkin bir iletişim sağlanmış, hatta Kazan, Kahire gibi merkezi bölgeleri de 
ihtiva eden ve bugün de örnek alınması gereken bir  kültürel diyalog süreci 
başlatılmıştır. 

“Dilde, Fikirde, İşte Birlik”  Bir Temenniden Çok Bir Gerekli-
liktir. 

Şurası muhakkak ki Türk dünyasında 20.yy’ın başlarından itibaren 
hem romantik hem de gerçekçi ve sistematik adımlara dönüşecek olan söz 
konusu ilişkiler aslında yüzyıllardır var olan ortak paydaların yeniden ta-
nımlanma ve vurgulanmasından başka bir şey değildir.  Bir başka ifade ile 
Gaspıralı’nın “Dilde fikirde, işte birlik” şiarı aslında siyasi, özellikle de dil 

* Prof. Dr., Ege Üniversitesi, Türkiye.
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ve kültür alanlarındaki birlik ve beraberliğin görünür hâle getirilmesi, far-
kındalığın sağlanması,  belgelere dönüştürülmesi çalışmalarıdır. Bu noktayı 
özellikle vurgulamamızın nedeni ise, Sovyet Devri olarak bilinen yıllarda 
sıklıkla empoze edildiği gibi, arzulanan söz konusu birliktelik düşüncesi-
nin, belli bir ideolojinin sonradan şekillendirdiği sentetik ya da yapay bir 
üretim çalışması olmadığı, sadece “tabii olana meyl”  temayülü olduğudur.  

Azerbaycan’da 1918’de yaşanmış olan bir tarihî vaka bu düşüncemizi 
destekleyen pek çok örnekten biri olarak karşımıza çıkmaktadır. 1918’de 
“kardaş kömeği” bilinci ile Azerbaycan’a yardıma giden Osmanlı’nın “işgal-
cilikle”, Nuri Paşa komutasında Bakü’ye giren Türk askerlerine kucak açan 
fikir ve sanat  adamlarının Marksist dönemde yıllarca “dahilî düşman” ol-
makla suçlandıklarını biliyoruz (Azerbaycan Sovét Edebiyyatı Tarixi,1967: 
30). Oysa o dönemde yaşanılan sosyal psikoloji ve ortaya konulan tavır re-
jim tarafından dikte edilen tarihî kaynakları tamamen ters yüz etmektedir. 

Konuyu detaylandırmadan önce burada  gerek siyasi, gerekse dil ve 
kültür alanlarında rejim tarafından yüksek perdeden dile getirilecek olan 
“istila ve işgal” kavramlarının yanlışlığına dikkat çekmek için çok kısa da 
olsa tarihî ve kültürel konumu hatırlatmakta yarar görüyoruz. 

Siyasi coğrafyadan başlamak gerekirse, bilindiği gibi Azerbaycan 
coğrafyası, bölgedeki Türk varlığı açısından oldukça eski ve köklü bir tari-
he sahiptir. M.Ö 7. yy’da bölgeye gelen ilk Türk boyu İskitler olmuştur.  Söz 
konusu coğrafya  M.S 48 yılından itibaren Batı Hunların akınlarına sahne 
olmuş, sonrasında Bulgar Türkleri, Akhunlar, Ağaçeriler, Sarı Uygurlar, Sa-
birler ve ardından Selçuklularla  Türk bölgesi hâline gelmiştir. 12. ve 14. 
yy’larda  Moğol, Harezm ve Timurluların idaresinden sonra önce 1380-
1468 yılları arasında Karakoyunlular, ardından  1340-1515 yılları arasın-
da Akkoyunlular devleti kurulmuş, oldukça geniş bir coğarfyaya Türkmen 
boyları yerleştirilmiştir (Ercilasun, 1993: 152.) Akkoyunluların ardından 
kurulan Safevî Devleti (1501-1732) Nadir Şah’ın öldürülmesi ile birlikte 
ömrünü tamamlamış (1747), İran’da iç karışıklıklar başlamış, saltanat kav-
gaları ve doğan otorite boşluğu nedeni ile  Azerbaycan’da Hanlıklar Dö-
nemi olarak anılan ve irili ufaklı pek çok hanlığın teşekkül ettiği yeni bir 
dönem başlamıştır (Azerbaycan Türk Edebiyatı, 1993:158).

Dilde, Fikirde, İşte Birlik Şiarı ve 20. yy Başlarında Türkiye-Azerbaycan...
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Daha 9. yy’dan itibaren Kafkaslar üzerinde planlamalar yapmaya baş-
layan Rusya (Caferoğlu, 1976: 1104), bu yıllarda mevcut karışıklıktan da 
yararlanarak 1804’ten itibaren Azerbaycan’ı peyderpey işgâl etmeye başla-
mıştır. 

Osmanlı’nın Rusya’nın bu tavrı karşısında gerekli önlemleri alabile-
cek durumda olamaması, İran’ın ise Rusya’ya boyun eğmesi sonucunda ya-
pılan Gülistan (1813) ve Türkmençay (1828) anlaşmaları ile Azerbaycan, 
Aras Nehri sınır olmak üzere Rusya ve İran arasında paylaşılmıştır. 

Rusya 1840’lı yıllarda mevcut hanlıkları “Pirikaspiski Oblast” adı al-
tında tek bir il hâline getirmiş, daha sonra “Bakü, Gence ve Erivan İlleri”  ile 
“Dağıstan ve Zokatala Mahalleri” adı altında genel valiliğe dönüştürmüştür. 
Bu durum tarihteki ilk Türk Cumhuriyeti olarak da tanımlanan Azerbay-
can Demokratik Cumhuriyetinin kurulacağı 1918 yılına kadar bu şekilde 
devam etmiştir. 

Mehmet Kaplan, “Edebiyat, tarihin içine gömülü bir vakı’adır ve en 
mücerret edebiyatlar dahi, içinde bulundukları tarihî şartlarla yakından il-
gilidir”  tespitinde bulunurken dil ve edebiyatın, tarihî perspektif oluştur-
madaki önemine dikkat çekmektedir. Bu çerçeveden baktığımızda tıpkı 
siyasette olduğu gibi dil ve kültür alanlarında da Türkiye ile Azerbaycan 
arasındaki, hatta adı konmamış olsa da, bütün Türk toplulukları arasında-
ki irtibat ve ilişkilerin oldukça köklü ve eski olduğunu görürüz. Bilindiği 
üzere Türkçe’nin ilk metinlerini Orhun Kitabeleri teşkil etmektedir. Kita-
belerin  yazıldığı  8. yüzyılda Köktürk Devleti’nin idaresinde  bulunan Oğuz, 
Kırgız, Uygur ve Tatar gibi çeşitli Türk boyları, bazı ağız farklılıkları ile bir-
likte, Köktürk Kitabeleri’nde yer alan yazı dilini kullanmışlardır. Bu yazı 
dilinin ardından Köktürk yazı dilinin devamı sayılan Uygurca ve yine aynı 
dönemlerde İslamiyet’in kabulü ile birlikte, daha çok Arapça ve Farsça’nın 
etkisi ile şekillenen, Hakaniye Türkçesi olarak da bildiğimiz Karahan Türk-
çesi teşekkül etmiştir.  Nitekim Kaşgarlı, Mahmut Divan u Lugati’t-Türk’de 
Oğuz, Kırgız, Kıpçak, Tuhsı, Yağma ve Çiğillerin farklı ağız özelliklerinden 
bahsetse de, temelde Türkçe’nin Uygur ve Karahanlı olmak üzere iki ana 
kolu olduğunu belirtir. 

Ali Erol
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Ancak 13. yüzyıldan itibaren Batı’ya yapılan göçler neticesinde 
Türkçe’nin yeni şive ve lehçeleri ortaya çıkacak, Doğu Türkçesi’nden sonra 
Kıpçak grubu dediğimiz Kuzey Batı ve Oğuz Grubu olarak adlandırdığımız 
Türkiye Türkçesi’nin de yer aldığı Güney Batı Türkçesi teşekkül edecektir.  

Burada dikkat çekmek istediğimiz temel nokta odur ki, yüzyıllar 
içerisinde coğrafi kopmalara, kültürel etkileşimlere ve hayat şartlarının 
getirdiği bazı olumsuzluklara rağmen, Türkçe, çoğunlukla hakim konum-
da olmak üzere, varlığını daima sürdürmüş ve konuşulan dil, “Türk dili”, 
“Türki”, ya da “Türk tili” gibi ifadelerle adlandırılmıştır.  Köktürklerden 
itibaren, Karahanlı metinlerinde, Uygur metinlerinde, Harezm ve Kıpçak 
metinlerinde, daha sonra Çağatay metinlerinde hep bu ifadeler yer almıştır.  
Hatta bizim bugün bir iç sınıflama olarak kullandığımız Osmanlıca ifadesi 
bile Osmanlı döneminde pek itibar görmemiş, 16, 17, 18. yy tezkire ya-
zarları bu dilden hiçbir zaman “Osmanlıca” olarak bahsetmemişler, hep 
“Türkî” ya da “Türkçe” ifadelerini kullanmışlardır. Yine Âşık Paşa’nın Ga-
ribnâme’sinde “Türk Dili” ifadesi geçer.  Fuzuli, divanının mukaddimesin-
de bildiği üç dilden birinin “Türk Dili” olduğunu söyler. 

Sonuç  itibarıyla İdil-Ural ve Türkistan bölgelerinde çok az değişik-
liklerle de olsa  19. yüzyıla kadar “Türkî” adı verilen yazı dili kullanılmıştır. 
Ancak 19. yy’ın yüzyılın ikinci yarısından itibaren bazı siyasi nedenlerle bu 
ifade değiştirilmeye çalışılmış ve verilen bütün mücadelelere rağmen söz 
konusu politikalar dil üzerinde belli oranda tahrifata yol açmıştır. Hatta bu 
yaklaşım Azerbaycan’da Molla Nasreddin ekolünden kimi yazarlar tarafın-
dan da benimsenmiş, yer yer Arapça ve Farsça yanında Osmanlı Türkçesine 
de tavır alınmıştır. Ancak bu tavır yine aynı ekolün en önemli isimlerinden 
olan Sabir gibi Türkçe konusunda şuurlu olan isimlerce benimsenmemiş 
karşı tepkiye neden olmuştur. Osmanlı Türkçesinin, Türkçe’den farklı bir 
dil olarak tanımlanmasını doğru bulmayan Sabir “Güneş” gazetesindeki bir 
ilanda yer alan “…Müşariléyhin osmanlıcadan tercüme (!) édilmiş ‘Neda-
met’ nam eseri dexi ‘Dram’ cemiyyeti terefinden neşr édildi.” şeklindeki ifa-
deleri doğru bulmamış ve Osmanlıca ile Türkçe’yi (Azerî Türkçesi) farklı 
gören zihniyeti şu meşhur dizeleri ile hicvetmiştir. 

Dilde, Fikirde, İşte Birlik Şiarı ve 20. yy Başlarında Türkiye-Azerbaycan...
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“Osmanlıcadan tercüme Türke” - bunu bilmem,

Gérçek yazıyor genceli, yainki henekdir;

Mümkün iki dil bir-birine tercüme, amma 

“Osmanlıcadan tercüme türke” ne démekdir?! (Sabir, 2004: s.313)

“Birlik ve Beraberlik” Vurgusunda Bir Başka Boyut

Makalemizin başında da ifade ettiğimiz gibi tarihî, sosyal ve siyasi 
gerçeklerin “yok” denilerek “yok” edilemeyeceği gün gibi aşikardır. Bu-
nun en somut örneklerinden birini de, yine başlarken işaret ettiğimiz gibi, 
o  yıllarda yok farz edilmeye, hatta karalanmaya çalışılmış olan Osmanlı-
Azerbaycan arasındaki diyalog oluşturur. Sonraki yıllarda daha çok Mark-
sist akademisyenlerin iddia ettiği gibi bu diyaloğun bir işgal ya da istila 
hareketi olmadığını 1918’de yaşanmış olan bir hadisenin satır aralarında 
dolayısıyla pek de bilinmeyen arka yüzünde bulmak mümkündür. 

Osmanlı’nın işgalcilikle suçlandığı ve aslında bir “kardaş kömeği” 
olarak vuku bulan söz konusu hadise esasen iki ülke arasındaki köklü gö-
nül birlikteliğinin ve kardeşliğin en somut göstergelerindendir. Nitekim 
Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti lideri Mehmet Emin Resulzade söz 
konusu harekata ithafla şu değerlendirmeyi yapmıştır: “15 Eylül hadisesin-
den sonra, Azerbaycanlı Alişle Anadolulu Memiş’in kardeşliği, yalnız İstan-
bul matbuatı ve Bakü gazetelerinin neşriyatı ile değil, Bakü’nün müşterek 
düşmandan kurtuluşu yolunda beraberce akıtılan mukaddes kanla da teyid 
olunmuştur. ” (Şimşir, 1995: 46)

Teyid olunan kardeşliğe gelince. Hatırlanacağı gibi 26 Mayıs 1918’de 
Gürcistan, 28 Mayıs’ta da Azerbaycan ve Ermenistan müstakil birer devlet 
olarak bağımsızlıklarını ilan etmişlerdir. Bu tarihten itibaren Türkiye’deki 
“Türkçülük” hareketinin de etkisiyle, Azerbaycan’ın millî bir siyasete yö-
nelmesi, Bolşeviklerin karşı hareketine neden olmuş, Ermenilerin desteği-
ni arkalarına alan Bolşevikler, Azeri Türkleri üzerinde geniş bir sindirme 
harekatı başlatmışlardır.

Ali Erol
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İşte bu noktada gözler Türkiye’ye çevrilmiş, Türkiye kardeş ülke 
olarak tek umut kapısı olarak görülmüştür: “...Azerbaycan efkâr-ı umûmi-
yesinde, pek tabiî olarak bir iman doğuyordu. Bu müşkül vaziyetten milleti 
kurtaracak yegâne bir çare vardı: Türkiye. Ümitler hep oraya matuf idi. O 
kardeş millet gelecek bizi düşman elinden kurtaracak. Halkın bundan baş-
ka ümidi kalmamıştı.” (Resulzade, 1990: 44).

Özellikle 1930’lardan sonra rejim yanlısı akademisyenlerce yapılan 
yorumların aksine önce şunu ifade etmek gerekir ki, Osmanlı’nın 1918’de 
Nuri Paşa komutasında Azerbaycan’a müdahelesi aslında 4 Haziran’da, 
Batum’da iki ülke arasında imzalanmış bir anlaşmaya dayanır. Devlet-i 
Aliyye’yi temsilen  Adliye Nazırı, birinci murahhas Halil Bey ile Şark Or-
duları Komutanı ikinci murahhas Vehip Paşa, Azerbaycan tarafından ise  
hükümet başkanı  Mehmet Emin Resulzade  ve Hariciye Nazırı  Mehmed 
Hasan Bey arasında sağlanan bu anlaşmanın dördüncü maddesine göre, 
Azerbaycan gerektiğinde Türkiye’den yardım talebinde bulunabilecektir. 
(Resulzade, 1990: 47)

Diğer taraftan o yıllarda Azerî Türklerinin ve halkın gerçek temsilci-
leri olarak kültür ve sanat adamlarının bıraktıkları yazılı ve sözlü doküman-
lar sosyal psikoloji konusundaki verileri ile çok daha önemli belgelerdir. İki 
ülke halkı arasındaki gönül birlikteliğinin birer göstergesi niteliğinde olan 
bu dokümanlardan bir kısmını da harekatı yöneten Kafkas İslam Ordula-
rı komutanı başta Nuri Paşa olmak üzere, Mürsel Paşalara, Halil Paşalara 
ithafen yazılmış medhiyeler oluşturmaktadır. Söz gelimi kültür ve sanat 
çalışmalarının ağır bir sansürün uygulandığı yıllarda yasaklılar listesine 
alınan Azeri şair Abdulla Şaik’e ait olan   “Vatanın Yanık Sesi” adlı şiirde 
Oğuzların, Elhanların ahfadı olarak tanımlanan kardeş Osmanlı şu dizelerle 
yardıma çağrılır: 

Şimdi siz ey Altayları andıran 

Demir ürekli bir neslin evladı.

Ey kalbinde iman, zefer taşıyan

Oğuzların, Elhanların ahfadı!

Ananız bak, sürüklenir yerlerde,
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Her yanına neşter, hançer saplanmış.

Düşmüş de pek tehlikeli bir derde,

Sızlar, ağlar, bağrı kan, hırpalanmış  (Talıbzade, 2005: 115)

Hüseyin Cavid “Türk Esirlerine” adlı şiirinde milyonlar ülkesi olan 
Türklük alemini sitemkar bir tavırla körlük ve sağırlıkla itham ederken as-
lında yine milletçe Osmanlı’dan beklenti içerisinde olduklarını hissettirir 
(Hüseyn Cavid,1982: 64). Zira o dönemde Türklük alemi içerisinde güç 
kudret sahibi tek ülke vardır, o da  Osmanlı Devleti. 

Kafkas İslâm Ordularının Gence’ye girmesi Salman Mümtaz’ın de-
ğerlendirmesi ile  “milletin, muradı olarak tefahhür eylenmesi” gereken bir 
hadise, Baku’nun kurtuluşu ise yine Alhan Memmedov’un halkın duygu-
larına tercüme ifadesi ile   “Azerbaycan halkının  tam bir ümitsizlik içinde 
iken yüzünü büyük kardeşi Osmanlı Türkü’ne çevirmesi ve kardeş sesinin 
güçlü sadasını işitmesi hadisesi”dir. (Memmedov, 1991: 8-9 ). 

15 Eylül 1918’de Kafkas İslâm Ordusunun Baku’ya  girişi resmî ve 
son derece coşkun bir törene sahne olur. “Kırmızı Kışla” adı verilen alanda 
yapılan törende Nuri Paşa ile birlikte amcası Halil Paşa, Mürsel Paşa, Ali 
Ağa Şihlinski, Habib Bey Selimov gibi kalabalık bir devlet erkanı hazır bu-
lunur. Abdulla Şaik bu olayı yine mevcut gönül ve kültür birliğine ithafla şu 
dizelerle dile getirecektir: 

Torpağımın gartallı dağ-daşına

“Uğurlar olsun!” deyerek kondular.

Ağ alınla yeni yurdun eşgine 

Köpüklü ve dadlı gımız sondular (Talıbzade, 2005: 114)

Aynı dönem içerisinde Ali Abbas Müznib, Cafer Cabbarlı, Ali Şöv-
gi, Bedrettin Seyitzade, Ali Yusuf Maksut Şeyhzade gibi pek çok isim, Ba-
ku’nun kurtuluşu esnasında şehit olan Türk askerlerine şükran duyguları 
içerisinde vatan, millet, bayrak gibi kutsal değerleri yücelttikleri şiirleri ile 
ön plana çıkmışlardır. Ülkemizde de “Çırpınırdı Karadeniz” adlı şiiri ile 
yakından tanınan ve sevilen Ahmet Cevat “Ordumuza Armağan” ve Os-
manlı şehitlerine ithaf ettiği “Şehitlere” adlı şiirleri ile Azerbaycan halkının 
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duygularına tercüman olur. Bu yöndeki coşkun söylem Ümmü Gülsüm’ün 
1920’de hıçkırıklar içerisinde yazacağı “Sen Bayrağım “ şiirine kadar devam 
edecektir. 

28 Nisan 1920 yılında, Bakü’ye giren Kızıl Ordu, Neriman Nerima-
nov’un başkanlığında geçici bir hükümet kurmuş, bu hükümet, iki yıl kadar 
sonra teşkilatlanmasını tamamlamış ve böylece 1918 yılında başlayan millî 
bağımsızlık hareketi son bulmuştur. Bu tarihten itibaren ise mevcut rejimin 
uygulamaya sokacağı asimilasyon politikaları çerçevesinde hayata geçirilen 
karalama ve tahrifat çalışmaları ile, zor günlerde birden bire ortaya çıkıve-
recek olan bu gönül birlikteliği ve beraberlik duyguları unutturulmaya ça-
lışılacaktır. 

Ahmet Bican Ercilasun, tarih boyunca iç ve dış saldırılarla yok edil-
meye çalışılmış olan Türk ve Müslüman toplumların ayakta kalabilmiş 
olmalarını iki önemli nedene bağlar.  Bunlardan biri zaman zaman ortaya 
çıkan millî direniş hareketleri, diğeri ise millî şuur sahibi aydınların mil-
lî kültürlerine, dil ve edebiyatlarına sahip çıkmış olmalarıdır.  (Ercilasun, 
1993: 159). 

Yaşanan sürece bakıldığında dil  kültür ve  millî değerlerin muhafaza-
sında gerçekten de başta Gaspıralı İsmail olmak üzere, Mirza Cafer Topçu-
başı,  Akçuraoğlu Yusuf, Sadri Maksudi (Arsal), Fatih Kerimi,  Yusuf Vezir 
Çemenzeminli, Ahmed Ağaoğlu, Hüseyinzade Ali Bey, Hüseyin Câvid gibi 
millî şuur sahibi kültür ve sanat adamlarının büyük pay sahibi oldukları 
görülür.  Özellikle Gaspıralı İsmail “Dilde, fikirde, işte” birlik şiarı ile ha-
rekete yeni bir ivme kazandırmış avangard bir isim olarak şüphesiz ki bu 
süreçteki kilit isimlerden biri olmuştur. Zira onun 1884’te Bahçesaray’da 
açtığı okulda başlattığı modern eğitim metodu (Usûl-ı Cedid) ve  dil birliği 
konusundaki fikirleri, Kırım ve Kazan’dan başlayarak, bütün  Türkistan  ve  
Azerbaycan’ı çepeçevre kuşatmış,  “Molla Nasreddin”, “Füyuzat”, “İrşad” 
ve “Hayat”  gibi periyodikler, özellikle dilde birlik şiarından hareketle  
Türkçe’nin zaman içerisinde nasıl olup da böylesine anlaşılamaz bir hâle 
geldiğini, bu konuda ne gibi önlemler alınabileceğini tartışarak meselenin 
daha da olgunlaşıp gelişmesini sağlamışlar, düzenledikleri kongrelerle alı-
nan kararlara resmi hüviyet kazandırmaya çalışmışlardır. 
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O yıllarda verilen dil mücadelesinin bayraktarı olan Gaspıralı İsmail, 
dilin sadeleştirilmesi konusundaki ilhamını aslında Osmanlı Türkiyesinden 
almıştır. Ziya Paşa, Ahmed Vefik Paşa, Mustafa Celaleddin Paşa, Süleyman 
Paşa, Ahmed Mithat Paşa, Ahmed Cevdet Paşa ve ardından Şemseddin 
Sami, Necip Asım ve Mehmed Emin gibi isimlerin Türk dili konusundaki 
çalışmalarından etkilenecek olan Gaspıralı Bahçesaray’a dönüşünde sade 
ve basit dil çalışmalarına başlamıştır. Bu amaçla önce  “Tonguç”, “Şafak”, 
“Kamer”, “Ay”, “Yıldız”, “Güneş”, “Hakikat” ve “Mirat-ı Cedit” gibi broşür 
niteliğinde çalışmalar yapmış, Yine Şinasi’nin İstanbul’da çıkardığı Tercü-
man-ı Ahval’den ilhamla 22 Nisan 1883’te Bahçesaray’da Tercüman’ın ilk 
sayısını yayınlamıştır. 

Ancak Kafkas bölgesinde dil birliği konusunda resmî ve  daha cid-
di adımlar  1905 manifestosunun ilanından sonra atılacaktır. Rus Çarı II. 
Nikola tarafından ilan edilen bu manifesto özellikle Rus hakimiyetinde 
bulunan Türk toplulukları için bir dönüm noktası olmuştur. Birçok sahada 
yeni bir başlangıç sayılan söz konusu hadise, Türk dünyasındaki kültürel 
çalışmalara da büyük bir hız kazandırmış, teoriden pratiğe geçişin ilk 
adımlarından olmuştur. 

3 Haziran 1907’den itibaren manifestonun gerçek yüzünü gösterme-
si ile tarihe “Stolipin Faciası”adı ile geçecek olan uygulamalar, verilen mü-
cadelenin ne derece haklı olduğunu gösterecek ve  ileride patlak verecek 
olan isyanların en büyük mesnedini teşkil edecektir.

Ancak söz konusu manifestonun sağladığı hürriyet havası kısa sürse 
de bu dönem,  Kafkasya’da yaşayan toplulukların harekete geçmesi için ol-
dukça uygun bir fırsat olur.  Birbiri ardınca “Difâî”, “Rusya Müslümanları 
İttifakı”, “Müsavat” gibi kuruluşlar teşkil ettirilir, kongreler düzenlenir. Tür-
kiye ile siyasî hesaplar neticesinde koparılmış olan kültürel münasebetler 
canlandırılır, iki ülke arasındaki diyaloğu, tekrar ve daha güçlü bir şekilde 
sağlayacak olan çalışmalara başlanır. Mehmed Emin Resulzade Hüseyin 
Câvid, Yusuf Vezir Çemenzeminli, Abdulla Şaik. Ahmet Cevad Ahmed 
Ağaoğlu, Hüseyinzade Ali Bey gibi mütefekkirler, İstanbul ile iletişime 
geçerler. Azerbaycan’da Namık Kemal, Tevfik Fikret, Mehmed Emin Yur-
dakul, Mehmed Akif gibi isimlerin eserlerini neşrederler. Türkiye’de “Türk 
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Yurdu”, “İkdam”, “Sırat-ı Müstakîm” gibi dergi ve gazetelerde, “tek millet 
ayrı devlet” fikri çerçevesinde Türkler arasındaki dil birliğine dikkat çeki-
lir. “Hayat”, “Füyuzat”, “Açık  Söz” gibi yayınlarda,  söz konusu faaliyetlerin 
mahiyeti ortaya konulur. Ali Bey Hüseyinzade, “Füyuzat”taki yazıları ile İs-
tanbul Türkçesinin, bütün Türk dünyasınca örnek alınması gerektiği fikrini 
ileri sürer. Nitekim bu fikri benimseyen Ahmed Cevad gibi yazarlar, Türki-
ye’deki millî edebiyat cereyanının da etkisiyle, bazı çalışmalarında İstanbul 
Türkçesine yer vererek rehberlik görevi üstlenirler. (Erol.2007: 105)

Azerbaycan cephesinde bu gelişmeler yaşanırken 1905 manifesto-
su Kırım’da Kırım Tatarları arasında da inkılapçı hareketlere sebep olur.  
“1905 inkılapçıları” veya “Genç Tatarlar-Yaş Tatarlar” adı verilen siyasi 
gruplaşmalar bu dönemde ortaya çıkar ve yine bu manifesto dil birliği ko-
nusundaki çalışmalarını bir süredir şahsi  imkanları ile yürütmeye çalışan 
Gaspıralı’nın, mücadelesini resmi platforma taşıması için önemli bir fırsat 
olur.

1905 te kurulan Rusya Devlet Dumasında  (Mebusan Meclisi) Müs-
lüman Türklere temsil hakkı verilir ve  Dumaya birçok temsilci katılır. 1905 
Ağustos’unda da  Gaspıralı İsmail  Ali Merdan Topçubaşı ve  Akçuraoğlu 
Yusuf, “Rusya Müslümanları İttifakı”nı kurarlar.  15. 8. 1905 te düzenlenen 
“Birinci Rusya Müslümanları  Kongresi” kongre başkanı  Gaspıralı İsmail 
Bey’in ilk söz hakkı verdiği Topçubaşı’nın açılış konuşmasıyla, resmî bir 
nitelik kazanır (Hablemitoğlu, 1997: 54).

29 Ağustos - 3 Eylül 1906 tarihleri arasında, Nijini-Novgorod’da dü-
zenlenen ve Gaspıralı İsmail Bey ile birlikte, Mirza Cafer Topçubaşı  Ak-
çuraoğlu Yusuf Bey, Sadri Maksudi (Arsal) Bey ve Fatih Kerimi Bey gibi 
isimlerin katıldığı “Üçüncü Umum Rusya Müslümanları Kongresi”nde, 
Rusya Müslümanlarının eğitim  planlamasına yönelik bir rapor hazırlanır.  
Türklerin kültür sahasında kalkınabilmeleri için Türkçenin millî dil olarak 
geliştirilmesi gerektiğine inanan Gaspıralı,  Türkçenin bütün Türk dünya-
sında ortak bir dil hâline getirilmesi,  onun mümkün mertebe  yabancı dil-
lerin kurallarından temizlenmesi  dileği ile şu teklifi yapar:  
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“Umumen Türkler’in aslı nesli birdir. Zaman ve mekan ihti-
lafiyle şive ve adetlerimizde ihtilaf peyda olmuştur. Bu ihtilaf 
yekdiğerimizi anlamayacak dereceye gelmiştir. Bundan sonra 
mekteplerimizi bir olan lisan-ı edebimize hadim olacak hâle 
getirmek lazımdır. Kongrenin mektep ve medrese komisyonu 
tarafından hazırlanmış layihasında iptidai mekteplerimiz için 
dört sene-i tedrisiyye tayin olunmuştur. Bunun üç senesinde 
sade mahalli şive ile tedrisat icra edilip, son senesinde umumi 
Türk lisanıyla yazılmış kitaplar okutulmalıdır. Bu sayede tedri-
cen muhtelif şive ve lehçeler birleşmiş olur.” (Saray, 1993: 51). 

Uzun tartışmalar ardından Rusya Müslümanlarının eğitim sistemin-
de ilk mekteplerin son sınıflarında derslerin Türkçe okutulmasını da öngö-
ren  bir  rapor kabul edilir. 

Ancak 1907 ye kadar Türkçe açısından büyük beklentiler içerisinde 
hareketli günler yaşamaya başlayan aydınlar, bu yıllardan itibaren baskı altı-
na alınarak sindirilmeye çalışılır.  Rus içişleri bakanı bir tamim göndererek 
millî siyasi şuurun uyanmasına yönelik çalışmalar olarak değerlendirdiği 
bu tür dernekleşme çalışmalarını ve  faaliyetleri yasaklar. Ayrıca Müslüman 
Türklerin, çocuklarını Rus okullarına göndermeleri mecbur kılınır, Türkçe 
tedrisat yasaklanır. 

Bundan sonra Müslüman basın-yayın organları susturulacak; ardın-
dan, takib ve tutuklamalar başlayacaktır. Nitekim bu gelişmeler nedeniyle 
üçüncü kongreden sonra Haziran 1914’e kadar başka “Bütün-Rusya Müs-
lümanları Kongresi” düzenlenemez. Ancak I. Dünya Savaşının Rus halkı 
üzerindeki olumsuz etkilerinden yararlanarak ihtilal yapan Bolşeviklerin, 
“bütün milletlere kendi dillerinde eğitim hakkı” vaadine istinaden 1-11 
Mayıs tarihlerinde düzenlenen  “Rusya Müslümanları Konferansı”nda 
Gaspıralı’nın ilk ve yüksek eğitimde Türkçe eğitim önerisi oybirliği ile ka-
bul edilir. Ancak eğitim konusunda birtakım yaptırımlara giden Rusya dil 
meselesinde de işi oluruna bırakmaz ve azınlıkların Hristiyanlaştırılması 
politikası çerçevesinde, İlminskiy’nin, Rus alfabesini Türk lehçelerine uy-
gulayarak Rus kültürünü ve Ortodoksluğu yayma politikasını daha etkin 
bir şekilde yeniden uygulamaya başlar. Nitekim aynı anlayış doğrultusunda 
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Sovyet Devri olarak bilinen 1920’lerden sonra, farklı boyutları ile ve daha 
katı bir şekilde uygulanacak olan bu tür politikalar, farklı Türk boylarının 
farklı ağız özelliklerine sahip yazı dilleri kullanmasına sebep olacak ve baş-
larken de  ifade ettiğimiz gibi Kazakça, Kırgızca, Türkmence gibi ifadeler 
ortaya çıkacaktır.

Yine de, sonraki yıllardaki bazı olumsuzluklara rağmen, Gaspıralı İs-
mail Bey ve arkadaşları tarafından verilen dil mücadelesinde 1920’li yıllara 
gelindiğinde önemli mesafeler katedilmiştir. O günün şartları içerisinde 
alınan yolda Gaspıralı İsmail’in üstlendiği rol aynı mücadele içerisinde yer 
almış olan Ahmet Ağaoğlu tarafından minnet duyguları içerisinde dile geti-
rilmiştir. Bir vesileyle Gaspıralı’nın faaliyetlerine değinen Ağaoğlu, Perters-
burg’dan Buhara’ya kadar oldukça geniş bir coğrafyada Tercüman’ın izlerini 
görmenin mümkün olduğunu söyler. Rusya’da o gün için yüksek bir Türk 
matbuatından söz edilebiliyorsa bunun başlıca mimarının Gaspıralı oldu-
ğunu belirtir ve sözlerini şu şekilde sürdürür:   “Bugün İsmail Bey’i bir kale 
gibi ihata etmiş olan  pek çok ve parlak Türk münevverleri muharrirleri mü-
tefekkirleri, ve mücahitleri görüyorum. Bugün Rusya’da gayet yüksek bir 
Türk matbuat’ı ve edebiyatı mevcuttur.  Binlerce İslâm mektebi  Kazan’dan 
Bakü’ye ve Tiflis’ten Buhara’ya kadar  İslâm çocuklarına eğitim veriyor. Bu-
gün İslâm ticareti, İslâm parası Rusya’nın hayat-ı iktisadiyyesinde  mühim 
bir amil olmuştur.  Hülâsa bugün Rusya’da zinde bir hayat ve kendi mevcu-
diyetini ihsas ettiren bir İslâm Türk milliyeti mevcuttur. Düşünün bundan 
yirmi sene evvel bunların hiçbiri yoktu” (Sakal, 1999: 103).  

Sonuç

Yaşanılan tecrübeler göstermektedir ki tarih ve tarihî olaylar ders 
alındığı sürece bir değer hâline gelmekte ve böylece sosyal, millî, hatta mil-
letler arası boyutlarda çeşitli kazanımlar sağlanılabilmektedir. Türk dünyası 
olarak bugün en önemli amaçlarımızdan biri olan, olması gereken  “dilde, 
fikirde, işte birlik” şiarı, aslında geçmişte örneklerine rastladığımız gibi, 
organik bağlar nedeni ile hem bir gereklilik hem de önemli bir sorumluluk 
olarak karşımızda durmaktadır. Bu nedenle, bu yönde yıllar önce atılmış 
olan adımların temel alınarak, yeni çalışmalar ortaya konulması gerekmek-
tedir. Biri birinden bağımsız gibi görünse de aynı amaç uğrunda verilen 
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mücadelenin tarihî seyir açısından bir sonraki çalışmaya temel ve malzeme 
teşkil edeceği gün gibi aşikardır. Söz gelimi 1926  Baku Kongresinde yapılan 
çalışmaların günümüz açısından taşıdığı değeri Jala Garibova şu sözler ile  
özetler: “Her şeye rağmen o birkaç yıl içinde (1922-1939) Azerbaycan’da 
Lâtin alfabesine geçiş konusunda alınan mesafe, görünüşteki başarısızlığa 
rağmen, 50 yıl sonra yani Azerbaycan 1991’de bağımsızlığını kazandığı 
zaman önemli bir faktör olmuş, meclis sadece birkaç hafta içinde resmî 
alfabe olarak Lâtin alfabesini kabul etmiştir”  (Garibova, 2006:1 241). Bu 
yöndeki   tespitleri Anar’ın konu ile ilgili bir çalışmasında da bulmamız 
mümkündür ki bütün bu tespitler aslında Gaspıralı’nın yıllar önce başlat-
tığı ve önemli mesafeler katedilen birlik ve beraberlik çalışmalarının, aynı 
konuda, günümüz hedefleri açısından da yol gösterici olabileceğinin en 
önemli göstergesidir.   
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Language and Identity In  
Kazakh Horse Culture*

Guldana Sarbassova**

I. Introduction

Kazakh national identity relies on some ethnic features that played 
an important role in the history of the Kazakh such as common histori-
cal memories, common culture, rituals, traditions and language. As an 
originally nomadic people, the horse has emerged as the most significant 
feature of Kazakh national identity. The horse has played a central role 
throughout Kazakh history as provider of transportation, food, labour and 
companionship. That’s why, generally most of the Kazakh traditions and 
linguistic expressions are connected with the horse. Today the horse is a 
symbol of Kazakh culture and prestige. Horse became Kazakh’s national 
heritage. Alan Outram once noted that horses shift from being a quarry, to 
become a herded economic mainstay, a source of military power and, up to 
present, a symbol of Kazakh culture. It is therefore unsurprising to find that 
horses feature heavily in the rituals, art and cuisine of the region (Outram 
et al. 2011: 116).  

Language is one of the main concepts of national identity, because 
it has a cohesive force binding together a nation in its homeland and it can 
reveal a nation’s outlook, and world view. Whorf in one of his hypothesis 
had been said that the native language is strongly influences or determines 
the world-view he will acquire as he learns the language (Brown 1976: 128). 

* bilig Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi 75. sayıda yayımlanmış makalenin gözden geçirilmiş versiyonudur.
 This paper is the result of the post-doctoral research, 2012-2013 academic year, conducted at the University of  
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The famous specialist in Turkic philology Mahmud Qashqari in his Divani 
Lugat it-Turk (Dictionary of Turkic Languages) researched the importance 
of extralinguistic factors like life style of the nation, everyday life, occupa-
tion, geographic differences etc., and also spent a lot of time for the research 
of national onomastics (Qashqari a.1997, b.1998). Kononov and Nigmanov 
(1981: 130) also wrote about this. The great work of the great poet Alish-
er Novaii Suzhdeniye o dvuh yazikah (The Judgement of Two Languages) 
written in 1499, is also important from the ethnolinguistic view point. He 
proved in his work the richness of Turkic literary languages giving examples 
from the life of Turkic nation (Nasimov 1981: 152).    

Language is the mirror of the ethnos, as Abduali T. Kaydar noted, in 
order to reveal the nation’s outlook and culture, we have to investigate eth-
nos in language vicinity which means ethnos and language should be taken 
and investigated as a whole. The Kazakh scholar Kaydar suggested investi-
gate ethnos always with its language (1985: 18-22), because ethnos and its 
language is connected with the spiritual and cultural life. Foreign scholars 
like Johann Gottfried von Herder and Wilhelm von Humboldt1, Edward 
Sapir and Benjamin L. Whorf2, Roger Brown (1976: 125-153), Paul Kay 
and Willet Kempton (1984: 65-79) among others have also studied ethnos 
together with its language.   

Today, the theme of language expressions specially connected with 
the horse culture interested many Kazakh scholars like Toktabai (2010), 
Sarbassova (2010), Baitelieva (2007), Toktaqul (2005), Beisenova (1995) 
among others. 

Kazakh scholar Toktabai (2010), who is the expert in this field, col-
lected from national sources more than 600 terms and names, including 358 
definitions of horse color with its peculiarities, and superstitions on these 
colors of the nation. 

Guldana Sarbassova (2010) collected most of the old measuring 
names used by the Kazakh before the metric system were standardized. She 
noted that the most of the measuring names were related to horse culture 
and nomadic cattle breeding lifestyle of the Kazakh. This affected the way of 
time, distance, and weight were measured in Kazakh language. 

Language and Identıty in Kazakh Horse Culture
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Zhanar Baitelieva (2007) also concluded that most linguistic expres-
sions concerned with the horse characterize the national life and culture 
of the Kazakh. She noted that many expressions referring to horse age and 
sex, breeding and natural features, body parts, coloring, illnesses, appear-
ance, characters, movements, shelter and equipment.

II. Theoretical Background

According to British ethnographer Anthony D. Smith, national 
identity is mainly based on historical memories, shared language, religion, 
culture, and a common descent. In his book National Identity, Smith dis-
tinguishes between Western and non-Western model for understanding 
national identity. Historic territory, legal-political community, legal-polit-
ical equality of members, and common civic culture and ideology; these 
are the components of the standard, Western model of the nation.  To the 
non-Western model belongs the countries of the Eastern-Europe and Asia. 
Smith terms this non-Western model an ethnic conception of the nation. 
Its distinguishing feature is its emphasis on a community of birth and na-
tive culture. The nation can trace its roots to an imputed common ancestry. 
This emphasis on presumed family ties helps to explain the strong popular 
or demotic element in the ethnic conception of the nation. That is why 
lexicographers, philologists and folklorists have played a central role in the 
early nationalisms of Eastern Europe and Asia. Their linguistic and ethno-
graphic research into the past and present culture of the folk provided the 
materials for a blueprint of the nation-to-be, even where specific linguistic 
revivals failed. By creating a widespread awareness of the myths, history 
and linguistic traditions of the community, they succeeded in substanti-
ating and crystallizing the idea of an ethnic nation in the minds of most 
members (Smith 1991:11-14). 

The word nation etymologically comes from Latin. It was derived 
from the past participle of the verb nasci, meaning to be born. The term 
was used for signifying blood ties and also to describe the inhabitants of a 
country regardless of the population’s ethno-national composition (Con-
nor 1994: 38). Anthony D. Smith defines the term nation as a named hu-
man population sharing a historic territory, common myths and historical 
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memories, a mass, public culture, a common economy and common legal 
rights and duties for all members (Smith 1991: 14). The Greek word for 
nation is ethnos derived from ethnicity (Connor 1994: 43). Ethnicity refers 
to the cultural practices and outlooks of a given community of people that 
set them apart from others (Cohen 2011: 47). Anthony Giddens stated 
that the members of ethnic groups see themselves as culturally distinct 
from other groups in a society and are seen by those other groups to be so 
in return. The most common characteristics of ethnic groups are language, 
history, ancestry, religion and style of dress (Giddens 2001: 246). 

Ethnos together with its language may consider ethno-linguistics that 
part of anthropological linguistics concerned with the study of the interre-
lation between a language and the cultural behavior of those who speak it. 
In other words, ethno-linguistics is an ethno-semantic, anthropolinguistic 
branch of linguistics which appeared on the border between ethnography 
and lexicology and which is engaged into a comprehensive investigation of 
the mutual relation of the ethnos and its language (Sarbassova 2010: 120). 

Wilhelm von Humboldt adumbrated his Weltansicht hypothesis in the fol-
lowing manner:

Language appears to present to us subjectively our entire mental ac-
tivity (in a manner of our procedure), but it generates at the same time to 
object in as much as they are objects in our thinking… Language is, there-
fore, if not altogether, at least in terms of perception, the means by which 
[each] human being constructs at the same time himself and the world or 
by which he, rather, becomes conscious of himself by discriminating be-
tween himself and the world. (cited and translated after Konrad Koerner 
1992: 179)

This idea was further developed by the followers of Wilhelm von 
Humboldt. The Humboldt-Sapir connection was explored in 1967 by Mat-
toso-Camara (1970) and more recently and more fully by Drechsel (1988) 
especially with regard to the inner form concept (Sapir 1921: 115) and the 
so called Sapir Whorf Hypothesis. 

The ethnolinguistic investigations of the Kazakh language were first 
introduced in Kazakhstan by academician Abduali T. Kaydar, who contri-
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buted a lot to the development of Kazakh ethnolinguistics. Kaydar was the 
first who raised the issue of ethnolinguistics in Kazakhstan and the author 
of the present paper will conduct the research based on the theoretical 
principles proposed by Kaydar in 1985. Kaydar’s theory investigates eth-
nos in Language Vicinity. This means that ethnolinguistics is the research of 
language questions which are connected with the spiritual and cultural life 
of a certain territory (ethnos) speaking that language; with the everyday 
life of the ethnos; with its outlook, its traditions, its consciousness (Kaydar 
1985). The definition of ethno-linguistics is the history of ethnogeny and 
ethnos; the language processes in internal and interethnic mutual relati-
ons; the role of language in ethnos formation, in its existence; the pecu-
liarities of thinking of a certain ethnos and language; the language itself 
and the traditional culture (consciousness, customs, religion etc.). Thus, 
having defined the essence of a nation it shows its difference from other 
nations. Moreover, it considers the classification of world languages and 
many other questions (Sarbassova 2010:120-122). Therefore, Kazakh 
horse culture and their linguistic expressions referring to horses are closely 
connected and, undoubtedly, can give information about the everyday life, 
ideas, and outlook of people.

 III. The Position of The Horse As a Feature of Kazakh National 
Identity  

Kazakhstan became independent with the breakup of the Soviet 
Union in 1991, but there had been no independent nation or even territory 
commonly designated for Kazakh (Sarsembayev, 1999) before the Soviet 
takeover in the early twentieth century. President Nursultan Nazarbayev 
noted after independence that one of his first tasks was to “consolidate the 
political community and build Kazakh patriotism” (Kubicek 1998: 35). 
A policy of Kazakhisation encourages immigration by ethnic Kazakh, in-
creases political appointments for ethnic Kazakh, and mandates the use of 
Kazakh language (Zardykhan 2004). At the beginning of independence, 
the Kazakhstani government encoded a dual definition of nation into the 
legal infrastructure of the new state. An all-inclusive territorial citizenship 
was combined with a remedial ethno-nationalism of the indigenous ethnic 
group. The expectation was to craft a new identity of Kazakhstani, officially 
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recognizing the poly-ethnic nature of the republic, while at the same time 
tilting towards Kazakh culture, history and language as the principle ingre-
dients of the new territorial identity (Sürücü 2002: 385). 

Kazakh as nomadic people horse became one of the main features 
in Kazakh national identity, because horse plays enormous role in Kazakh 
life, and it is fundamental feature, intangible, fixed element and it is holy for 
Kazakh. Today the importance of the horse is evident in Kazakhstan’s pop-
ular culture. As a symbol, it has served to build a Kazakh national identity. 
For example, traditional themes focusing on horses and the nomadic life 
of the steppe are present in the media, particularly Kazakh films and music 
videos. Kazakh yearning for a romanticized past are drawn to image of no-
madic life. Clearly, the producers of emotionally powerful Kazakh music 
videos include visual references to nomadic heritage, and affirms their al-
legiance to their new nation ( Johnson 2006: 12-13). The visual images of 
traditionally dressed Kazakh on horseback, travelling with families across 
great expanses of the steppes revitalize ancestral memories that the Soviets 
once tried to squelch with policies that restricted the Kazakh language and 
attempted to agriculturalize the steppe. This view of nomadic life builds on 
a common historical past and shared culture portrayed in all aspects of the 
popular culture (Sarsembayev 1999). Thus, the development of Kazakh 
national identity is facilitated.

The image of the horse is also seen in many Kazakh paintings (See 
Fig. 1). The painting below of important Kazakh political leaders appear-
ing on horseback represents power and how the Kazakh people and their 
leaders want to see themselves.

Other famous Kazakh people that played a crucial role in their his-
tory are depicted in the (Fig.1) painting. Kazakh girls are wearing the na-
tional dress; other people are playing dombyra and kobyz, Kazakh national 
instruments. The enormously important Khodja Ahmet Yasawi mausole-
um built by Aksak Temir in Turkistan city and a Kazakh yurt, a traditional 
wooden framed nomadic shelter covered with heavy cloths, are repre-
sented.  The historical theme in this picture is noteworthy because many 
Kazakh see history and nomadic traditions as a solution to contemporary 
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social problems. One author offered an alternative history of Kazakhstan in 
which he boldly attempted to assimilate Chinggis Khan and his Eurasian 
empire as Kazakh, although the term Kazakh makes no appearance as an 
ethnonym in the historical record until centuries later. Thus, he asserted, 
“We must prove to Kazakhstani scholarship that the Kazakhs are a more 
ancient and historically well-known people [nation] than the Mongols. 
False theories are not only falsification of history but also encroachments 
on history, on the territorial integrity and culture of the Kazakh people” 
(Daniyarov 1998: 175).

Kazakh divide themselves into three zhuz (tribal confederation); 
Ulu zhuz (Great Horde), Orta zhuz (Middle Horde) and Kishi zhuz (Small 
Horde) and further sub-divided into ru. Each zhuz has its own bii’s (lead-
ers). The leader of Great horde was Kazibek bii Keldibekulu (1659-1765); 
the leader of Middle horde was Tole bii Alibekulu (1657-1756); and the 
leaders of Small horde was Ayteke bii Baibekulu (1644-1700).  They are 
in the middle of the painting and praying for the prosperity of the Kazakh 
nation. On the right side near them are Kazakh associates of the Proph-
et Muhammed (Sahabalar). They helped Kazakh learn to read and write 
and spread Islam throughout the territory of Kazakhstan. At the top of the 
painting is the Golden Man on the leopard (barys). The Golden Man is 
a unique archeological discovery from Kazakhstan. It was found in 1969, 
50 km East of Almaty, by Kazakh archeologists under the supervision of 
K.A.Akishev. The archeologists named the burial site Issyk since it was nev-
er mentioned in any folk legends. Leopard running fast, it was mentioned 
in the painting (Fig.1) as an aspiration to the future and development of 
the state under the sun which has a deep meaning, shining as the sun for 
the holy state. The image of the sun is a sign of wealth and abundance. Its 
graphical picture is a symbol of vitality. The sun is also a great guide for the 
nomad. He arranges his life according to it. He subordinates his life to the 
sun. Be always on the move! That is what nomad is learning from the sun. 
The great image of the sun which is always moving over the blue sky is a real 
symbol of life for nomads. Therefore, in the language of art, the sun is given 
as an eternal life. This is how Kazakh perceive the Kazakh national iden-
tity. Historical events play important role in Kazakh national identity. The 
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horse has always played an enormous role in Kazakh history and culture 
because it is so valuable in so many different ways. Kazakh appeared on the 
historical stage together with their horses. The horse was always their true 
friend and protector, and helped them to overcome all economic and mili-
tary challenges of everyday life. While for other peoples horses are just for 
riding, transport or sport, for Kazakh horses are an integral of their cultural 
heritage. 

Kazakh horse culture from the mythological view point

Many years ago before the Islam spread Kazakh steppe, Kazakh was 
shamanic people. So, it is still living in their blood, and Kazakh has so many 
mythological beliefs. In old times Kazakh belief that horses among other 
home animals has a spiritual guide. Kazakh is also belief that horse born 
from wind. There is Kazakh saying, jilki – jelden, siyir – sudan, tuye – shölden, 
eshki – tastan, koy – peyishten jaralgan that means the horse born from wind, 
cow from water, camel from desert, goat from stone and the sheep from paradise 
(Toktabai 2010: 11). When man first milked a mare and intended to make 
some qurt (dried cheese in a round shape) and cheese just as it is made 
from cow’s milk, he proved unable to do it: so there is a legend among Ka-
zakh that Kambar-Ata, the spiritual guide of the horse, taught people how 
to make kumyz, the horse milk. That is why Kazakh call Kambar-Ata the 
spiritual guide and protector of the horse, but he is also seen as a real man 
who taught Kazakh how to make kumyz. In addition, Kambar-Ata is also 
a master of the earth, miracle-worker and a holy man who grants the birth 
of sons etc. So, worship of Kambar-Ata among Kazakh is of great impor-
tance and is linked to the worship of the horse in the life of nomads. Even 
nowadays, compared to shepherds, herders in charge of horses are regard-
ed as more important. In olden times horse herders took part in all social 
affairs and would dine in the households of the rich. Horse herders would 
be given a place of honor in a yurt or in a room. Kazakh call this place tör 
that is a recess opposite the entrance to a room. Rich people, the so- called 
bailar would even give horse herders their daughters and accepted them as 
bridegrooms when they protected and saved their horses from danger and 
violent attack (Toktabai 2010: 171).  
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In general, nomads strongly followed their customs and traditions. 
Herodotus wrote that Kazakh till the end of XIX century saved the tra-
dition to bury the man with his horses even they traditionally bury good 
horses as a man. In XX century, Kazakh after the death had a tradition to 
kill between 10-100 horses, depending on their richness, and gave dinner 
from its meat for friends, relatives, neighbors and any people who came 
to present one’s condolences. In XXI century, this tradition still follows 
and Kazakh after the death kill 1-2 horses. The archeological excavations 
proved the words of Herodotus (Toktabai 2010: 40).      

Kazakh also has a tradition when woman trying to born the baby, 
woman must be outside of the house, and they run the horses around the 
pregnant woman in order the horses run away the devils so the woman 
could then born quickly without any pain (A.Toktabay 2010: 254). Here, 
Kazakh belief that horses protect the people from the devils as well. 

Scientists who are researching the ancient history say that in Greek’s 
ancient culture that has a shape of mythological horses centaur occurred 
to their mind thanks to the Turkic people, as Turkic people were born to-
gether with their horses as they always were on horses days and nights who 
eat and sleep on horses (Toqtagul 2005: 44). 

The image of horse embodies such features as courage, sagacity and 
will power. Their wings symbolize the aspirations of the multinational peo-
ples of Kazakhstan to build a strong and a prosperous state. They indicate 
pure thoughts and intention to perfection, achieving harmony in society 
with nature and global civilization, achieving high aims. Winged animals 
with the body of a horse and the head of a man like centaur created from 
the dreams of a man and carved on the stones are often met on the pictures 
of the early period. A pair of mythical fast horses is depicted on the national 
emblem. It seems like they protect a holy place (shanyrak) on both sides 
against misfortune (trouble), libal and danger.

 Significance of horse color

The color of horses has played an important role in Kazakh life. 
Throughout history, the color of horses has been of enormous significance 
in all aspects of their life. Usually, Kazakh divide horse colors (horse coat) 
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into three types: bay, black and piebald. Kazakh scholars group horse col-
ors in three types. Arginbaev’s classification of horse colors, for instance, in-
volved: bay (including white, grey, roan, blue roan, flecked (spotted), dull, 
yellow, sorrel, sorrel-bay, liver-chestnut, blue, grey, chestnut, bright-red, 
red, yellow-red), black (including dark-bay, black, black-blue, black-grey, 
brown, bay, and other shades of brown) and skewbald (including white 
with yellow, grey or blue markings etc.) (Toktabai et al. 2005: 52-53). 

In the painting (Fig.1) the colors of horses is also represents and has 
a deep meaning. A large number of Kazakh beliefs and superstitions are still 
present in modern life of Kazakh. The founder of the Kazakh state in the 
15th century, Wali-ullah Abul-Mansur Khan better known as Ablai Khan 
(1711 - May 23, 1781), is on the left side, and the president of the Repub-
lic of Kazakhstan, Nursultan Nazarbaev, is on the right side. Other Kazakh 
political leaders, famous writers, akyns and batyrs (heroes) are mounted 
on white horses. White was the color expressing holiness and purity. In 
the old Kazakh tradition, if a bride was not a virgin she would be placed on 
a horse back to front and sent home or if people liked the girl they would 
bathe her in white mare’s milk. In this way, she could wash away her sins 
and then marry her bridegroom. There is a Kazakh saying, aieldin kunasi 
tek boz bienin sutine tusse gana ketedi, which means that “the sins of a girl 
not a virgin can only be washed away and forgiven after she bathes in white 
mare’s milk” (Toktabai 2010: 29).

When people sinned they could wash away their sins if they bathed 
in the milk of a white mare, but not in the milk of a black mare (or mare of 
any other color). In this way they could wash away the sins they had com-
mitted: not only girls who were not virgins but any man, who had commit-
ted a sin, could also bathe in a white mare’s milk and wash away his sins. 
Toktabai noted that, due to the fact that a white horse is holy and valuable 
for Kazakhs, they used not to ask for money for a white horse when it was 
stolen. One of the advantages of a white horse is that it can be seen very 
well in the dark at night. That is why in olden times young men used white 
horses when they went to see their brides in the night (Toktabai et al. 2005: 
53). White mare’s milk was also used as a medicine. When someone was 
suffering from an illness or grief he would bathe in white mare’s milk and 
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in the belief that he would recover and get well soon. In the famous Turkic 
epic, dedicated to a hero named Alpamys, it is written that when Alpamys 
Batyr won a battle and returned home he made sure that his parents took 
a bath in white mare’s milk as they had suffered while he was on the battle-
field. So there is a Kazakh saying sheshendi boz biyenin sutine shomyldyratyn 
zhaiyin bar meaning you should bathe your parents in white mare’s milk, to 
show that you respect and love them (Toktabai 2010: 228). 

In earlier times when soldiers prepared for battle before going to war 
there was a tradition of sacrificing a white horse and wishing soldiers good 
luck so that they might win the battle. When the founder and Great Ch-
inggis Khan (originally known as Temujin), went to fight the Chinese on 
his way to the battlefield he stopped on a hill and, together with his heroic 
soldiers and leaders of the hordes, sacrificed a white horse and prayed to 
Gök Tengri3 (Seifullin 1964: 189-200). In the battle of Anyrakai field in 
1726, the rulers of three zhuzes or hordes (Kazakhs are divided into three 
hordes: the Great Horde, Middle Horde and Small Horde) came together 
to consult each other and elected Abilhaiyr Khan as their chief warlord and 
ruler. To celebrate this, a white horse was sacrificed as a symbol of future 
victories (Seifullin 1964: 201-202). Whenever there was a war, battle, or 
litigation between zhuzes (hordes), tribes or Khans and when it was decid-
ed to end a war, battle or litigation between brothers, a white horse would 
then be sacrificed. Those involved would then swear, by putting their fore-
fingers into the blood of a white horse that they would never again become 
enemies. The Kazakh scholar, A.Toktabay, cites examples of such customs 
from written sources referring to a study made by L.Badabamov. Toktabay 
wrote that after the battle between Ablai-Khan and the ruler of the Dzun-
gars, this custom was followed. This custom continued until the end of the 
20th century (Toktabai 2010: 229-230).

From history, we know that the color of horses also played an im-
portant role in the naming of directions when soldiers mounted on their 
horses. According to Çınar, who referred to Sertkaya’s notes, has said that 
the East was blue, the South was red, the West was white, and the North 
was black. Kul Tigin the General of the Second Turkic Khaganate did also 
change the color of his horse according to the directions in which he was 
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setting off to battle. When he rode to the East his horse was light-colored or 
grey, when he went to the South the color of his horse was light-colored or 
brown, when he went to the West his horse was white, and when he went to 
the North he took a dark horse. Çınar also noted that the King of the Hun-
nic Empire, Mete Khan, did also arrange the mounted formations in his 
army on the basis of horse color. Mete Khan, while encircling the Chinese 
army, used light-grey horses in the East, light-colored horses in the South, 
white horses in the West and dark-colored horses in the North. This was a 
part of his battle tactics (Çınar 2001: 17).

We also can find evidence for this in inscriptions that give us infor-
mation about the ancient Turkic culture. In old monuments written in the 
Uighur language the following colors correspond to animals: east – blue, 
green (the symbol of the dragon), west – white (the symbol of the tiger), 
south – red (the symbol of the magpie) and north – black (the symbol of 
the snake) are specified for instance. Nomads also designated parts of the 
earth by color: red – the color of the South, black – the color of the North, 
blue – the color of the East, white – the color of the West and yellow – the 
color of the zenith (the highest point of the sky) (Sarbassova 2010: 9). 
Academician Kononov noted that the color geo-symbolism of the Turkic 
peoples apparently only died out recently, replaced by a linear-spatial ori-
entation, as has often happened elsewhere. Even when such customs were 
only used long ago, they can still remain clearly evident in particular practi-
cal activities of individuals (Kononov 1978: 160). Thus, the color of horses 
can be seen to have played a major role in the life of the Kazakh, great no-
mad of the steppes, in both their daily life and their beliefs.

IV. The Role of Horse In Kazakh Language Identity  

In the paragraph of Theoretical Background I have discussed what 
does ethnolinguistic research means. Now, we know when research the 
ethnos with its language, it can be revealed the ethnos world views, cul-
ture, traditions and beliefs. The environment influences ethnos conscious-
ness and it builds in their language. Kazakh as the nomadic people, most 
of their language expressions connected with cattle breeding, I will discuss 
language expressions related with horse culture and how it is affect the na-
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tional identity. Thus, it shows us that the language is indeed one of the most 
important features in the concept of national identity. There are Kazak say-
ings: til zhok zherde ultta zhok (there could not be a nation where there is 
no language); özge tildin barin bil, öz tilindi qurmette (you can learn all 
foreign languages, but you have to respect your Mother Tongue).  

Linguistic expressions connected with horse culture arose from Ka-
zakh beliefs, traditions, everyday life, and world views. Unfortunately, I can 
not list all the expressions, so let us look at some and analyze them:

biye sauim vakit the whole time spend for milking the horse, milking 
takes approximately 30 minute. This phrase is appeared before the metric 
system was standardized and was used to show the time; 

zhilki zhusar kez time when people feed the horse early in the morn-
ing. This expression is appeared before the metric system was standardized 
and was used among Kazakh to show the time of the early morning; 

biye baylar kez time to milking the horse in spring approximately in 
May, when Kazakh give special feed and care (by separating the horse from 
the herd) in spring in order to get a lot of kumyz (horse milk);

bir biyeden ala da tuadi, qula da tuadi (from one horse may born 
marked and bay horse) this became a proverb that means the same female 
may born as good as bad person. In medieval ages Kazakhs killed marked 
horses when they born. They believed that the marked color brings unhap-
piness. So the marked color for Kazakhs has a bad association; 

at shaptirim jer the measure phrase is associated with the ability of the 
horse to run without becoming tired, this is approximately 25 kilometers; 
and kulin shaptirim jer the measure phrase is associated with the ability of 
the foal to run without becoming tired, this is approximately 10 kilometers. 
These phrases are also appeared before the metric system was standardized 
and were used to show the distance, among others etc. 

All above mentioned linguistic expressions in Kazakh language ap-
peared because the history of words and its meanings are closely connected 
with the history of the nation who speaks that language. The importance 
of household and everyday life is that the nation see and use them in every 
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day of their life, that is why it plays important role. The horse was every-
where in Kazakh life. They used them as a food – drink horse milk and eat 
horse meat; as a clothes – from its leather made coats, fur coats, boots, and 
from its wool made socks, pullovers, and also carpets; as a cartage; in mili-
tary/wars; in economics and commerce; and in social life. Horse helped 
Kazakh to conquer the lands and win the battles, since it plays crucial role 
in their traditions and customs. Naturally, it influenced Kazakh language. 
The activity of the horse is extremely important as it save their land, tradi-
tions and language.

The horse is also the symbol of freedom, independence, life and 
wealth. That is why in Kazakh poetry, epos, and fairy-tales heroes, which 
Kazakh call them batyrs, adequate with horses. For example, in the poetry 
Kobylandi batyr has Taiturulu horse; in the poetry Alpamys batyr has Bai-
shubary horse; in the poetry Isatai batyr has Aktabani horse; in the poetry 
Birzhan batyr has Talkonyr horse; Shalkuirik horse in Kazakh fairy tale; 
ancient poetry Qozy Korpesh and Bayan Sulu have many horses that saved 
their lives, and many others praise this with the songs. Radlov stated that 
“the horse is the wealth of Kazakh, they favour horses and you can notice 
this from the beautiful naming of their horses” (Radlov 1905: 285). 

Generally, all expressions in Kazakh language have different mean-
ings and formed by different directions. Such linguistic expressions are sta-
ble phrases, component words of the phrase lost its first lexical meaning, 
and its new meaning has more persistency so that phrases having nomina-
tive meaning then it is impossible to separate these words from each other, 
they live as a one whole. Most of them appeared by the help of the environ-
mental action and how people perceive the world. All semantic and mean-
ingful groups of the phrases wholly is include men and his action, physi-
ological form and condition that has a various emotions concerning with 
the psychological processes based on the emotions such likes and dislikes. 
The reason is that because formation of such phrases formed by men’s con-
ception of space environment and made it by various self images, represen-
tations, symbols, comparing with other actions, using epithet, depict, and 
association. By all means the role of such phrase formation is important in 
language directed to anthropological researches.  
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V.  Conclusion

As a result of this study, I propose that the historical past is one of the 
important sources forming Kazakh national identity. For that reason, today, 
ideas of preserving cultural heritage are becoming popular. For hundreds 
of years Kazakh was herders who raised fat-tailed sheep, Bactrian camels, 
and horses, relying on these animals for transportation, clothing, and food. 
I argued at the beginning of this article that nomadic way of cattle breeding 
lifestyle of Kazakh, affected to their culture and world-views, certainly, also 
on language (expressions), because they used language in everyday life for 
communication and also to express their feelings and thought. The find-
ings that I have presented suggest that from ethnolinguistic research is pos-
sible to reflect on a nation’s outlook and the spiritual treasury of the people. 
This is because ethnolinguistic data is a widely open window to the history 
of people, the history where the genetic roots are shown, the mutual rela-
tions with other people are revealed, and the original spiritual and material 
culture is preserved. Studying horses promotes the national consciousness 
of Kazakh; it forms their cultural image and determines their course for 
the future. Research into the six-thousand-year history of Kazakh horse, 
complete with its historical-ethnographic and culturological implications, 
made it possible to throw light on the material and spiritual achievements 
of Kazakh which would not otherwise be clear. The material and spiritu-
al world of Kazakh, their traditions, rituals, beliefs and world views were 
discussed in this paper, because all these aspects of traditional culture is 
important from the point of national identity, and it became clear when 
considered through the prism of horse. The horse provided a special key to 
understanding the culture of Kazakh, a culture of nomads. 

For future research I suggest that the demand of present day is to give 
people ethnic-cultural knowledge through carrying out various ethnolin-
guistic research. This is because the ethnic cultural knowledge is knowl-
edge directed on the preservation of ethnic-personal conformity of a per-
son through mutual mastering of a native language and own culture, values 
of the world culture. 
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Nation-Building in Kazakhstan: Kazakh and 
Kazakhstani Identities Controversy* 

Nurken Aitymbetov**
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Yenlik Ormakhanova****

Introduction 

All of the states, emerged in the 20th possess certain features of na-
tionalizing countries1. The nationalizing states of Post-Soviet area can be 
characterized by the following: а) national rebirth of title nations; b) com-
pensatory policy of the government; с) principle of national equality. In 
this respect, Kazakhstan is not an exception. 

In 2004 Assembly of Nations of Kazakhstan2 proposed a doctrine of 
“National Unity” (“Kazakhstani Nation”)  announced by the President of 
the Republic of Kazakhstan Nursultan Nazarbayev. However, the new idea 
of ‘kazakhstani nation’ cardinally changes the position of the indigenous 
Kazakh nation in the country. The concept of ‘Kazakh nation’ together 
with the status of title nation, autochtones and owners of Kazakh land is 
now abolished. That is all other peoples (more than 120 ethnic groups) 
become autochtones and owners of the common ‘kazakhstani land’.

1   To identify this national situation and national states Rogers Brubaker introduces the notions of nationalizing 
nationalism and nationalizing state corresponding to it. 

2   Assembly of the people of Kazakhstan – is the establishment without company formation organized by the Presi-
dent of the Republic of Kazakhstan which aims at realization of state national policy, provision of social and politi-
cal stability in the Republic of Kazakhstan and improvement of interaction effectiveness of government and civil 
institutes of the society in the sphere of interethnic relations: http://www.akorda.kz/ru/page/page_assambleya-
naroda-kazakhstana_1352453861

* bilig Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi 74. sayıda yayımlanmış makalenin gözden geçirilmiş versiyonudur.
** Kazakh National University named after Al Farabi – Almaty / Kazakhstan
*** Kazakh National University named after Al Farabi – Almaty / Kazakhstan
****Kazakh National University named after Al Farabi – Almaty / Kazakhstan
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Some Kazakh cultural entrepreneurs opposed the doctrine of ‘Ka-
zakhstani nation’. They claimed that Kazakhstan is a state of the Kazakhs 
and only of Kazakhs. For example, a politician Mukhtar Shakhanov ex-
pressed his objection as the following: “Ultty zhoyudyn tote zholy – ka-
zakhstandyk ult  (The direct way to the destruction of a nation – Kazakhs-
tani nation)” (Shakhanov 2009).

This shows that formation of national identity of modern Kazakhstan 
is taking place in challenging conditions. Every Post-Soviet state underwent 
a complex process of self-identification of the people, but in Kazakhstan 
this phenomenon was accompanied by the biggest controversies. The 
controversies were connected to the fact that after the country received 
independence there appeared a world view conflict between the two 
major nations – Kazakh and Russian. Growth of Kazakh nationalism 
and opposition of the Russian ethnos to the new processes in the sphere 
of national policy demanded the conflict management. The issue can be 
resolved only with the help of the nation and nationalism research theories. 

Today the scientists like Benedict Anderson, Ernest Gellner, Ant-
hony D. Smith, and E.J. Hobsbawm contributed into development of the 
nation and nationality theory. Anthony D. Smith characterizes a nation as 
an abstract, poly-dimensional construction connected to various spheres of 
life and adept to multiple transformations and combinations. Its basic pe-
culiarities are historical territory, common myths and historical memory, 
common culture, unified legal rights and obligations for all the members, 
common economy.  The concept of national identity embraces, first of all, 
originality, historical individuality, national idea present among the people 
(Smith 2004). Agreeing with this statement, Benedict Anderson (1991) in 
his classic “Imagined Communities” proposes substitution of the phrase 
‘consider oneself ’ with ‘imagine oneself ’ and this way he identifies the na-
tion as ‘imagined community’. Thus, a nation can be defined as a collective 
individuality containing and being a reflection of the national identity. This 
definition provides unification of personal and collective elements in the 
concept of nation. An individual identifying one with collective distinc-
tiveness identifies themselves with the nation.  

Nation-Building in Kazakhstan: Kazakh and Kazakhstani Identities Controversy
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The situation in Kazakhstan where national identity is formed in con-
troversial interaction of two identities – Kazakh and Kazakhstani – can be 
described as the process of kazakhization. Theoretical analysis of kazakh-
ization will include application of the method ‘center - periphery’. This is 
not geographical, but sociological conception revealing social and cultural 
structure of the society. The center of the society is made up of two social 
groups defining the basic symbols of the society. The symbols of the soci-
ety, nation, ethnicity, class, and any other social group mean ideological 
and material objects, persons, historical events reflecting and representing 
the social group. The term ‘kazakhization’ is recently increasing use in jour-
nalism, especially in the relation between Kazakh and Russian languages. 
Kazakhization is interpreted as the introduction of Kazakh language in the 
spheres with dominance of Russian and thus elimination or significant re-
duce in the application of Russian. 

The framework of nationalizing state plays a great role among the 
theoretical conceptions applicable to the research of national identity in 
Kazakhstan in the context of Kazakh and Kazakhstani identities controver-
sy. This framework assists understanding of the condition of the countries, 
as Kazakhstan, which appeared in the place of collapsed empire. Formation 
of the state succeeded the nation formation, and consequently, national 
identity formation, which questions the society: what kind of a community 
does this state represent? Concerning Kazakhstan the following questions 
are raised: What are the peculiarities of national identity construction in 
Kazakhstan? What are the features of the basic subjects of national identity 
construction in Kazakhstan – the state, Kazakh and Russian elites? What 
are social, political and demographical foundations for realization of ka-
zakhization policy in the Republic of Kazakhstan? What is the essence of 
ethnic and civil conceptions controversy in the issue of nation building in 
Kazakhstan? 

The article discusses the process of national identity formation in 
Kazakhstan on the basis of the nation and national identity theory through 
situational analysis of the Kazakh and Kazakhstani identities controversy. 
In addition, the article uses the opinion poll results and content analysis of 
mass media in the frames of research project conducted in the Institute of 
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Philosophy, Political Sciences, and Religious Studies of the Committee of 
Science of the Ministry of Education and Science of the Republic of Ka-
zakhstan.       

1.  Formation of nationalizing state in Kazakhstan 

Nation state represents one nation. However, if there exist two na-
tions, and both of them purport to the state to represent only one of them 
through their cultural entrepreneurs, what we encounter in Kazakhstan, 
that will mean that the nation state does not fully correspond the defini-
tion. Brubaker Rogers (1996) introduces the concept of nationalizing na-
tionalism and corresponding nationalizing state into scientific circulation 
to determine this kind of national situations and national states. What is 
a nationalizing state? Brubaker defines it as a state perceived by its lead-
ing elites (including cultural entrepreneurs) as a nation-state with a certain 
nation, but at the same time as ‘incomplete’ and ‘unaccomplished’ nation-
state which is not ‘national’ enough in certain important from the perspec-
tives of the elites aspects. All of the new independent states of the post-
communist world can be defined in this context as nationalizing. These 
concepts are used to describe the relationship between the indigenous 
nation and the state in terms of its ‘identity’ to this nation in the newly 
independent states of the former Soviet Union and in the inter-war Europe.

Nationalizing nationalism arises in situations where a state with the 
indigenous title nation has already been created, but the people due to cer-
tain reasons cannot approve their sovereignly and dominance in the politi-
cal, cultural and other spheres, and other non-indigenous peoples of the 
state would unconditionally accept this domination. This is the main dif-
ference from nationalizing nationalism form the separatist nationalism in 
the form of national self-determination, well-described in the classic book 
of Ernest Gellner “Nations and Nationalism” (1991) in the form of a ‘con-
flict of Ruritania and Megalomania’. The book reveals the scheme of na-
tionalism where there appears nationalism in Ruritania, the rural outskirts 
of multinational Megalomania, and its elite is leading the fight against the 
center for their own state Ruritania.

Nation-Building in Kazakhstan: Kazakh and Kazakhstani Identities Controversy
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Each nationalizing State has its own features determined by its 
cultural and historical development. This is also true for the post-Soviet 
nationalizing states. Despite the common Soviet past, each post-Soviet 
country had its own way to independence and its own characteristics of 
nationalization policies implementation. That is, nationalization policy of 
Kazakhstan is characterized by the opposition Kazakh and Kazakhstani 
identities expressed by the confrontation of Kazakh and Russian-Slavic 
cultural entrepreneurs concerning the terms ‘Kazakh’ and ‘Kazakhstani’. 

This confrontation, as it has already been mentioned, in modern Ka-
zakhstan is expressed by the controversy of the two concepts of the nation, 
the rivalry of the two main national identities - Kazakh and Russian-Slavic. 
Simultaneously this is a confrontation between the two main policies and 
practices – ethno-cultural, nationalizing nationalism promoted by the Ka-
zakh cultural entrepreneurs, on the one hand, and territorial, ‘civil’ nation-
alism, promoted by Russian-Slavic and non-indigenous cultural entrepre-
neurs, on the other hand. We can see a peculiar situation. Therefore, today 
Kazakhstan has two national identities and, accordingly, the two nations 
- Kazakh and Kazakhstani. However, those who belong to Kazakh nation 
deny the existence of the Kazakhstani nation, and vice versa. Nevertheless, 
many people consider themselves Kazakh, and the number of those who 
consider themselves members of the Kazakhstani nation is also big. This 
allows us to assert that there are two nations in modern Kazakhstan. This is 
also true of the feature of a nationalizing state as the perception of it by the 
leading elite as somewhat ‘incomplete’ or ‘unfinished’ nation-state. 

This is a perspective of modern Kazakhstan by Kazakh national-pa-
triots, that is, as a national state as it should belong to Kazakhs and only to 
Kazakhs. In Kazakhstan, unfortunately, the approval of the national state 
encounters resistance from the non-indigenous nationalities, primarily 
Russian-Slavic, which hinders its approval as the state of Kazakhs. But this 
very relationship between Kazakh and Russian cultural entrepreneurs de-
termines Kazakhstan as a nationalizing state. 

The national situation in Kazakhstan is characterized by noticeable 
confrontation between indigenous peoples, who gave the name to the state, 
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and the remaining, non-indigenous segment of the population. Kazakh ti-
tle nationalism has not approved its dominance in the national sphere of 
Kazakhstan. Therefore, any of the attempts in this sphere face counterstand 
of the non-Kazakh population.

Uncompromising attitude to self-identifications means intransigence 
to many other aspects. It is the opposition of ‘Kazakh nation – Kazakhstani 
nation’. This may be referred to the contradiction of the names of the state: 
‘The Republic of Kazakhstan’ or ‘The Kazakh Republic’. Identification con-
frontation links to linguistic controversy as well. Such perception is, first of 
all, manifested in the language issue. As in many other nationalizing states, 
and, perhaps, to a greater extent, the language of the indigenous nation is 
considered as the main element of nation-building in Kazakhstan. Mukhtar 
Kul-Muhammed (2004), present advisor of the President of the Republic 
of Kazakhstan, stated that language is the basis of national existence, that 
the revival of the language is the revival of the nation, and that Kazakh lan-
guage is the national idea of Kazakhstan.

As it is known, those in positions for Kazakh identity, struggling for 
Kazakh language present not only in the Constitution, but in the real daily 
life would be the official language, spoken by all peoples living in Kazakh-
stan. While the carriers of Kazakhstani identity advocate the positions of 
Russian language in certain ways.

Authors consider that determining significance of national identity 
separation in Kazakhstan through opposition ‘Kazakh identity’ – 
‘Kazakhstani identity’ is based on the fact that it is connected to definition 
of the nation in Kazakhstan. We are talking about the cultural definition of 
the nation, namely, what culture, what language is, ultimately, the symbols 
of the ethnic group should dominate in Kazakhstan, in other words, be 
shared by all ethnic groups of the country? This is the basic question of 
national and social life of Kazakhstan today and for the long term.

Which nation should dominate in Kazakhstan? As we refer to 
the cultural definition of the nation, its culture, language and symbols 
particularly, the symbols of which ethnic group should be shared by all 
ethnic groups of the country? These are basic questions of national and 
social life of Kazakhstan today and for the long-term perspective. 
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The society of Kazakhstan perceives the contradiction of Kazakh 
and Kazakhstani identities. Evidence of this can be found in numerous 
publications about this and related issues. Terminological oppositions 
‘Kazakh’ – ‘Kazakhstani’, ‘Kazakh nation’ – ‘Kazakhstani nation’ are 
particularly disclosed in numerous publications in Kazakh- and Russian-
language press which conceal contradictions Kazakh and Kazakhstani 
identities and other controversies. 

2.  Discussion on the definition of national identity in Kazakhstan 

Media deserve special attention in the investigation of nation-
building in Kazakhstan. The media are a powerful tool of national 
mobilization. Thus, it is no accident that the newspapers today present 
public discourse between those who support ethno-cultural model and 
those who are for civil model of nation-building in Kazakhstan. The media 
field in Kazakhstan is peculiar for the clear division on the Kazakh and 
Russian media which, according to the experts, exist in the ‘parallel worlds’. 
Kazakh media advocate ethno-cultural model, while Russian media 
support the civil model of nation-building. The Internet is becoming an 
important means of mass communication and as it is less controlled by 
the government the arguments between the opposing nation-building 
models supporters grow fierce here. That is why the analysis (including 
content analysis), media and the Internet might provide insights to better 
understanding of nation-building issues in Kazakhstan.

Identity can be considered as an answer to the question ‘Who are 
we?’. In discussion of national identity in Kazakhstan today most common 
answers to this question are ‘We are Kazakhs’ and ‘We are Kazakhstanis’. 
Intransigence of these definitions can be frequently followed in the debate 
on national issue. Those who define themselves as ‘Kazakhs’ do not want 
to be considered ‘Kazakhstanis’, and vice versa, those defining themselves 
‘Kazakhstanis’ do not wish to be ‘Kazakhs’ (Kadyrzhanov 2012). This 
opposition exists primarily in the public discourse, when representatives 
of the title and non-title elites appear in the media and other institutions 
of public opinion expression oppose interaction of languages, cultures, 
representation in government bodies, etc.
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The terms ‘Kazakh’ and ‘Kazakhstani’, similarly to Soviet times, 
continue to carry the ethnic content (‘Kazakh’) and the territorial, 
administrative, political and ideological significance (‘Kazakhstani’). 
Today, however, not everyone agrees with the existing division of spheres 
of application of the terms ‘Kazakh’ and ‘Kazakhstani’. The dissenters are 
mainly so-called ‘national-patriotic sector’. This sector includes supporters 
of Kazakh identity and neglects the existence of Kazakhstani identity. 
“We are tired of hearing the epithet ‘Kazakhstani’ collocating with all the 
concepts. Kazakhstani people, Kazakhstani steppe, Kazakhstani border 
... We consider the people, the land, and everything else to be Kazakh’ 
(Kozyrev 2009).

Bolatkhan Taizhan (2009), one of the leaders of the national-
patriotic sector, bitterly remarked that today the clichés ‘Kazakhstani land’, 
‘Kazakhstani literature’, ‘Kazakhstani culture’ became widespread, while the 
concepts ‘Kazakh land’, ‘Kazakh people’ are almost withdrawn from use.

‘A call for Kazakh Community’ (Bayaliyev 2009) highlights the arti-
ficial character of the terms ‘Kazakhstanis’ and ‘Kazakhstani nation’: ‘Our 
nation must and can only be called Kazakh nation. In terms of citizenship 
all of us are Kazakhs. What about the term Kazakhstanis? Artificially con-
trived, insipid, ugly ... But the main thing it is unfair’. 

As it has already been mentioned, many Kazakhs define their na-
tional identity as Kazakh (‘we are the Kazakhs’), while other nationalities 
do not want to be called Kazakhs and identify themselves as Kazakhstanis 
(‘we are Kazakhstanis’). On this occasion a famous journalist and human 
rights activist Sergei Duvanov (2011) indicates methods of population 
identification existing in society today described as extra-ethnic and eth-
nic variations of statehood of Kazakhstan. Extra-ethnic version is based on 
the consideration of Kazakhstan as ‘a state of all its citizens living there re-
gardless of their ethnicity’. Russian population and its elite adhere to this 
approach adhere and the entire population of the country is referred to as 
‘Kazakhstanis’. Ethnic identification version is based on the understanding 
of Kazakhstan as a ‘state of Kazakhs where all the other ethnic groups can 
live’. 
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However, Vsevolod Lukashev and Stanislav Epifantsev (2009) in 
their article ‘Can a Russian citizen of Kazakhstan become a Kazakh?’ say 
that rhetorical as it can be, this question is not truant. The question is rhe-
torical for the authors because it supposes only a negative response. As for 
‘not truant’ feature of the question, it refers to assimilation threaten for 
Russian population, which is actively discussed by the representatives of 
the title nation.  

At the same time, many of those who define their identity as Kazakh, 
deny, in turn, Kazakhstani identity and do not wish to be called Kazakh-
stanis. The headline of Kazakh press review ‘Kazakhs do not want to be 
Kazakhstanis’ published in Russian-language newspaper ‘Megapolis’ by a 
journalist Serik Maleev (2007) speaks for itself. However, the non-indige-
nous ethnic groups declare ‘We are Kazakhstanis’, ‘Kazakhstan is our com-
mon home’. But why is it a ‘common home’? This is the home of Kazakhs 
where others can live. And we have to state this openly (Bayaliyev 2009).

Despite of their integrative purpose the terms ‘Kazakhs’ and ‘Kazakh-
stanis’, as it can be seen, cannot unite, but rather divide modern Kazakhstan 
into two parts: the national-patriotic sector and the rest of the population 
of the country. Therefore, as Taizhan (2009) considers, Kazakhs and rep-
resentatives of other nations should be raised with clear awareness of the 
truth that we all live in the state of Kazakhs. Only in this case international 
harmony and ethnic relations will gain stability and right basis. This is the 
logic of the nation state and Kazakhstan in this sense is not an exception.

As has already been pointed out, the confrontation between indig-
enous and non-indigenous parts of population of Kazakhstan is reflected 
in the terminology in confrontation of words ‘Kazakh’ on the one hand 
and ‘Kazakhstani’ from other hand. This refers, for example, to the official 
name of our country ‘The Republic of Kazakhstan’ taken after the declara-
tion of independence on December 16, 1991. It should be noted, however, 
that with the adoption of the Constitution the issue with the name of the 
country has not settled yet. Elites acting on behalf of Kazakh people from 
time to time raise the question of the necessity of renaming of the state into 
‘Kazakh Republic’. 
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Thus, the authors of the ‘Keynotes of national-patriots’ (2003) state 
that because our country was called the Kazakh Soviet Socialist Republic 
until 1991, and after the collapse of the Soviet Union ceased to be Soviet 
and socialist country, it should be now called – Kazakh Republic. In the 
discussion of the current Constitution of the Republic of Kazakhstan in 
summer of 1995, the initial draft proposal was to rename the state into ‘Ka-
zakh Republic’. However, this proposal encountered resentment and resis-
tance both of the developers of the basic law and the rest of population 
of non-Kazakh population. Eventually, the official name ‘The Republic of 
Kazakhstan’ remained in the final version of the Constitution. 

A situation where a part of Kazakh nationalists refuses to use ‘Ka-
zakhstan’ as a name of their country is not a surprise. This word, as it was 
mentioned before, is translated from Persian as ‘the country of Kazakhs’, 
‘land of Kazakhs’, and was firmly established in Kazakh language and in-
ternational usage since the 1930s, when Kazakh SSR was formed in 1936. 
The name ‘Kazakhstan’ was together with ‘Kazakh SSR’, similarly to mod-
ern ‘Republic of Kazakhstan’ and ‘Kazakhstan’ and these, as indicated by 
paragraph 4 of Article 2 of the Constitution of the Republic of Kazakhstan 
(2011), are equivalent. 

In this respect, the name of Kazakhstan is different from the names 
of other Turkic republics of the USSR, for example, Kirgiziya, Turkmeniya, 
Tatariya and Bashkiriya which have a way of Russian naming for the coun-
try. In the late 1980s and early 1990s in the wake of ethnic mobilization, 
these republics, being a part of the USSR, changed their names officially 
in accordance with the Turkic canon to ‘Kyrgyzstan’, ‘Turkmenistan’, ‘Ta-
tarstan’, ‘Bashkortostan’. It is interesting to note, in this regard, that ethnic 
national mobilization in these republics led to the inclusion into their 
names of ‘-stan’ suffix, while the subsequent mobilization in modern Ka-
zakhstan leads to the exclusion of this suffix form its name and to renaming 
closer to the Russified version of the country name.

Concluding, we can say that the symbols within the constructivist ap-
proach are crucial in determining (construction of) the national identity. 
Any identity has symbolic essence. Ethnicity with dominate symbols in the 
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society, dominates in cultural, social and, ultimately, in political spheres. 
This logic guides the opposition of Kazakh and Kazakhstani identities in 
modern Kazakhstan. Since the Soviet era the symbols of Russian culture 
have dominated in Kazakhstan. Sovereignty and related social and political 
changes in Kazakhstan provide freedom of speech to Kazakh cultural en-
trepreneurs with the requirements of highlighting of Kazakh symbols. This 
requirement can be defined as ‘kazakhization’.

3.  Kazakhization as a way of identity issue solution 

The language issue is central in the process of nation building and 
identity in the post-Soviet area. In Kazakhstan the problem is objectified 
by the process of so-called kazakhization. It implies access to the leading 
position in any sphere of social life of Kazakh people and their language, 
culture and symbols. Kazakhization to some extent is a reaction to the 
processes that took place in the national sphere of Kazakhstan during the 
Soviet period, characterized by russification. In this extent kazakhization 
involves the introduction of Kazakh language in the areas of social life, 
dominated by Russian, as well as a substantial reduction in its use.

Kazakhization as a leading tendency in the field of national policy 
in the Republic of Kazakhstan has political and demographic dimensions. 
The major players in the area of national policy (cultural entrepreneurs) 
are the state, Kazakh and Russian elites. Accordingly, their attitude to ka-
zakhization will impact future of the process, as well as solution of national 
identity issue. 

It is known that the Kazakh elites are in the position of intensifica-
tion of implementation process of Kazakh language as the central symbol 
of Kazakh culture, in all the spheres of social life of Kazakhstan, as well as 
support an ethnic approach to national identity. Moreover, some national-
ists take an extreme position, calling for the elimination of the Russian lan-
guage and criticizing the government for the slow speed of kazakhization. 
Another part of Kazakh elite takes a more moderate position, urging both 
Russian-speaking Kazakhs and representatives of other ethnic groups to 
study the language and implement it in everyday life actively.
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Russian elites aggregate interest of the members and other, mostly 
European, ethnic groups in the sphere of national policy. They, in turn, fa-
vor preservation of the status of the Russian language and Russian-Soviet 
symbols and insist on civil identification. Thus, the Russian elites inhibit 
rebalancing of Kazakh and Kazakhstani identities, preventing the process 
of kazakhization. 

The government supports and promotes the implementation of 
Kazakh language in all spheres of social life by implementation of the lan-
guage policy. However, the authorities conduct the policy of trinity of lan-
guages, preserving the conditions for the application and development of 
Russian as well as English. National language policy is the natural reaction 
of the government on the globalization processes and it corresponds to the 
real ethnic and demographic structure of Kazakhstani society. But the state 
formed mostly due to the nationalist movement is to and does fulfill its du-
ties of the development of culture of the title ethnos 

The speed of kazakhization confirmed by the position of the state in 
the language issue and demographic trends established during indepen-
dence period in the Republic of Kazakhstan will definitely increase. Ethnic 
composition of the population determines the nature of interethnic rela-
tions in the country. The data of the Statistics Agency of the Republic of 
Kazakhstan show that the majority of European ethnic groups (Russian, 
Ukrainian, and German) is concentrated in the Northern and Central re-
gions of Kazakhstan. And ethnic Kazakhs, as well as repatriates and im-
migrants from Central Asia mainly live in the South and West Kazakhstan, 
Astana and Almaty (UNDP Review, 2006). According to the structure of 
the settlement of ethnic groups, kazakhization process is certainly efficient.

In addition migration processes on the territory of Kazakhstan are 
characterized by deflux of the representatives of European nations and in-
flux of the Turkic peoples (Kazakhs, Uzbeks, Uigurs). The cumulative neg-
ative balance of migration of European ethnic groups in 2011 was -22 630 
people, while the positive net migration of Turkic peoples at the period 
was 25 888 people. And this dynamics is preserved since 1999 (Statistical 
Compendium, 2006). The rate of natural increase among the Turkic ethnic 
groups is positive, whereas among Russians and Ukrainians it is negative 
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(Demographic Yearbook of Kazakhstan 2012). Dynamics of ethnodemo-
graphic changes reflected in Table 1 shows the formation process of the 
ethnic structure of the population in which implementation of the national 
policy with the dominance of the process of kazakhization became pos-
sible.

Table 1. Population of Ethnic Groups (% from the total popula-
tion)

Year
Nationality 1989 1999 2009

Kazakh 40,1 53,3 62,98

Russian 37,4 30,02 23,76

Uzbek 2,0 2,47 2,85

Ukrainian 5,4 3,68 2,09

Uigur 1,1 1,41 1,4

Tatar 1,7 1,67 1,28

German 2,4 2,38 1,12

Other 5,1 5,07 4,51

Data of RK Statistics Agency 

On the basis of the data presented it can be stated that there is a 
stable tendency of decrease of the amount of representatives of European 
nations and increase in number of people of Turkic nations. The latter are 
the speakers of languages relative to Kazakh. This is one more argument for 
kazakhization as a linguistic process. In addition, the absolute and relative 
growth of population of Kazakh nationality in the period of independence 
defines kazakhization in demographic sphere which is to certain extent is 
the foundation for further strengthening of the positions of Kazakh lan-
guage.  

The results of the research conducted by social fund “Strategy” in 
March and May 2009 describe the peculiarities of the identification of pop-
ulation of the Republic of Kazakhstan. The authors conducted an indepen-
dent analysis of the results of the research in order to investigate the issue 
more profoundly. 75,1% of the respondents define civil identity as primary 
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among other forms of self-identification. Ethnic self-identification is the 
second taking 12% of responses (see Figure 1). And the place of residence, 
education and material status had a great impact on the civil identity of the 
respondent. Ethnicity had a small impact on civil identity – there was no 
big difference between the Kazakh and Russian groups in the responses for 
this question.         

Figure 1. Responses for the Question “You Consider Yourself First 
Of All…”  

(% from the total number of respondents)

At the same time the results show that Kazakh people have a higher 
level of ethnic self-identification than the representatives of other groups. 
Thus, 61% of Kazakhs feel belonging to the ethnic group, Russians – 51%, 
and other nations – 43%. 
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Figure 2. Responses for the Question “How Often Do You Feel 
Belonging To The Representatives of Your Nationality” (ethnic cut) 

(% from the total number of respondents)

Ethnicity is most important in the extent of self-perception, especial-
ly among the representatives of older generation. Ethnic self-identification 
grows from the younger to the older age group. And also this form of iden-
tity prevails among the representatives with not finished secondary educa-
tion. And the major possessors of civil identifications are more ‘advanced’, 
conscious sector of the society.  

As we see the sum total of the respondents perceiving to certain ex-
tent their identification to a certain ethnic group in both Kazakh and Rus-
sian groups was higher than 75% (Kazakhs – 78,8%, Russians – 76,7%). 
Consequently, ethnic self-identification is considerably strong. However, 
the index civil identification on Figure 1 does not contradict these indexes; 
they reflect the difference in understanding of identity and the state. For 
Russians Kazakhstan is, first of all, is motherland and place of residence, 
while for Kazakhs Kazakhstan is historical homeland, their nation state, 
present and future place of residence. 

Nurken Aitymbetov, Ermek Toktarov, Yenlik Ormakhanova



450

Thus, on the basis of the mentioned data we can conclude that the 
social and political processes, interethnic relations in the society are real-
ized by the subjects whose ethnic identity is considerably high. This implies 
connection of the representatives of large ethnic group with the languages 
of their nations (Kazakhs with Kazakh language, Russians with Russian 
language). This fact also explains negative attitude of Russians towards cer-
tain aspects of the process of kazakhization (see Figure 3). 

The answers for the question ‘How do you feel about the innovation 
in the government meetings conducted in state Kazakh language?’ in the 
ethnic cut were divided in the following way: the innovation is approved 
by 66% of Kazakhs, 21% of Russians; disapproved by 12% of Kazakhs and 
46% of Russians. As we see, the innovations in the language sphere are ap-
proved by Kazakhs, but harshly denied by Russians. Consequently, despite 
the vital importance of language issue, it is one of the differentiating factors 
in the sphere of interethnic relations.    

 Figure 3. Responses for the Question  
“How Do You Feel About The New Introduction  

To The Parliament Meetings Conducted In Kazakh?” (ethnic cut)  
(% from the total number of respondents)
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The data show negative attitude of the representatives of Russian 
ethnic group towards the introduction of Kazakh language into actual prac-
tice at the domestic level. Similar data is presented in the materials of mass 
media. Consequently, there can be followed disapproving perspective on 
the process of kazakhization, among Russians the amount of people ‘ap-
proving’ and those who ‘don’t care’ is approximately equal to the number 
of those who ‘disapprove’ (47% to 46%). The amount of the people who 
couldn’t come up with a decision was the biggest among the representa-
tives of other nations.

Summing up, we can state that the process of kazakhization has both 
demographic groundings (the growing amount of language speakers) and 
positive attitude of the population to the introduction of Kazakh language 
on state level in general. Taking into consideration the peculiarities of the 
national politics sphere characterized by excessive conflictogenity, we can 
assert that kazakhization is potentially productive in the improvement of 
the country and the society.    

Conclusion

Summing up, Kazakhstan possesses all the features of a nationaliz-
ing state. Yet, regardless the government sovereignty and independence, 
Kazakh language, Kazakh culture and Kazakh symbols did not occupy the 
central position in the society. The real situation in the sphere of national 
policy and interethnic communications is characterized by the opinion 
clash among the big ethnic groups (Kazakh and Russian). 

The conflicts occur in the sphere of the language application, ono-
mastics and representations of authority structures. Assembly of the peo-
ple of Kazakhstan as an establishment assisting the stability of interethnic 
relations successfully functioning for 20 years so far has a big potential.  

Kazakhization as a process of national identity construction process 
takes place in the conditions of post totalitarian transit, integration projects 
activation, especially in the framework of Eurasian union. National elites 
have to promote their interests intensively in the conduct of national poli-
tics in the conditions of globalization and regional integration. This leads to 
the intensification of the process of kazakhization. Also kazakhization will 
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assist the resolving of the issues of preservation of interethnic agreement 
and Kazakh-Russian opposition. At the same time there formed a social 
foundation sustaining government policy on the broadening of application 
sphere for Kazakh language as a state language, development of Kazakh 
culture and replacement of Russian and Soviet symbols with Kazakh.

Despite the fact that state policy is directed at the Kazakhstani na-
tion formation, Kazakh elites insist on elimination of ‘-stan’ suffix from the 
usage. At the same time the representatives of other nations find it difficult 
to apply the word ‘Kazakh’ referring to themselves. This is caused by the 
ethnic essence of this etnonym. Thus, nation building on the basis of civil 
conception requires admission of the ‘Kazakh’ etnonym with more univer-
sal content. However, these processes can blur Kazakh identity intensively 
constructed by the national elite.   

Analysis of social, political and cultural conditions of the processes 
in the sphere of national policy showed that kazakhization is established 
as a leading tendency in the nation building. And growing speed of the 
process is peculiar to nationalizing Kazakhstan. Realization of government 
national policy assists formation of national self-consciousness of the new 
quality condition. This, in turn, will bring changes in the image of Kazakh-
stani people in social awareness; will create prerequisites for reconsidera-
tion of Kazakhs of their place in the world community, their competitive-
ness on the world arena.      
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19. yüzyılın sonu  
20. yüzyılın Başlarında Kuzey Azerbaycan’ın  
Karabağ Bölgesinde Anadilli Okulların  
Tesisi ve Durumu

Rena Bahışova*

18. yüzyılda Avrupa᾿da, daha doğrusu Fransa᾿da oluşan, 1820 
yıllardan tüm dünyaya yayılan aydınlanma hareketi belli bir zaman 
diliminde belli bir mekanda maariflenme sürecinin temel ilkelerinin 
topluma telkinidir. 19. yüzyılda siyasi, ekonomik, sosyal, kültürel ve manevi 
olay olan maarifçiliğin bir süreç olarak toplumda gelişimi, ona engel olan 
nedenler ve sorunlar, onun Azerbaycan gerçekliğine etkisi, Azerbaycan 
maarifçiliyinin esasını koymuş ve Ortadoğuʹda genişlemesine, sosyal-
manevi hayatta önemli değerlerden birine dönüşmesine yardımcı göstermiş, 
milli felsefi-estetik fikrin yanı sıra Necef bey Vezirovun, Abdurrahim bey 
Hagverdiyevin, Firudin bey Köçerlinin, Üzeyir Hacıbeyov’un zengin 
edebi yazar faaliyetlerinin 19. yüzyılın sonu - 20. yüzyılın başlarında 
Azerbaycanʹın Karabağ bölgesinde inikasının araştırılması günümüzde 
bölgede yaşanan siyasi proseslerin fonunda güncel sorunlardan biridir.

19. yüzyılı şekillendiren, toplum ve siyaset hayatında derin izler 
bırakan üç büyük fikir akımı Liberalizm (Hürriyetçilik), Nasyonalizm 
(milliyetçilik) ve Sosyalizm (toplumculuk)’tu.1 Bu üç temel akımın da 
kaynağını Fransız Devrimi oluşturmaktaydı. Sovyet tarihçiliği bile, bir 
burjuva inkılâbı olarak değerlendirmesine karşın Fransız Devrimini 
yüceltmekten geri durmamış ve “büyük” sıfatını Ekim Devrimi dışında 
yalnızca onun için kullanmıştı. Fransız Devrimini bütün insanlığa terakki 
ve medeniyet bahşetmiş 19. asrın belirleyicisi olarak nitelenmişti.2

1  Armaoğlu, 1999: 132; Açıkkaya, 201: 404
2  Açıkkaya, 201: 404

* Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi, Azerbaycan.
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Devrimle birlikte bir yönetim şekli olarak mutlakiyet ve bir sosyal 
yapı olarak feodalizm ölümcül bir yara almıştı, artık yaşatılmaları için 
ne kadar çaba harcansa da sonuç kaçınılmazdı. Tarih bir yöne doğru 
akmaktaydı, ileride görüleceği gibi liberalizm, nasyonalizm ve sosyalizm 
girdapları yüzyıllar boyu geniş coğrafyalarda büyük insan topluluklarını 
yönetmiş kudretli imparatorlukları, o cümleden Çarlık Rusya’sını bile 
yutmak üzereydi. Liberal ve milliyetçi devrimlerin arifesindeki Avusturya-
Macaristan İmparatorluğu’nun ünlü başbakanı Metternich 1847 Ekiminde 
Viyana’daki Prusya elçisine, “Ben eski bir doktorum. Geçici hastalıklarla 
öldürücü hastalıkları birbirinden ayırmasını bilirim. Fakat bu sefer, bu 
sonuncu hastalıkla karşı karşıyayız” diyordu.3

Öyle ki, Çarlık Rusyası Kuzey Azerbaycanʹın da dahil olduğu Güney 
Kafkasyaʹnın eğitim sistemine çeşitli yasalar ve tezler uygulayarak araziyi 
kendi menfaatine uygun yönetmeye başladı, böylelikle Rusça konuşan 
okullar arazide temel eğitim kurumlarına çevrildi. Eğitim alan öğrencilerin 
bir kısmı Farsça ve Arapça öğretilen geleneksel okullarda, bir kısmı ise 
Rus diline önem veren rusdilli laik okullarda eğitim görüyordu ki, bu tip 
okullarda ana diline ya önem verilmiyordu, ya da çok yüzeysel yanaşılırdı.

Uzun süren esaret ve imparatorluğun milli, dini ayrımcılık 
siyaseti Azerbaycan halkının sosyo-kültürel hayatında ciddi geriliğe yol 
açmıştı. İmparatorluğun sömürgecilik planlarının kurbanına çevrilmiş 
Azerbaycan’da halkın cehalet içinde depolanması, onun milli ve manevi 
değerlerinden amaçlı şekilde uzaklaştırılması politikası ise tam kapasite 
ile devam ediyordu. Milli ilerleme adına aydınlar ve vatansever burjuvazi 
temsilcileri tarafından ileri sürülen teşebbüsler genellikle kuşkuyla 
karşılanıyor ve ciddi engellerle karşı karşıya geliyordu.4

Rusya İmparatorluğu kısa sürede Azerbaycan üzerinde sömürge 
idaresini tesis etse de bütün heybetli görünüşüne karşın İmparatorluk 
günden güne zayıflamaktaydı.

3 Armaoğlu, 1999: 132
4 Babaşlı, 2004: 223
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19. yüzyılın 40’lı yıllarından Rus edebiyatı ve sosyal felsefi 
düşüncesinin, genellikle Rus kültürünün gelişiminde tüm medeni alemin 
ilgisini çeken güçlü bir yükseliş başlar ve insanlığın manevi tereqqisinde 
Rusya’nın rolü artıyor.5

Azerbaycan maarifçiliyini Avrupa maarifçiliği kriteri ile 
değerlendirip eşitlemek olmaz. Azerbaycan maarifçiliyinde Avrupa ve 
Rusya maarifçiliğinin etkisi olsa da, onun kendine özgü özellikleri vardır. 
Azerbaycan maarifçiliği davası Avrupa’da olduğu gibi bariz burjuva 
karakteri taşımamıştır. Çünkü burada milli burjuvazi zayıf gelişmiştir.6 Bu, 
rus ve Azerbaycan medeniyyetinin qarşılıqlı elaqelerinin yaranmasında 
ve möhkemlenmesinde mühüm rol oynamışdır. 19.esr Azerbaycan 
medeniyyetinin qabaqcıl nümayendelerinden olan Qasım bey Zakirin 
yaradıcılığı mütereqqi rus medeniyyeti ile sıx elaqede inkişaf etmişdir. 

Bu, Rus ve Azerbaycan kültürünün karşılıklı ilişkilerinin oluşmasında 
ve güçlendirilmesinde önemli rol oynamıştır. 19. yüzyıl Azerbaycan 
kültürünün öncü temsilcilerinden olan Kasım Bey Zakirin yaratıcılığı 
öncül Rus kültürü ile yakın ilişkide gelişmiştir.7

Bu dönemde maarifçiliğin esas tezahür biçimi din, mövhumat, eski 
gelenekler, cehalet, kadın hüquqsuzluğu, ana dilinde okulların teşekkülü, 
ayrıca yeni toplum fikriydi.

Yüzyılın 30’lu yıllarından başlayan eğilim yüzyılın ikinci yarısın-
da vatansever maarifçiler tarafından ciddi tepkiyle karşılandı ve ana dilli 
okulların düzenlenmesi uğruna aydınlanma hareketi güçlendi. Böyle bir 
ortamda yüzyılın sonlarına doğru Azerbaycan eğitimcilerinin girişimi ile 
geleneksel ve devlet okullarından farklı Rusça ile beraber ana dilinde de 
eğitim veren okullarının açılması şart oldu.

Ana dilinde okul görüşünün oluşmasında edebi meclislerin rolü 
büyüktür. Bunlardan Şuşa’da faaliyet gösteren «Meclisi-Üns» ve «Meclis-
feranmüşnan» adlı meclisleri belirtmekte fayda vardır. Ayrıca, ana dili 
eğitimi düşüncesinin oluşmasının diğer bir sebebi de kaza okullarında 

5 Köçerli ve Rüstemov, 1979: 5
6 VeliHanov, 1983: 15; Guliyeva, 2014: 94
7 Köçerli ve Rüstemov, 1979: 5
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Azerbaycan dilinin bağımsız dil olarak öğretimi idi. Öyle ki, Azerbaycan 
topraklarında asırlarca hüküm sürmüş Arap ve Fars dilini Azerbaycan 
dili ile değiştirmek, sonra ise tedricen Azerbaycan dilini de öğretimden 
çıkarmak çar Rusyasının arazideki Ruslaştırma politikasını bir parçasıydı. 
Fakat Çarizm bu politikası ile kendisi de bilmeden ulusal ideolojiye revac 
verdi. Böylece yüzyılın başlarında M. F. Axundovun ana dilinde eğitim fikri 
yüzyılın sonlarına doğru vatansever aydınların sayesinde hayata geçmeye 
başladı. Bu tür okullarda öğrencilere içerik olarak Kuran okumanın ve 
bazı dini bilgilerin öğretilmesinin yanı sıra, tarih, coğrafya, matematik 
ve tabiat bilimleri dersleri de verilmeliydi. Fakat en önemli değişiklik 
derslerin anadilde öğretilmesinin esas alınmasıydı. Anadilde eğitimin 
yanında yine eskiden olduğu gibi Farsça ve bir diğer yenilik olarak Rusça 
da öğretilecekti. Ayrıca öğrencilere harf - hece usulünden değil, yeni ses 
(fonetik) usulünden yararlanılarak okuma öğretilecekti. Bu yeni maarifçilik 
anlayışına “Usuli Cedid” denmişti. Gerçi devlet bütçesinden pay almayan 
özel okul statüsündeki Usuli Cedid okullarının fikir planında temeli 
Abbasqulu Ağa Bakıxanov’a  kadar gitse de bu usuldeki ilk okul Mirze Şefi 
Vazeh tarafından Gence’de açılmıştır.8

19. yüzyılın sonlarına doğru Azerbaycan᾿ın bazı şehirlerinde usul-i 
cedid adı altında yeni yöntemli okullar açılmaya başlanır. Usul-cedid okulları 
da yaklaşık o zamanki devlet okulları yolunda teşkil edilmişti. Fark sadece 
bunda idi ki, yeni okullarda derslerin hepsi ana dilde veriliyor, Rus dili 
ise ayrıca bir ders olarak yapılıyordu. Bu yeni yöntemli okullar, yahut o 
zamanki adıyla, ulusal okullar yarım eğitimli mollaların ders verdiği ve ders 
kitapları Kur᾿an ve «Gülistan» dan oluşan eski mollahane ve medreselere 
büyük darbe vurdu. Bazı araştırmacılarımız eserlerinde Azerbaycan᾿da 
açılmış Usul-cedid okullarının faaliyetini düzgün qiymetlendirmemiş ve 
maarif-kültür tarihimizin belli döneminde halkımıza büyük faydalar veren 
bu okulların faaliyetini azaltmışlar.9

Azerbaycan’ın ulusal elit oluşumu tarihini 19. yüzyılın sonu - 
20. yüzyılın başından itibaren  incelemek gerekir. Hem de bir konuyu 

8 Çamalan, Azerbaycan, 2011: 37-38
9 Abdullayev, 1996: 9
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belirtmek gerekir ki, politik konular geçmişin dahilerini daim düşündürse 
de, siyasetin bilimsel esaslarla öğrenilmesine sadece yirminci yüzyılda 
başlandı. Siyasi elit teorileri de daha çok bu dönemden itibaren oluşmuştur. 
Bu açıdan da, Azerbaycan’ın milli elitlerinin oluşumu işte 19. yüzyılın sonu 
- 20. yüzyılın başlarına kadar uzanmaktadır. Fakat milli elitin temsilcilerinin 
ulusal bilincinin oluşmasını etkileyen aydınlanma akımları, sosyal ve 
siyasi hareketler daha çok 19. yüzyıldan oluşmaya başladı.Aydınlanma 
hareketi, dünyevi ilimlerin öğretimi, Azerbaycan dilinde sanatsal eserlerin 
çoğalması, ana dilinde basının oluşturulması Azerbaycan᾿ın gelecek sosyal 
ve siyasi hayatında önemli bir rol oynayacak ulusal kadroların, uzmanların 
yetişmesinde, onların milli benlik bilincinin oluşmasında, milli uyanış 
hareketinde belirleyici etki gösterdi. 

19. yüzyılın başlarında Çarlık Rusyası Kuzey Azerbaycan’ı, özellikle 
Garabağ bölgesinin işgalinden sonra, diğer alanlarda olduğu gibi, eğitim 
alanında da değişim yaşandı.

1866 yılında Şuşa kaza okulunu bitiren, sonra ise müderris 
Yusufzadenin yanında Arapça ve Farsça’yı öğrenen Hasanali Qaradaği 
20 kişi öğrenciden ibaret Azerbaycan dilini öğreten yeni yöntemli okul 
açmıştır. Burada artık o, mollahanelerde olduğu gibi yerde hasır üzerinde 
dizüstü oturup ders okutmuyor, çocuklar masa arkasında oturup 
Qaradaği᾿nin basit olarak tertip ettiği el yazması ile ana dilinde alfabe 
ve kıraat öğreniyorlardı. 1873 yılına kadar bu okulda faaliyet gösteren 
Qaradaği Şuşa’da yeni yöntemle okul açan ilk kişi olarak tarihe geçiyor.10

1879’da Qori Darü’l-Muallimin’inde Müslüman şubesinin 
açılmasından sonra 1881’de bu Darü’l-Muallimin᾿den terbiye almış 
Müslüman muallimler çıkmaya başlamıştır. Buradan mezun olan 3 kişi usul-
i cedid ile talim vermeyi öğrenmişlerdi. Bunlardan Mirze Ali Mehemmed 
Halilov İrevan’da ve Nahçivan’da, Seferali Bey Velibeyov Gence ve Şuşa`da, 
Teymur Bey Bayramalibeyov ise Lenkeranda usul-i cedid ile tedris usulünü 
ilk başlatan muallimler olmuştur. 27 senede devlet tarafından açılan darü’l-
mualliminlerden 200 kadar muallim çıkmıştır. 11

10 Abdullayev, 1996: 135-136
11 Çamalan, Azerbaycan, 2011: 38
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19. yüzyılın 80᾿li yıllarından başlayarak aydınların dil okulu açmak 
girişimleri arttı. 1883 yılında yaz tatili sırasında Şuşa᾿da dinlenen Gori Öğ-
retmenler Seminariyası Azerbaycan şubesinin ilkokul öğretmeni, pedagog 
Sefereli bey Velibeyov açtığı üç aylık dil okulunda öğretim ses yöntemi ile 
idi. O, öğrencilere bilgi öğretmekle kalmıyor, aynı zamanda yerel öğret-
menlere ses yönteminin üstünlüğünü anlatıyordu.12 Şuşa᾿da daha bir ana 
dilli okulu yüzyılın 90᾿lı yıllarında Mir Muhsin Nevvab tarafından açıldı ki, 
burada Türkçe, edebiyat, Farsça, dünyevi ilimler tedris ediliyordu. M. M. 
Nevvab᾿ın önemli hizmetlerinden biri de ders kitabı düzenleyip tahsis et-
tiği okulda onları öğretim etmekti. Onun çeşitli alanlardan bahseden Keşf-
ül-Hakîkat, Kifayet-ül-etfal, Vuzuh-ül-Erqâm ve Nasihatname adlı dört ders 
kitabı bilinmektedir.13 Yirminci yüzyılın başında Rus-Japon savaşında çar 
Rusyasının uğradığı askeri-siyasi yenilgi sosyal hayatta değişiklikler gerek-
tiğini gösterdi. Öyle ki, savaş sırasında Rus halkının milli ve dini duyguları-
nı vurgulamak amacıyla hükümetin revaç verdiği propaganda kampanyası 
Rus milliyetçiliğinin artmasına yol açtığı gibi, Rus olmayan halklar arasında 
da milli uyanışa teşvik verdi. Halklar hapishanesi denilen imperiyada milli 
esaretin kuvvetlenmesi, çar Rusyası᾿nın birçok öbür ucundan olduğu gibi, 
Azerbaycan’da da güçlü sosyal-siyasi hareketin ortaya çıkmasına yol açtı.14 
Yusuf Vezir Çemenzeminli yazırdı ki, Japonların Uzak Doğu’da Ruslara karşı 
zafer kazanması toplam Asya’ya acayip bir etki bıraktı. Asırlarca uykuda 
olan kavimler harekete gelip ayılmağa başladılar. İslam alemi de bu harekete 
bac verip kıpırdadı, gözlerini açtı. Kesaletli yüzünde dirilik nişaneleri 
gösterdi. Rusya Türkleri maarif diye seslendiler. Okul, basın, hayır ve maarif 
toplumları ortalığa çıktılar.15 Bu halin Azerbaycan halkının bir ulus olarak 
teşekkülüne yardım etmesini, halkın milli ruhta terbiyelenmesini kaydeden 
Çemenzeminli bu konuda basının rolünü özellikle vurguluyordu.19. 
yüzyılın ikinci yarısında büyük sanayi şehirleri olan Bakü, Şamahı, Nuha, 
Şuşa, Gence ve Nahçıvan gibi şehirler Azerbaycan’ın kültür merkezlerine 
dönüşmüştür. Bunların yanı sıra, ulusal ve kültürel uyanışta Rusya’da ve 
Türkiye’de eğitim almış aydınların önderlik ettikleri basının oynadığı 

12 Ahmedov, 19. Asr, 2006: 498
13 Çingizoğlu, 2013: 43
14 Babaşlı, 2004: 223
15 Açık söz, 1916, № 160; Caferov, 1993: 48
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tarihi rolün özellikle belirtmek gerekir. Aynı zamanda, çar hükümetinin 
Ermeni-Müslüman katliamlarının oluşturulmasında itici rolü, Ermenilerin 
ihaneti ve Azerbaycan halkına karşı yaptıkları benzeri görülmemiş vahşet 
neticesinde milli taassup duygularının güçlenmesi de bu hareketin 
genişlemesine ivme verdi. Bu açıdan, sansürün zayıflaması sonucunda 
1905-1917 yılları arasında Azerbaycan’da 63 isimde gazete ve derginin 
yayınının de aydınlanma hareketine olumlu etkisi olduğunu belirtmek 
gerekir.16

Aydınlanma milli kültürün gelişmesini sağlamakla ve ulusal bilinç 
konseptini hayata geçirmekle bundan umum manevi devrim işinde 
yararlanarak, kimlik meydana çıkarmak, halkı dünya halklarının ilerici 
düşüncelerine yakınlaştırmak bir ideoloji karakteri alıyordu.17

Azerbaycan’da 19. yüzyılın ikinci yarısıdından başlayarak yalnızca 
şehirlerde değil köylerde de yeni tipli okulların açılaması ve halk maarifi 
şebekesinin genişlemesi işinde Azerbaycan’ın fikir tarihinde mühim yer 
tutan “maarifçiler”in hususi rolü olmuştur. Özellikle 1905 yılında ilan 
edilen “hürriyet manifestosu” nun ardından Milletlerin geleceğinin ancak 
eğitim yoluyla aydınlanacağına inanan bu maarifçi aydınlar, gelişmenin 
temel şartının eğitim alanında yapılacak düzenlemelerle mümkün olacağını 
düşünmüşlerdir. Bu sebeple yeni müfredat programlarının hazırlanması, 
milli sınıfların oluşturulması, anadilde ders kitaplarının yazılması, 3. sınıfa 
kadar eğitimin mecburi edilmesi, kızların da eğitim hayatına dahil edilmesi 
gibi hususları hem yazdıkları eserlerinde belirtmişler hem de muallim 
kurultaylarında karar olarak aldırmışlardır. Sadece bunla kalmamış 
eğitimcilik faaliyetlerinde bunları hayata geçirebilmek için var gücüyle de 
çalışmışlardır. 

Muallim seminaryalarının maarifçi hayriye cemiyetlerinin 
açılması ve maarifçi matbuatın faaliyete başlaması ile müterakki, tahsilli 
Azerbaycanlı aydınların maarifçilik istikametinde akınına sebep oldu. 
Abbasqulu Bakıxanovla başlayan, Mirze Feteli Axundzâde ile yüksek 
seviyeye ulaşan bu medeni muhit, Mirze Şefi Vazeh, Neriman Nerimanov, 

16 Babaşlı, 2004: 224
17 Guliyeva, 2014: 19
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Celil Memmedquluzâde, Feridun Bey Köçerli, Ömer Faruk Nemanzâde, 
Mehemmedağa Şahtaxtlı, Abdullah Şaik, Üzeyir Hacıbeyov, Hüseyin 
Cavid… vs gibi şahısların yetişmesinde mühim rol oynadı.18

Çarizm Kafkasya᾿da Müslümanların maarif sistemini kökünden 
değiştirmek istiyordu. Okulları büyütmek bahanesiyle Türklerin eğitim 
almasına engel olan, ulusal haklarını boğan son derece gerici bir proje 
hazırlanmıştı. Garip olan şu ki, projede Türk dili, Azerbaycan dili yerine 
nedense Tatar dili yazılmıştı.19

Yirminci yüzyılın başlarında sosyal-siyasi durum, 1905-1907 
yılları inkılabının Azerbaycan’a olumlu etkisi sosyal-pedagojik hareketin 
güçlenmesine yol açtı. Bu hareket toplumsal bir nitelik taşıyordu, çünkü 
okul ve maarif meseleleri, büyümekte olan gençlerin eğitim ve öğretimi, 
onların gelecek kaderi öncü ve ilerici aydınları düşündürüyordu. Milli 
bilincin uyanması, örgütlü devrimci çıkışlar, halkın bilgi kazanmağa can 
atması, petrol endüstrisinin nitelikli, eğitimli kadroya olan ihtiyacının 
artması, okul ağlarının genişlemesi, yeni basın organlarının oluşumu, hayır 
cemiyetlerinin teşkili, yeni program ve ders kitaplarının hazırlanması, bir 
sözle, halkın hayatında başlanan rönesans devrinin gerçekleri idi. Erkek ve 
kızlar için ana dilinde yeni yöntem ve yeni içerikli laik okulların açılmasına 
ihtiyaç dönemin talebi idi. Genişlemekte olan sosyal-pedagojik harekete 
Azerbaycan’ın tüm öncü adamları, ulusal burjuvazinin temsilcileri, 
öğretmenler, yazarlar, şairler, sanat adamları, gazeteciler ve başkaları 
katılıyordular. Eğitim, okul ve öğretmen eğitimi, ders kitapları, uygulama 
vb. konularda herkesi düşündürüyordu. Ü. Hacıbeyov yazıyordu ki, 

"okul, eğitim-öğretim ve bu gibi konuların gazete sütunlarında 
tartışma günümüzün en önemli meselelerinden biri oldu. Çünkü herkesin 
malumudur ki, bu gün bizim cemaetimiz (insanlarımız) maarife ihtiyacını 
artık anlayıbdır. Buna delil mekteblerimizin günden güne artması ve yeni 
yöntemle açılan okulların da çocuklar ile dolmasıdır. Okul meselesine 
cemaetimiz büyük önem vermeye başlamıştır."20

18 Çamalan, Azerbaycan, 2011: 36-38; Açıkkaya, 2010: 408-414; Çamalan, Bir, 2013: 20
19 Caferov, 1993: 31
20 Ahmedov, Azerbaycanda, 1997: 12
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19. yüzyılın sonu - 20. yüzyılın başlarında Azerbaycan hayatı için 
önemli sorunlar tüm birliklerin, ittifaklar, toplumlar gazete ve dergiler 
tarafından müzakere ediliyordu. Bu sorunlar aşağıdakılar idi: 

1. Yeni okulların kurulması; 
2. Okullarda talimin ana dilde yapılması; 
3. Ders kitaplarının ana dilde düzenlenmesi; 
4. İlk ve orta okulların gelişimi; 

5. Ulusal öğretmen kadrolarının hazırlanması.21

Toplumun çeşitli aydınlanma faaliyetinin bir kolunu da Azerbaycan 
öğretmenlerinin ilk kurultayının yapılması oluşturmaktadır. Hükümet 
çevrelerinin engel töretmesine rağmen toplum 1906’da, 15 Ağustos’tan 28 
Ağustos’a kadar Baku şehrinde Azerbaycan öğretmenlerinin ilk kurultayını 
geçirmeye muvaffak oldu. Azerbaycan pedagojik düşünce tarihinde özel 
yeri olan bu kurultayda alınan kararlar arasında kurultay tarafından işlenmiş 
Azerbaycan dili programının onaylanması, ana dilinin Azerbaycanlılar için 
temel fen addedilmesi ve öğretim planlarında ana diline ayrılmış saatlerin 
artırılması, Müslüman nüfusun yoğun yaşadığı yerlerde müfettişlerden 
birinin Müslüman olması, ana dilinden ders veren öğretmenlerin 
statüsünün, okulları kazanan Müslüman çocuklarının sayısının iki kez 
artırılması, şehir ve köy okullarında sanat öğretilen şubelerin, her şehirde 
kız rus-tatar okulunun açılması, Kafkasya öğretmenler Seminarisinin 
Azerbaycan şubesinin Müslüman merkezlerinden birine geçirilerek 
Öğretmenler Seminarisine dönüşmesi ve orada Azerbaycan dilinin 
temel fen gibi öğretim yapılması, Müslüman öğretmenleri için pedagoji 
kurslarının düzenlenmesi talepleri olmuştur.22

Rus devriminden sonra hüküm süren yeni hava eğitimin ve 
öğretmenlerin sorunlarının tartışmaya çıkarılması için verimli bir zemin 
oluşturmuştu. Bununla ilgili olarak, toplum eğitimin, köy öğretmenlerinin, 
ders kitaplarının acil sorunlarının tartışmaya çıkarılması ve çözümü 
yönünde tarihi bir adım daha attı.

21 Ahmedov, Azerbaycanda, 1997: 52
22 Ağayev, 2000: 38-39
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Yirminci yüzyılın başlarında Azerbaycan’da üç sosyal-siyasi cereyan 
vardı: muhafazakâr, liberal ve devrimci. Muhafazakârlar, esasen, din 
görevlileri için geçerlidir. Çarizm din adamlarının eliyle ulusal demokratik 
hareketi boğmaya çalışıyor, din adamlarını ayartıp milletçilerin üzerine 
kaldırıyordu. Öte yandan din görevlilerinin kendilerinin milliyetçilere 
karşı amansız pozisyon tutmaları bu politikaları hayata geçirmeye büyük 
ölçüde yardım ediyordu. Onlara göre, ulusal hareket İslam dünyasının 
parçalanmasına neden oluyordu. Liberallere gelince, Azerbaycan liberalları 
Rus liberalları ile birlik hareket ediyorlardı. Rus liberallari Azerbaycan’ın 
muhtariyetini tanımak istemeyende onlardan ayrılmışlardı. Azerbaycan 
liberallerinin görkemli kamu ve devlet adamı Alimerdan bey Topçubaşov 
başkanlık ediyordu. Liberaller mevcut yapıya karşı mutedil pozisyon 
edindiler. 1917 yılından sonra Rus liberallarinin Azerbaycan halkına karşı 
önyargılı konumuna protesto gibi onlarla ilişkilerini kesmiş ve müsavatçılar 
koşulmuşlar. Devrimciler esasen gençlerden oluşuyordu. Onlar 
Azerbaycan halkının özgürlüğü için mücadele veriyorlardı. Azerbaycan 
devrimcileri veya Azerbaycan istiklalcilere önceleri Rus istiklalcileri ile 
beraber mücadele veriyorlardı. Sonra aralarında parçalanma yaşandı. M. 
E. Resulzade başta olmak üzere bir çok vatansever onlardan ayrıldı. Rus 
devrimcilerinden onları ayıran en önemli fark bu idi ki, onlar milliliyi, milli 
istiklali ön plana çekiyorlardı.23

Bu dönem maarifçiliğimizin yaratıcılık alanını esasen publisistika ve 
edebi-bedii eserler oluşturmaktadır. Maarifçiler romantik obrazdan farklı 
dönemin siyasi ve sosyal taleplerinden kaynaklanan yeni, güçlü olumlu 
kahraman karakteri yaratırdılar ki, bu da edebiyatımızda realist karakterin 
oluşmasına zemin yarattı.

23 Caferov, 1993: 5-6
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Tablo 1: Necefbey Vezirov 

N. B. Vezirov M. F. Axundov edebi okulu geleneğine sadık olduğunu 
göstererek, Gasım Bey Zakir yaratıcılığını takdir etmiştir. Onun yazar ya-
ratıcılık döneminin aydınlanma hareketinde aktif etkisi olmakla beraber, 
halkımızın bu dönem eğitim alanındaki bilimsel felsefi ve etik-ahlaki fikri-
nin gelişimine de önemli sayfayı düzenliyor. Evvela, N. B. Vezirov felyeton 
tarzının imkanları ile insanların etik ve estetik duygularını etkiliyor, fikirle-
rinin daha hızlı yayılmasına çalışıyor. Ayrıca, N. Vezirov bu tür aracılığıyla 
kendisinin dram, özellikle komedi yaratıcılığına hazırlık geçmiştir ki, aslın-
da onun yenilikle köhneliyin mücadelesine adanmış bir komedi ve trajedi 
eserlerinin konusu kompakt formda makale ve felyetonlarında oluşmuş, 
gelişmiştir. 

N. B. Vezirov’un birinci eleştiri hedefi aydınlanma döneminin felsefi-
etik kaynakları olan bilgisizlik idiyse, bu bilgisizliği doğuran nedenler, 
özellikle mövhumat, cehalet zincirleri onu daha çok düşündürüyordu. 
İlk maarifçilerimizden olan Vezirov mövhumatı dinden ayırıp, aksine 
insanların dayanılmaz duruma düşmesine, duraklamanın hüküm sürmesine 
insanların din yolundan çıkmasını esas neden olarak gösteriyordu. N. B. 
Vezirov’un eğitimci düşüncesine göre ilimsizliğe, geriliğe, molla ve din 
görevlisi adı altında gizlenen dolandırıcılar neden olmuşlardı.
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İlginçtir ki, aydınlanma döneminin kültür teorisi programına uygun 
felsefi-etik sorunları, maneviyat meselelerini, ayrıca çok sayıda sosyal 
gerilikleri yazar yaratıcılığında yansıtan N. Vezirov dine karşı maarifçiler 
neslinin büyük çoğunluğu gibi aksi mevkide durmamış, hatta Doğu 
maarifçiliğinde Müslüman reformcular gibi gelişmenin asıl din aracılığıyla 
olasılığını kaydetmiştir. N. Vezirov dini savunurken mövhumatçıları din 
dışı olarak kabul ediyordu. Ona göre, din ve mövhumatçı ruhaniler arasında 
büyük fark vardır. Maarifçi edip N. Vezirov bazen dönemin sorunlarının 
çözümünde dinin bile güçsüzlüğünü ifade ederdi.24

N. Vezirovun yenilik ve köhneliğin mücadelesini yansıtan eserleri 
arasında önemli bir yer tutan "Müsibeti-Fahreddin" faciası edebiyat 
tarihimizde felsefi-etik açıdan bilimsel değerini almıştır.25

Hem şeriat, hem de ana dili öğretmeni olsa da Firudinbey 
Köçerlinin şeriat dersini tedris etmesi nadiren oluyordu. O, bu dersleri de 
ana diline ve Azerbaycan edebiyatına ithaf ediyordu. F. Köçerli gönüllü 
olarak Azerbaycan dilini öğrenmek isteyen Azerbaycanlı olmayanlar için 
meşyaleler tanımlıyordu ve hiçbir maddi beklentisi olmadan hevesle 
onlara Azerbaycan dilini öğretiyordu. O, okul çevresi alanın aktif 
organizatörü ve yöneticisi idi, ayrıca seminaride gala geceleri ve gezilerin 
aktif organizatörlerinden ve katılımcılarındandı. F. Köçerli «Anadil» 
makalesinde yazdığı gibi, "her milletin kendine özgü ana dili var ki. onun 
özel malıdır. Anadil milletin manevi diriliğidir".26

Şerqi-Rus gazetesinde düzenli makale yayınlattıran F. Köçerli, 
özellikle köylülerin ağır durumundan, hayat tarzının ve kültürel ev işlerinin 
geriliğinden, okullarda ana dilinin geliştirilmesi zaruriyetinden daha çok 
bahsediyor, görkemli Rus yazarlarının yaratıcılık tahlilini veriyor, çıkan 
yeni eserlere yorumlar yazıyordu.27

24 Guliyeva, 2014: 138-141
25 Garayev, 1965: 153
26 Köçerli, 1963: 292; Ahmedov, I cild, 2001: 142; Azerbaycan edebi, 2007: 17
27 Seyidov, 1987: 101
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Tablo 2: Ferudinbey Köçerli

Azerbaycan’ın büyük düşünürleri ve terakkiperver kişileri kadın öz-
gürlüğüne yüksek değer vermiş, kadının da siyasi, sosyal ve kültürel, öğ-
retim meselelerinde katılımını önemli ve gerekli saymışlardır. Özellikle, 
terbiye meselesinde Firudinbey Köçerli seleflerinin yöntemi ile giderek 
kadın özgürlüğüne, kadın eğitimine büyük önem vermiş, tahlil ettiği tarihi 
seciyyeli eserlerinde, dostlarına ve arkadaşlarına yazdığı mektuplarda bu 
konulara yaygın olarak değinmiştir. F. Köçerli’nin kadın özgürlüğü mese-
lesine adadığı makalelerinden açıkça görülmektedir ki, yazar kadın hakla-
rının savunucusu olmuştur. Bu makalelerin bir bölümünde F. Köçerli dini 
duyurular ediyor, İslam dininde de kadın haklarının savunulduğunu öne 
çekiyordu.28

A. Hagverdiyev’in hayat ve yaratıcılığı dünya ve Rus maarifçiliğinin 
güçlü fikir etkisi altında şekillenmiştir. Onun eğitim aldığı Petersburg orta-
mından konuşurken ilginç bir gerçeği de belirtmek gerekir: yazar, büyük ti-
yatro adamının eğitimci bakış açısında temel oluşturan önemli bir faktörle 
tanış olmamıza yardım eder. Öyle ki, A. Hagverdiyev Petersburg’da yaşar-
ken onunla mahallede bir Fransız Muhacir yaşıyormuş. Bu adam devrimci 
olmuş, 1871 yılında Paris Komunnası mağlup olduktan sonra Rusya’ya göç 
etmişti. O kişi A. Hagverdiyev’e Fransızcayı öğretip, ona eğitimci düşünce-

28 Seyidov, 1987: 105
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ler telkin ediyordu. “İhtiyar hep tekrar edermiş ki, her halkın, her bir kişinin 
saadeti kendi elindedir, mutluluğu dışarıdan arayanlar yanılıyorlar”.29

Tablo 3 : Abdurrahimbey Hagverdiyev

Yusuf Vezirovun (Yusuf Vezir Çemenzeminlinin) toplumsal geliş-
meye tutumundan konuşurken belirtmek gerekir ki, onun görüşüne göre, 
toplumun gelişimi şu veya bu kimliğin iradesinden asılıdır. Diğer bir deyiş-
le, toplumsal bilinç toplumsal varlığı belirler. Fakat bu süreç kolay hayata 
geçmez. Sosyal gelişim çizgisini öznel fikirlerin amansız çarpışmasında, 
birbirine zıt fikirlerin mücadelesinden alır. O, bu fikirleri iki kategoride bir-
leştirir: eskilik ve yenilik. Aksi kategori ne kadar birbirine aykırı ise de, bir 
o kadar da birbirinden ayrılamaz. Onlar toplum içinde mevcut. Y. Vezirov 
eskiliğin taraftarlarından konuşurken belirtiyor ki, bir kişi eskiliğin yanlısı 
olunca, yeniliği inkar ediyor, yeniliği de inkar edince ilerlemeye düşman 
olup hep bir noktada durmaya mail olur, eski fikirli adamların düşüncesi o 
kadar geriliyor ki, en basit cisimleri bile kavramaya kudretli olmuyorlar.30

29 Hagverdiyev, 1956: 39-40
30 Açık söz, 1916, № 238
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Tablo 4 : Yusif Vezir Çemenzeminli

O dönemde bir çok Azerbaycan aydınları gibi Yusuf Vezir Çemenze-
minli de kadın hakları için mücadele veriyordu. O “Bize ciddi basın çoktan 
gerekiyordu” adlı makalesinde yazdığı gibi, Avrat meselesi milletin ilerle-
me yolunda büyük engel teşkil ediyordu. Bu konu hakkında konuşuldu, 
avratların ilimsiz olmalarının kötü sonuçları ortalığa atıldı. Şükürler olsun, 
mesele çözüm edilmeye yüz koydu".31Y. V. Çememzeminli makalede kadın 
meselesinin çözüm edilmemesini ulusal ilerleme yolunda başlıca engel ola-
rak görüyor. Kadın meselesinin çözümü için yürütülen mücadele, onun 
görüşüne göre, belli bir fayda vermişti. Yazar burada kız okullarının açılma-
sına işaret ediyordu.32

“Türk hissiyyatlı, İslam itikadlı, Avrupa kıyafetli fedai” gibi basın 
meydanına atılan 20 yaşındaki Üzeyir çağdaş bir vizyona sahip, bilgisi, ge-
niş mütalası karşılaştırmalı tefekkürü, serrast önermeleri, en önemlisi de 
vatanseverliği ve milletseverliği ile dikkati çekti. Hasan bey Zerdabi, Ah-
met Bey Ağayev, Ali Bey Hüseyinzade, Neriman Nerimanov, Abdurrahim 
bey Hagverdiyev, Necef bey Vezirovun yaşayıp yarattığı yaratıcı ortam 

31 Açık söz, 1916, № 164
32 Açık söz, 1917, № 385

Rena Bahışova



470

genç Üzeyirin yazar, halk adam olarak yetişmesinde önemli bir rol oynadı. 
Şuşa᾿dakı aile ortamında, Gori seminariyasındaki eğitim yıllarında teme-
li vatanseverlik, aydınlanma, yenilik gibi nitelikler olan gencin bakış açısı 
yeni impulslarla (dürtülerle), ideyalarla zenginleşir, karakterindeki cesaret, 
savaşçılık, ilkesellikve korkmazlık gibi çizgiler zenginleşti”.33

Ü. Hacıbeyov publisist eserleri ile edebiyatımızda daha yeni bir 
türün “siyasi pamflet” tarzının temelini atmıştır. Ü. Hacıbeyov bu alanda 
kendinden önceki geleneği geliştirerek, daha üst düzeye çıkarmıştır. Onun 
siyasi pamfletleri dünya, hem de Rus sosyal ortamında cereyan eden olaylar 
kapsamında olan siyasi figürleri tasvir eder, değerlendirir. Örneğin, “Niyeti-
Xalise” makalesinde o, milletin ileri gitmekte sıkıntı çekmesine münasebet 
bildirirken, buna ilk neden olarak rehber hakimiyet meselesini neden 
görüyor ve gösteriyor ki, “Milleti ileri götürmek her yoldan ötenin işi değil 
... Filankes çok da urusu baş qoyubdur, o ne bilir ki, milleti ileri götürmek 
nedir. Behmenkes, çok da namaz kılıyor, o ne bilir ki, millet nedir?”34

Tablo 5 : Üzeyir Hacıbeyov

Genç öğretmen kendi makalelerinde sadece çocuklara eğitim vermek, 
onların gözlerini açmakla kalmamakta, kültürel ilerlemeyi engelleyen, halkı 
her araç ile cehaletde tutmaya çalışan mövhumatçılarla, gerici güçlerle basın 
sayfalarında ciddi mücadele veriyordu. O, halkı maarifden alıkoyan cehalet 

33 Üzeyir, http://kayzen.az
34 Hacıbeyov, IV cild, 1968: 156
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(gerilik) taraftarlarını keskin eleştiriyor, onların iç yüzünü açıp gösteriyordu. 
O, “İrşad” ve “Terakki” gazetelerinde yayınladığı makalelerinde mevcut 
toplumun çirkinliğini, halk maarifi ve okulla ilgili olan meseleleri, burjuva 
ortamının, burjuva ahlakının çürüklüğünü keskin eleştirmiş, dönemin 
en önemli meselelerine değinmiştir.35 Ü. Hacıbeyovun “Mühim sorular 
ve önemli cevaplar” felyetonunda da onun Azerbaycan maarifçiliğinin 
geleneksel etik-ahlaki prensiplerini geliştirerek satirik-humorlu formda 
geriliği, bilgisizce kamçıladığını görüyoruz. Burada Ü. Hacıbeyov eleştiri 
hedefini - sorunun asıl mahiyetini doğrudan ilk cümleden açıklıyor: 

Sual: Biz niçin geride kaldık? 

Cevap: Çünkü bizi ileri götürenler, cepleri ağırlık ettiğine göre 
yorulup yolda kalmışlardır. Ceplerinin de ne sebebe ağır olduğunu 
bilmiyorum.

Soru: Okullarımız ne zaman ıslah edilecek? 

Cevap: Ana dilimizi bilmerre unuttuk sonra, ana dilini unutmak 
yolunu da bilmiyorum. Kafkasya seminariyası öğretmenlerinden sor, 
desin. Soru: Biz ne zaman gaflet uykusundan oyanacağıq? Cevap: “Kültür” 
sabahı açılıp, “marifet” güneşi çıktıktan sonra. Bunun da ne zaman olacağını 
bilmiyoru”36

Üzeyir Hacıbeyov döneminin ilerici pedagojik görüşlü 
temsilcilerinden biri olmuştur. Onun eser ve makalelerinde eski okul 
eriştirilmiş, ana dili, çarizmin Ruslaştırma politikası, eğitim yöntemleri, 
ahlak eğitimi vb. ile ilgili bazı değerli fikirler ön plana çekilmiştir. Her 
şeyden önce, Ü. Hacıbeyov çar Rusya᾿sının maarif alanında ulusal 
ucqarlarda yürüttüğü siyaseti de keskin eleştirmiştir. O, 1906 yılında 
İrşad gazetesinde yayınladığı makalelerinden birinde çar hükümetinin 
Ruslaştırma politikasından bahsederek yazıyordu ki, 

“Okul açıp kendi çocuklarımızı kendi ana dilimizde eğitim ve teflim 
bizim arzularımızın en ümdesi. Bu arzunun hüsula gelmesi için biz var 
qüvvemiz ile çalışmalıyız, zira yayını maarif ve tefyini kültür için tek 

35 Ahmedov, II cild, 2003: 53-54
36 Hacıbeyov, III cild, 1968: 59
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vesaitimiz bir bu tarikattır. Bu da bellidir: çünkü şimdiye kadar mevcut 
olan ve şimdi de vücudunu korumak için son kez el ve ayak çalan nühus 
tarz idarenin yarattığı şkolalar (okullar) misyoner ocağı olup herkesin 
nefretine sebep olur ve medeniyet yolunda o hizmeti yapar ki, herkesi 
bilim ve maarifden bacardıqca uzaklaştırır, zira bunların amacı halkı 
eğitmek değil, belki Ruslaştırıp sonunda da mutsuz etmektir”.37

Rus çarizminin yerel dillere, bu dillerin okulda öğretimine ilgisiz 
tavrını çok açık ve çıplaklığı ile eleştiren Üzeyir 1909 yılında Terakki 
gazetesinde yayınladığı “Ulusal okullarda Rusça öğretimi” adlı başka bir 
makalesinde gösteriyordu ki, 1905 yılına kadar çar hükümeti Müslümanlar 
arasında maarifi geliştirmeyi kendine görev kabul etmiyordu. Hükümet 
"bu yolda bazı iqdamata bulunurdusa da, bu yayın maarif için değil,  neşri-
Rusizm "içindi".38

Ü. Hacıbeyov᾿a göre, Rus ve Avrupa eğitimi görmüş bir kısım 
aydınlar da, özellikle ana dilini iyi bilenler Azerbaycan dilinin kaderine 
kayıtsız kalıyorlardı. O, “Hangi araçlarla dilimizi öğrenip kesbi-maarif 
etmeliyiz” makalesinde Rus sözleri kullananları eleştirerek Avrupa alim 
ve filozoflarının Azerbaycan dili hakkında görüşlerini özetleyerek yazıyor: 
“Bizim Türk lisanımız en vasi ve kamil bir dildir, onun aracılığıyla insan 
en âli fikirlerini ve en net hislerini beyane kadirdir.” Belirtmek gerekir 
ki, dönemin önde gelen aydınları genel alınma sözleri değil, ana dilini 
sözlerle qarışdıranları eleştiriyordu. Maarifçiler Azerbaycan-Türk dilinin 
mahiyetini korumayı daha önemli kabul ediyorlardı.39

Şunu da belirtmek gerekir ki, Ü. Hacıbeyov ana dilinde okulların 
açılmasını talep ederken, Azerbaycanlı çocukların Rus dilini öğrenmeleri 
gerektiğini de özellikle vurguluyordu. Örneğin, o, 1906 yılında yayımladığı 
“Okul meselesi” adlı makalesinde belitiyordu ki, bu ortamda ana dilinde 
okul yaratmak en zor ve en önemli konulardan biridir, fakat buna rağmen, 
sadece ana dilinde okul oluşturarak işi bitmiş sayamayız. Biz çocuklarımıza 
Rus dilini de mükemmel öğretmeliyiz. Çünkü sadece ana dilini bilmek 

37 Ahmedov, II cild, 2003: 55
38 Tereggi, 1909, № 23
39 Azerbaycan edebi, 2007: 17
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yeterli değildir. Biz Rus dilini öğrenmeden ileri gidemeyiz.”40

Bununla birlikte, o, ana dilinde okul açmanın öneminden bahsetmekle, 
onu hem de çok “müşkül ve zor bir mesele” olarak görüyordu. O, fıkrini 
bununla esaslandırırdı ki, eğer Kafkas da Finlandiya gibi ayrıcalıklı ve 
yarım özgür bir ülke olsa idi, ana dilinde açılmış okullardan istenen sonucu 
beklemek mümkün olurdu, yani ana dilimiz kendi yerinde olup, gerekli 
imtiyazlara sahip olurdu. Gerçekten de, o zaman ucqarlara ana dilinin 
hiçbir ayrıcalığı yoktu. Bu da halkın temel bölümünün ana dilinde eğitim 
almasına engel oluyordu. Bu nedenle, ana dilinde eğitimi genişletmek için 
Hacıbeyov okullarımızı maddi taraftan desteklemek gerektiğini biliyordu.

Ü. Hacıbeyov iyi bir öğretmen olmak üzere, hem de güzel Rus dili 
öğretmeni idi. O, Azerbaycan okullarında Rusça öğretimi metodikasına 
dair bazı makaleler de yazarak bazı orijinal fikirler öne sünmüştür. Ü. 
Hacıbeyov᾿un öğretmenin Rus dili öğretimi metodikasına dair sundüğü 
orijinal meselelerden biri onun “doğal yöntem” adlandırdığı yöntem 
olmuştur. Ü. Hacıbeyov bu konuyla ilgili yazdığı makalelerinde “doğal 
yöntem’i “çeviri yöntemi” ile karşılaştırarak birinci yöntemin ikinciye 
oranla hayli üstün vasıflara sahip olduğunu getirdiği bir takım delillerle ispat 
ediyordu. Onun Rus dili öğretimine dair ileri sürdüğü «doğal yöntem» 
öğretmenler arasında tartışmalara neden olmuştur.

Ü. Hacıbeyova göre “doğal yöntemin” “tercüme yöntemi’nden 
üstün yönleri şu ki, “doğal yöntem” de temelini eyanilik oluşturuyor. 
Yani metindeki kelimelerin ve cümlelerin anlamını anlatmak için onların 
ana dilindeki çevirisinden değil, doğrudan eşyaların gösterilmesinden, 
olayların gösteri ettirilmesinden - resim, şema ve saireler kullanılıyor. 
Demek ki, doğal yöntemle öğretilerken ikinci dilin kelimeleri ile anlamları 
arasında dolaysız ilişki kurulmuş olur ki, bu da dikkatin doğrudan kelime 
veya ifadenin üzerinde yoğunlaşmasına, dersin görsel, canlı ve ilginç 
geçmesine neden olur.41

40 Ahmedov, I cild, 2001: 102
41 Ahmedov, II cild, 2003: 57
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Çağdaş Azerbaycan’ın eğitim sisteminin temelleri 19. yüzyılın ikinci 
yarısında başlayıp 20. yüzyılda hızlanan çağdaş okulların açılmaya başlaması 
ile atılmıştır. Geleneksel eğitim metodlarınndan vazgeçerek modern 
eğitim anlayışına geçmeyi öngören usul-cedit anlayışı ile Azerbaycan’da 
yeni ve çağdaş eğitim kurumları açılmış, buralarda yetişen aydınlar modern 
dünyanın icaplarını idrak ederek Azerbaycan’da eğitimin modernleşmesi 
adına önemli adımlar atmışlardı. Yeni tip okullar açmak, halkı eğitime ve 
kültüre yönlendirmek, yeni eğitim ocaklarına uygun ders kitapları yazmak, 
okulların donanımını sağlamak ve en önemlisi ana dilinde eğitim vermek, 
bu yeni aydınların önemli faaliyet alanlarından olmuştur. Halkı eğitmek 
için en uygun yöntemin eğitim olduğunu gören bu maarifperver aydınlar, 
yaptıkları çalışmalarla modern Azerbaycan’ın temellerini geliştirerek yeni 
bir neslin yetişmesine öncülük etmişlerdi.42

Aydınlanma Azerbaycan halkının toplumsal-tarihsel gelişiminin 
önemli bir aşaması olmakla beraber, onun edebi-ictimai fikrinin evriminin 
zirvesidir. Bu dönemde yaşayıp yaratmış klasiklerimizin benzersiz tefekkür 
ürünü olan felsefi, felsefi-etik içerik ve mahiyet arz eden eserleri insani 
ve içtimâî bilim alanlarımızda, özellikle felsefe tarihimizde ve felsefi-etik 
alanda ciddi araştırmalar için esaslı zemin hazırlamış, başka deyişle bu irs 
felsefi- etiğin tarihi konularının öğrenilmesi için gerçek ve mükemmel bir 
bilimsel kaynak olmuştur.

Böylece, tarih 19. yüzyıl maarifçilerinin kitleden ayrılarak bir birey, 
vatandaş olarak arzu ve amaçlarını yapmakla onlardan gelecek nesillere 
miras olarak, esirlerin davammda önemini koruyup, hıfz edecek zengin 
yaratıcılık bahşetmiştir. Aydınlanma milli klasik mirasının değerli bir yanı 
da şudur ki, bu yaratıcılık eskimiyor, onun gelenekleri aktualığını daim 
korumaya, felsefi ve ayrıca çeşitli insani bilimsel yönlerden araştırmaya 
dönüşür. Tüm Kuzey Azerbaycan’da anadilli okulların kurulması için 
mücadele ve gelişimi Kuzey Azerbaycan’da Demokratik Cumhuriyetin 
kurulmasına kadar devam etti.

42 Çamalan, Azerbaycan, 2011: 36
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Образовательной Политики Узбекистана  
[Özbekistan’da Eğitim Politikası]

Sahovat Zahidova*

Özbekistan; bağımsızlıktan sonra hukuk devleti ve vatandaşlık top-
lumu kurma yolunda ilerlerken öncelikle insanlara hak ve özgürlüklerini 
tanıtma, toplumun benliğini yüksek seviyede tanımasını sağlama, topluma 
yönelik pazar ekonomisini geliştirme ve dünya topluluklarıyla bütünleşme 
sürecini gerçekleştirmeye çalışmaktadır. 

Eğitim sisteminde gerçekleştirilen reformların temeli insan menfa-
atlerine yöneliktir ve genç kuşağın kusursuz bir şekilde yetiştirilmesi, on-
ların eğitim almaları için bütün koşulların yaratılmasını öngörmektedir. Bu 
çerçevede, millî program temelinde halkımızın zengin manevî mirası, dün-
yanın gelişmesi için katkı sağlayan Orta Asya bilginleri ve onların mirası, 
genel insanlık değerleri ve demokratik prensipler, çağdaş bilim ve kültür, 
ilim ve tekniğe dayandırılan personel yetiştirme sistemi geliştirilmiştir. 

Eğitim sisteminde devlet siyasetinin ana ilkeleri;  insancıllık, de-
mokrasi, süreklilik, orta ve orta meslek eğitiminin zorunluluğu, orta eğitim 
dalının seçilmesindeki serbestlik, modernlik, eğitimin devlet standartları 
çerçevesinde herkes için eşit olması, eğitim programlarının yaratılmasında 
hemfikirlik ve diferansiyel yaklaşım, bilimin ödüllendirilmesi, eğitim sis-
teminde devlet ve topluluk yönetiminin uygunluğu olarak belirlenmiştir.1

1997 yılında  “Personel yetiştirme millî programı”nın2 kabulü Özbe-
kistan eğitim sistemi için yeni ufuklar açtı. Özbekistan çok yıllık geleneksel 
değerlerini yeniden geliştirerek eğitimin basamaklı şekline geçti. 

1 Zakon ob obrazovanii. Vedomosti Oliy Majlisa Respubliki Uzbekistan, 1997 g., № 9, st. 225.
2 Natsionalnaya programma po podgotovke kadrov.. Vedomosti Oliy Majlisa Respubliki Uzbekistan, 1997 g., № 11-12, 

st. 295.

* Doç. Dr., Taşkent Otoyol Enstitüsü, Özbekistan
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Personel yetiştirme millî programı; millî tecrübeye dayanarak yük-
sek derecedeki genel ve profesyonel kültüre, yaratıcı ve sosyal aktifliğe, 
sosyal-siyasal hayatta bağımsız faaliyet yürütebilme yeteneğine sahip genç 
millî personelin yetiştirilmesine yöneliktir. 

Programda her açıdan kusursuz bireyin yetiştirilmesi için sosyal-
ekonomik, hukuksal, psikolojik-eğitimsel ve başka şekildeki koşulların 
oluşturulması öngörülmüştür. 

Özbekistan’da kesintisiz (sürekli) eğitim sistemi eğitim standartları-
na ve farklı eğitim programlarına uygun olarak şu basamaklardan oluşur:

-  okul öncesi eğitim;
- genel orta eğitim;
- orta eğitim, meslek eğitimi; 
- yüksek eğitim;
- yüksek eğitim sonrası eğitim;
- meslekî yetkinleştirme ve personelin yeniden eğitimi;
- okul dışı eğitim
Her birey dil, din, ırk, cinsiyet, statü, millet, bakış açısı, meslek ayrı-

mı yapılmaksızın eğitim alma hakkına sahiptir ve bedava genel eğitim Öz-
bekistan Cumhuriyeti Anayasası’nca temin edilmiştir. Ayrıca her bireyin 
bilimsel ve teknik yaratıcılık serbestisi, kültürel başarılardan yararlanma 
hakkı güvence altına alınmıştır.3

Millî programın amaç ve vazifeleri basamak basamak gerçekleştiril-
mektedir.

İlk basamak: 1997-2001 yıllarında personel yetiştirmenin tüzel, üs-
lup ve bilimsel, maddî ve malî şartları yaratıldı; personel yetiştirme sistemi 
kapasitesi korunarak yeniden ıslah edildi ve geliştirildi.

İkinci basamak: 2001-2005 yıllarında program geniş çapta uygulan-
dı, elde edilen başarı ve kazanılan tecrübeler temelinde emek pazarı gelişti-
rilerek eskiden var olan sosyal-ekonomik koşullar düzeltildi.  

3  Konstitutsiya Respubliki Uzbekistan. - T.: Uzbekistan, 2014. Statya 41, 42.

Özbekistan’da Eğitim Politikası Sistemi
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Üçüncü basamak: 2005 yılı ve sonrasında personel hazırlama siste-
mini ülke gelişiminin sosyal-ekonomik geleceğine bağlı olarak elde edilen 
deneyim ve sonuçlar temelinde daha da geliştirmekten ibaret oldu.4

2008 yılından itibaren eğitim sisteminde “Gençler siyaseti” devlet 
programına göre personeli gençleştirme süreci başlatıldı. Bilgili ve tecrü-
beli personel genç personeli kendi yerlerine hazırlayarak topladıkları bütün 
bilgi ve tecrübeleri onlara öğretmeye başladılar. Günümüzde yüksek okul-
larda millî personeli dünya eğitim standartlarına uygun bir şekilde hazırla-
ma ve yeniden hazırlama süreci devam etmektedir. Yüksek ve orta eğitimde 
personel yenilenmektedir. Günümüzde personelden yüksek yetenek, mes-
lek mahareti, yabancı dil ve bilgisayar teknolojisini mükemmel kullanma 
yetisi talep edilmektedir. Eğitim teknolojisini kullanabilme, öğretmenin 
yeteneğini belirleyen esas kriter olmaktadır. “Günümüz kuşakları bundan 
18 sene önce imzalanan “Personel yetiştirme millî programı”nın meyvele-
ridir ve bu siyasetin “meyvelerini toplama”yı o sıralar hayal etmiştik. Günü-
müzde ise en zor teknolojinin kullanıldığı fabrikalarda bizim çocuklarımız 
çalışmaktadırlar.”5

Fikrimizi özetleyecek olursak, Özbekistan eğitim sisteminin yenilen-
me süreci; insan kaynaklarının süratle gelişmesi ve uluslararası projelerin 
ortaya konması, kardeş ülkelerin ekonomik ve politik tekamüle etkisiyle 
bağımsız ülkelerin eğitim sisteminde ilişkileri pekiştiren önemli bir etken 
olmaktadır. 

4 Natsionalnaya programma po podgotovke kadrov.. Vedomosti Oliy Majlisa Respubliki Uzbekistan, 1997 g., № 11-12, 
st. 295.

5 Islom Karimov. Ona yurtim baxtu-iqboli va buyuk kelajagi yo‘lida xizmat qilish – eng oliy saodatdir.  O’zbekiston, 
2015. S.249.
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Türk Cumhuriyetlerinde  
Zorunlu Eğitimin Karşılaştırmalı İncelenmesi

Yücel Gelişli*

Dossym KH. Baidrahmanov** 

Lyazzat Beinsenbaev***

GİRİŞ

İlk defa 1950’lerde UNESCO tarafından ortaya atılan temel eğitim 
kavramı, öğrenimden yoksun kalmış yetişkinlere verilecek eğitimi anlatmak 
üzere kullanılmış ve daha sonra deyim anlam değişikliğine uğrayarak, 
“yaşamak için öğrenmenin gerekli olduğu çağımızda, eğitilmişlerle 
eğitilmemişlerin arasında, eğitimin ortaya çıkardığı yaşam farklılığını en 
aza indirebilmek için devletçe yurttaşa parasız olarak verilmesi gereken 
eğitim” şeklinde ifade edilmiştir. (Güven, 2012: 559. Okutan, 2011: 33). 
Bu durum temel eğitimi vatandaşlık eğitimi açısından zorunlu hale getir-
miştir. Birçok ülkede sekiz ile on iki yıl arasında değişen zorunlu eğitim 
modelleri vardır.

Türkiye’de zorunlu eğitimin ilk kademesi olan ilköğretimin amacı, 
toplumdaki “ortak duygu ve değerlerlerle donanık, geleceği birlikte yaşa-
ma istencini gösteren yurttaşları” yetiştirmektir. Bu açıdan bakıldığında 
toplumsal faydası diğer öğretim kademelerinden daha fazladır. Bu sebeple 
devletler ilköğretim kademesine her zaman ayrı bir önem vermişlerdir (As-
lan, Yıldırım, 2013).

Sovyetler Birliğinin dağılmasından sonra bağımsızlığını elde eden 
Türk Cumhuriyetleri, bağımsızlığın ardından demokratik gelişme süreci-
ne girmiş, devlette kominizm ve Sovyetlerden kalma kurumların yerine 
demokrasinin gerektirdiği sistem ve kurumlar oluşmaya başlamıştır. Bu 

* Prof. Dr. , Gazi Üniversitesi, Türkiye.
** L. N. Gumilev Avrasya Milli Üniversitesi, Kazakistan.
*** L. N. Gumilev Avrasya Milli Üniversitesi, Kazakistan.
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süreçte bağımsızlığını kazanan Türk Cumhuriyetlerinde eğitim sistemin-
de de hızlı bir yapılanma başlamış, eğitim programlarında kendi kültür ve 
tarihlerine yönelik olarak değişimler yaşanmıştır. 

1991 yılında Sovyetler Birliği’nin dağılmasını izleyen süreçte Türk 
Cumhuriyetlerinde ciddi ekonomik kriz yaşanmış, bunun sonucu olarak 
ekonomik önlemler alınmış, özellikle eğitim ve sosyal hizmetlerde, önemli 
sıkıntılar yaşanmıştır. Piyasa ekonomisine geçiş sürecinde ekonomik daral-
ma sonucu olarak, öğretmenlerin maaşlarında yetersizlikler ortaya çıkmış, 
birçok öğretmen işsiz kalmış, eğitim hizmetlerinin katitesi düşmüş, sosyal 
ve ekonomik ihtiyaçların giderilmesinde de olumsuzluklar yaşanmıştır 
(OSCE, 2003). Daha sonra ekonomik ve sosyal uyum süreci olumlu yönde 
ilerlemeye başlamıştır. 

Genel olarak zorunlu eğitimin temel vatandaşlık eğitimi olması, 
bireylere kendi ekonomik yeterliğini sağlayabilecek, topluma uyum sağ-
layacak ve asgari düzeyde toplum kalkınmasına katkıda bulunabilecek 
niteliklerin kazandırılması amaçlanır. Bu açıdan bakıldığında toplumun 
niteliğinin artması da zorunlu eğitime verilen önemle ilgilidir. Bireylerin 
zorunlu eğitim hizmetinden yararlanma sürelerinin artması vatandaşlık ka-
litesini de artıracaktır.

Bu çalışmada, Türk Cumhuriyetlerinin zorunlu eğitim sistemlerinin 
yapısal anlamda karşılaştırılması amaçlanmıştır. 

YÖNTEM

Nitel araştırma yönteminin kullanıldığı bu çalışma, betimsel bir kar-
şılaştırma araştırmasıdır. Araştırmanın amacı doğrultusunda konu ile ilgili 
makale, kitap ve internet ortamında yayınlar taranarak veriler, doküman 
incelemesi tekniği ile elde edilmiştir. Doküman incelemesi, araştırılması 
hedeflenen olgu veya olgular hakkında bilgi içeren yazılı materyallerin ana-
lizini kapsar. Daha sonra veriler betimsel analiz tekniği ile analiz edilerek 
yorumlanmıştır. Betimsel analiz, derinlemesine analiz gerektirmeyen veri-
lerin işlenmesinde kullanılan bir nitel analiz tekniğidir (Yıldırım, Şimşek, 
2008).

Türk Cumhuriyetlerinde  Zorunlu Eğitimin Karşılaştırmalı İncelenmesi
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BULGULAR VE YORUM

1. TÜRKİYE CUMHURİYETİ ZORUNLU EĞİTİM SİSTEMİ

29 Ekim 1923 yılında kurulan Türkiye Cumhuriyeti demokratik, laik 
ve sosyal bir hukuk devletidir. Selçuklu ve Osmanlı devletinin devamı ola-
rak zengin bir tarihi ve kültürel mirasa sahiptir.  Coğrafya olarak Asya ile 
Avrupa kıtasını bağlayan stratejik öneme sahibtir. Tablo 1’de Türkiye Cum-
huriyeti ile ilgili bazı demografik bilgilere yer verilmiştir.

Tablo1: Türkiye Cumhuriyeti bazı demografik özellikler

Nüfus 79,414,269 (Temmuz 2015)
Nüfus artış hızı %1.26 (2015)
Etnik grup Türk % 75, Diğer % 25 (2008 )
Dinler Müslüman % 99.8, Diğer % 0.2 (çoğunlukla Hı-

ristiyan ve Yahudi)
Diller Türkçe (resmi dil) ve diğer diller
Okur Yazar Oranı (15 yaş ve üzeri ) % 95, erkek: % 98.4, kadın: % 91.8 (2015)

Kaynak: CIA, The World Fact Book, August 2016, Page Last Updated On 
August 19, 2016

Tablo 1 incelendiğinde Türkiye’nin nüfusunun seksen milyona yak-
laştığı, nüfus artış hızının yüzde birden biraz fazla, halkının büyük çoğun-
luğunun Müslüman, okuryazar nüfus oranının toplamda % 95, erkek nüfu-
sun yüzde doksan sekiz, kadın nüfusun ise yüzde % 91 düzeyinde olduğu 
görülecektir. Kadın nüfusun okuryazarlık oranının düşük olmasının gerek-
çesi kasaba ve köylerdeki gelenekçi kültürel yapı ve yanlış dini inançlardan 
kaynakladığı söylenebilir. 

Türkiye Cumhuriyetinin ilanından hemen sonra kurulan hükümet-
ler, okul çağındaki bütün çocukların ilköğretimden yararlanması için eği-
timde fırsat eşitliği sağlamayı amaçlayan bir eğitim politikasıyla bilgisizliği 
yok etmeyi hedef saymışlardır. İlköğretimin zorunlu olarak kabul edilme-
si ve devlet okullarında parasız oluşu, 1924 Anayasasının 87. maddesinde 
“Türk çocukları için mecburi ve devlet okullarında parasız” eğitim hizmeti 
olarak yer almıştır (Gelisli, 2005). 

Yücel Gelişli, Dossym KH. Baidrahmanov, Lyazzat Beinsenbaev
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1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununa göre ilköğretimin genel 
amacı, erken çocukluk yıllarından başlayarak etkili bir rehberlik ve danış-
manlık hizmeti ile çocukları, ilgi, yetenek, gelişim ve öğrenme özellikleri 
doğrultusunda yasama ve bir üst öğrenim kurumuna hazırlamaktır. Bu he-
defi gerçekleştirmek üzere bedensel, ruhsal, sosyal yönden sağlıklı, çağdaş 
bir insan ve iyi üretici, iyi tüketici, iyi vatandaş olmanın temellerini oluş-
turmak gerekmektedir (Senemoğlu, Çelik, 2000:186. Akt: Aslan, Yıldırım, 
2013).

Zorunlu eğitimin süresi çağdaş toplumların ulaştığı seviyeye uzun 
yıllar çıkarılamamıştır. Zorunlu eğitim Cumhuriyetin ilk yıllarında 3 yıl 
olarak uygulanmış daha sonra 5 yıla çıkarılmış ve bu uygulama uzun yıllar 
devam etmiştir. Türkiyenin gelişmiş ülkeler konumuna gelebilmesi için zo-
runlu eğitimin süresinin artırılması sürekli tartışılmış, zorunlu eğitimin beş 
yıldan sekiz yıla çıkarılması uzun bir zaman almıştır. 1961 yılında çıkarılan 
222 sayılı ilköğretim kanunu ile sekiz yıllık zorunlu eğitim süreci yasal ola-
rak başlamış, 1973 yılında çıkarılan 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu 
ile zorunlu eğitim, kesintisiz 8 yıl olarak yasalaşmıştır (Güven, 2012: 558. 
Gelişli, 2005). Ancak 1980 ihtilalinden sonra pilot uygulama yatılı ilköğre-
tim okullarında başlamıştır. 

18 Temmuz 1997 yılında çıkarılan 4306 sayılı, “İlköğretim ve Eğitim 
Kanunu, Milli Eğitim Temel Kanunu, Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanunu, 
Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun, 24.3.1988 
Tarih ve 3418 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılması ve Bazı Kâğıt ve İşlem-
lerden Eğitime Katkı Payı Alınması Hakkında Kanun” ile ilköğretimin ke-
sintisiz sekiz yıla çıkarılmış, uygulama bütün Türkiye’de başlatılmıştır. Bu 
kanun ile ilk ve ortaokullar birleştirilerek sekiz yıllık ilköğretim okullarına 
dönüşmüş, ilköğretim programlarında ve uygulamalarında değişikliklere 
gidilmiştir. Daha önceki ilkokul programlarından farklı olarak ilk defa ders-
lerin programları sınıflar için ayrı ayrı yapılmıştır (Gelişli, 2005). 

1997 yılından sonra on iki yıllık zorunlu eğitim de tartışılmış, ancak 
11/4/2012 tarih ve 6287 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu ile Bazı Ka-
nunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile ülke genelinde 12 yıllık 
zorunlu eğitim süreci başlatılmıştır. 

Türk Cumhuriyetlerinde  Zorunlu Eğitimin Karşılaştırmalı İncelenmesi
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Zorunlu Eğitim

Türkiyede zorunlu eğitim, 30.03.2012 tarih ve 6287 sayılı İlköğretim 
Ve Eğitim Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanuna 
göre üç kademeli (4+4+4) toplam on iki yıllık bir süreçten oluşmaktadır. 
Zorunlu eğitim 4 yıl süreli ilkokul, 4 yıl süreli ortaokul ve 4 yıl süreli lise 
eğitimini kapsamaktadır. Öğrencilerin öğrenim gördüğü birinci 4 yıl (1, 2, 
3, 4. sınıflar) ilkokul, ikinci 4 yıl (5, 6, 7, 8. sınıflar) ortaokul ve üçüncü 4 yıl 
(9, 10, 11, 12. sınıflar) ise lise şeklinde isimlendirilmiştir. 

1. 1. İlköğretim

1.1.1. İlkokullar

Zorunlu eğitim kapsamındaki ilkokullar dört yıllık süreci kapsamak-
tadır. İslamın kabulünden itibaren okuma yazma ve temel dini bilgilerin 
öğretildiği, taş mektep, sıbyan mektepleri gibi adlarla genel olarak cami 
yanlarında kurulan ilkokullar, Selçuklu ve Osmanlı devletinde gelişerek 
(Gelişli, 2002), cumhuriyet döneminde ilkokullar olarak öğretime devam 
etmiştir. İlkokullar, öğretim süreleri çeşitli dönemlerde ilköğretimle ilgili 
olarak alınan kararlarla beş yıllık ilkokullar, 1997 yılından sonra sekiz yıllık 
ilköğretim okulları (Gelişli, 2005), 2012 yılından sonrada dört yıllık ilko-
kullar olarak öğretime devam etmişlerdir. 

8 yıllık eğitim veren ilköğretim okulları uygulaması ile ilgili olarak 
1971–1972’de öğretim karar alınmış, fakat 8 yıllık zorunlu eğitim uygu-
lamasına, 1997 yılında kesintisiz sekiz yıllık ilköğretim okulları olarak ge-
çilmiştir. Bu uygulama için iyi bir alt yapı hazırlığı  yapılmadığı için birçok 
sorun yaşanmıştır. Ancak bu sorunlar kısa zamanda çözülmüş ve sistem 
oturmuştur (Gelişli, 2005). 

2012 yılında yapılan düzenlemeyle ilköğretim iki bölüme ayrılmış, 
ilkokulların süresi dört yıl olarak belirlenmiştir. 6287 sayılı kanuna göre 66 
aylık ve üstü olan çocukların ilkokula kayıt edilmesi kararlaştırılmıştır. Ka-
nun ilk çıktığında ilkokula başlama yaşı 5 buçuk olarak kabul edilmiş, an-
cak daha sonra yapılan düzenlemelerle ilkokula başlama yaşı 66 ay ve daha 
yukarı çekilmiştir. İlk 4 yıl boyunca yani ilkokullarda(ilköğretim birinci 
kademe) öğrencilere daha hafifletilmiş bir müfredat ile eğitim verilmesi 
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öngörülmüştür. İlkokularda okuma-yazma, temel matematik ve hayata 
uyum becerilerinin kazandırılması amaçlanmaktadır.

1.1.2. Ortaokullar 

Ortaokullar önceleri beş yıllık ilkokullardan sonra üç yıllık eğitim 
veren ikinci kademe okullardı. 1997 yılına kadar ortaokullar bağımsız or-
taokul olarak öğretime devat etti, 1997 yılında ilköğretimin kesintisiz sekiz 
yıl olarak belirlenmesinden sonra ortaokullar ilkokullarla birleşerek ilköğ-
retim okullarına dönüşmüştür. Bu durum 2012 yılına kadar devam etmiş, 
2012 yılında zorunlu eğitimin yapısı 4+4+4 toplam on iki yıl olması ile or-
taokullar dört yıllık bağımsız okullara dönüşmüştür.

İkinci kademe, yani ortaokullar, öğrencilerin daha özgür bir 
birey olarak sivil toplum ve demokratik devlet anlayışı gereğince eğitim 
süreçlerinde özgür ve karar değiştirme hakkına sahip olmalarına fırsat 
vermeyi ilke edinir. Ortaokulların amacı, mesleki veya öğrencinin bece-
rilerine yönelik eğitim vermeyi sağlamaktır. Bu sebep ile seçmeli dersler 
okutulması sağlanmıştır. Ortaokul’da seçmeli derslerde ise Dini ve Ahlaki 
Değerler, Dil Bilgisi, Yabancı Dil, Fen Bilimleri, Sanat, Spor ve Sosyal Bi-
limler alanları mevcuttur. Bir öğrenci istediği alandan istediği dersi haftada 
sekiz saat görme kaydı ile seçecektir. Ortaokullardaki zorunlu dersler dı-
şındaki seçmeli dersleri, öğrencinin veya ebeveyninin isteğine ve tercihine 
bağlı olarak alabilme hakkı getirilmektedir.

1.1.Ortaöğretim (Liseler) 

Türkiyede liselerin kuruluşu, 1868’de kurulan Galatasaray sultanisi-
ne dayanır, bu okullar cumhuriyet döneminde 3 Mart 1924 tarihinde Tev-
hid’i Tedrisat kanunu ile lise adını almıştır. Ortaokulların devamı olarak en 
az dört yıllık öğrenim veren liseler, meslek ve teknik liseleri kapsamaktadır. 
Liseler, Genel Liseler, Anadolu Liseleri, Fen Liseleri, Anadolu İmam Hatip 
Liseleri, Anadolu Güzel Sanatlar Liseleri, Akşam Liseleri ve Özel Liseler 
olarak gruplandırılabilir. 

Genel liseler, Türk Milli Eğitimi’nin amaçları doğrultusunda öğren-
cileri ortaöğretim seviyesinde asgari genel kültüre sahip, toplumun sorun-
larını tanıyan, ülkenin ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkıda 
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bulunan insanlar olarak yetiştiren yükseköğretime öğrenci hazırlayan öğre-
tim kurumlarıdır. 

Ortaöğretimin yeniden yapılandırılması kapsamında; Talim ve Ter-
biye Kurulunun 7 Haziran 2005 tarih ve 184 sayılı kararı ile bu okulların 
öğretim süresi 2005-2006 öğretim yılından itibaren 9. sınıfta başlamak 
üzere kademeli olarak 4 yıla çıkarılmıştır. 2013 yılında 4+4+4 sistemi ile 
birlikte tüm düz liseler Anadolu lisesi’ne dönüşmüştür.

2. AZERBAYCAN CUMHURİYETİ ZORUNLU EĞİTİM SİS-
TEMİ

Azerbaycan 1991 yılında Sovyetler Birliğinin dağılmasından son-
ra bağımsuzlığını elde eden Türk devletlerinden biridir. Coğrafya olarak 
Kafkasların güneyinde Hazar denizinin batısındadır. Demokratik laik bir 
yönetime sahip Kafkaslardaki bağımsız Türk Devletidir.  Tablo 2’de Azer-
baycanla ilgili bazı demografik bilgilere yer verilmiştir.

Tablo 2: Azebaycan Cumhuriyeti bazı demografik özellikler

Nüfus 9.780.780 (Temmuz 2015.)

Nüfus artış hızı % 0.96 (2015.)

Etnik grup Azerbaycan Türkü % 91.6, Lezgian % 2, Rus % 
1.3, Ermeni  % 1.3, Talış % 1.3, diğer % 2.4

Dinler Müslüman % 96.9, Hıristiyan % 3, diğer 0.1, 
ateist 0.1 (2010.)

Diller Azeri Türkçesi( Resmi) % 92.5, Rusça % 1.4, 
Ermenice % 1.4, diğer % 4.7 (2009 .)

Okur Yazar Oranı (15 yaş ve üzeri ) Toplam: % 99.8  Erkek: % 99.9 Kadın: % 99.8 
(2015)

Kaynak: CIA, The World Fact Book, August 2016, Page Last Updated On 
August 19, 2016

Tablo 2 incelendiğinde Azebaycan’ın nüfusunun yaklaşık on milyona 
yaklaştığı, nüfus artış hıızının yaklaşık yüzde bir, halkının büyük çoğunlu-
ğunun Müslüman, okur yazar oranının toplamda % 99.8, erkek ve kadın 
nüfusun yüzde yüze yakın olduğu görülecektir.  Azerbaycan’da okuryazar 
problemi olmadığı görülmektedir.
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1991 yılında bağımsızlığını elde ettikten sonra Azerbaycan’da son 
on yılda, eğitim sisteminin şekil ve işleyişini belirleyen en etkili uygula-
malar, başkanlık ve yasama organları tarafından uygulamaya konulmuştur. 
Azerbaycan, Sovyet döneminden kalan eğitim sisteminin genel yapısını 
değiştirmek için mevzuat reformu ve eğitim modernizasyonu için önemli 
adımlar atmıştır (Samadova, 2015. Asian Development Bank, 2004). An-
cak yine de eski sistemin yapısal modelinin izleri hala eğitim sisteminde 
görülmektedir.

1992 yılı Anayasasına göre, tüm vatandaşlar eğitim görme hakkına 
sahiptir. Devlet genel eğitim ve ortaöğretim kademesindeki eğitim hizme-
tini tüm vatandaşlarına ücretsiz olarak sunar, eğitim sistemi devletin kon-
trolü altındadır (Asian Development Bank, 2004).

Zorunlu Eğitim

Azerbaycan’da 1992 yılında eğitim kanunu çıkarılmış, kanunla eği-
tim sisteminin yapısı ve eğitim sistemindeki tüm personelin görev ve yet-
kileri belirlenmiştir. Kanunda eğitimin amaçları, her kademenin görevleri 
ve reformlar belirlenmiştir.  Bu kanunda 1995 yılında düzenleme yapılmış, 
dokuz yıllık zorunlu eğitim 11 yıla çıkarılmıştır. Azerbaycan Cumhuriyeti 
1995 Anayasasının 42. maddesi her vatandaşın eğitim hakkını korumuş, 
zorunlu eğitimi devlet hizmeti olarak parasız olarak ilan etmiştir (Samado-
va, 2015. Asian Development Bank, 2004).

Azerbaycan’da 1992 yılında çıkarılan eğitim kanunu ve 1995 yılında 
yapılan düzenlemelere göre zorunlu eğitim 4+5+2 olmak üzere toplam 11 
yıl ve üç kademeden oluşmaktadır. İlk dokuz yıl genel eğitim olarak, sonra-
ki iki yıl ise liseler olarak adlandırılmaktadır (Savaş, 2009). 

2.1. Genel Eğitim Okulları (Zorunlu Eğitim)

Azerbaycan eğitim sisteminde zorunlu eğitim genel ortaöğretim ola-
rak adlandırılır. Genel ortaöğretim üç aşamadan, ilkokul, genel orta ve tam 
orta öğretimden ibarettir ve genel ortaöğretim altı yaşında başlar. Genel 
ortaöğretim belli eğitim programları temelinde gerçekleştirilir. Ülkede ge-
nel ortaokul eğitimi genelde genel eğitim okullarında, özellikle uzmanlaş-
ma eğilimli eğitim kurumlarında, gimnazium, lise, ilk ve orta meslek okul-

Türk Cumhuriyetlerinde  Zorunlu Eğitimin Karşılaştırmalı İncelenmesi



489

larında, ayrıca kolej ve yüksek eğitim kurumlarında oluşturulmuş okullarda 
gerçekleştirilir (http://www.azerbaijans.com).  

2.2.1. İlkokullar

Azerbaycan Cumhuriyeti’nde ilkokullar altı yaş ile başlar ve ilk dört 
sınıfları kapsar. İlkoklların amacı, okuma, yazma ve hesaplama ve çocukları 
topluma kazandırma, doğayı koruma, mantıksal düşünme, estetik, sanatsal 
tat ve diğer özellikleri hakkında temel bilgi oluşturmak için çocukların ye-
teneklerini geliştirmektir. İlkokullar çocukların gelişim özelliklerine uygun 
eğitim programı üzerinde öğretimlerini sürdürürler (http://www.azerbai-
jans.com).  

2.2.2. Genel ortaöğretim ikinci kademe (Ortaokullar)

Azerbaycan’da ortaöğretim, Azerbaycan Cumhuriyeti Anayasası, 
Eğitim Hakkında Kanun, ilgili kararname, karar ve emirler, Eğitim 
Bakanlığı’nın Tüzüğü ve diğer ilgili resmi belgelere uygun olarak faaliyet 
göstermektedir. Eğitim alanının yönetiminin demokratikleştirilmesi, eği-
tim birimlerinin ve eğitim-öğretim kurumlarının bağımsızlığının, girişken-
liği, yeniliklere açıklığı, sürekli gelişme çabası ve sorumluluğunun yüksel-
tilmesi, genel eğitimin temel kalkınma önceliklerini belirler. Azerbaycan 
Cumhuriyeti orta öğretim okullarında Azeri Türkçesinin yanısıra, Rus, 
İngiliz, Fransız, Alman, Talış, Avar, Lezgi, İbrani, Sahur, Hınalık, Udin ve 
Kürt dilleri bağımsız bir ders gibi okutulmaktadır (http://www.azerbai-
jans.com). 

Genel ortaöğretimin ikinci kademesi, beşinci dokuzuncu sınıfları 
kapsayan beş yıllık süreçtir. Azerbaycan Cumhuriyeti’nde genel ortaöğ-
retim zorunludur.  Ortaokulları tamamlayan öğrencilere genel ortaöğre-
tim düzeyi ve ilgili diploma verilir. Genel ortaöğretim diploması sonraki 
seviyeye devam etmek için temel olarak kabul edilir. Genel orta eğitimin 
amacı, öğrencilerde konuşma ve yazı, iletişim becerisi, zihinsel aktifliğin 
ve mantıksal tefekkürün şekillenmesi, eğitim programına dahil olan dersler 
üzere ve ayrıca dünya uygarlığının gelişimine ilişkin bilgi ve tasavvurların 
oluşturulması, muasır medeniyetin bilgi-iletişim araçlarını kullanma kabi-
liyeti, olayları değerlendirmek ve gelecek için nasıl kararlar alabileceği ile 
ilgili beceriler geliştirmektir (http://www.azerbaijans.com).
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2.2.3. Tam Orta Eğitim (Liseler) 

Tam orta eğitim, genel ortaokul eğitiminin sonuncu aşaması ola-
rak 10. ve 11. sınıfları kapsar. Bu aşamada eğitim alanların bilgisinin de-
ğerlendirilmesinin toplam yeterliliği test edilir. Yeterliliğin sonucuna göre 
mezunlara devlet belgesi (lise diploması) verilir. Tam orta eğitim belgesi 
yükseköğretime devam etmek için esastır.

Tam orta eğitim aşamasında öğrencilerin yetenek ve kabiliyetlerini 
gerçekleştirmeleri, onların serbest hayata ve meslek seçmeye hazırlanma-
ları, faal yurttaş olarak şekillenmeleri, milli ve beşeri değerlere, insan hak 
ve özgürlüklerine saygı göstermeleri ve hoşgörülüğü, yabancı dillerden biri 
veya birkaçıyla iletişim kurabilmeleri vs.   sağlanır. Tam orta eğitim genel 
ortaokul eğitiminin her üç aşamasını kapsayan eğitim programlarının tam 
öğrenilmesini öngörmektedir. Tam orta eğitim aşamasında sosyal, teknik, 
tabiat ve diğer bilimlerin eğitimi yapılır ve öğrenciler üniversiteye hazırlanır 
(http://www.azerbaijans.com, Asian Development Bank, 2004). Tam orta 
eğitim 1995 yılından sonra zorunlu eğitim kapsamına alınmıştır. Böylece 
Azerbaycan’da zorunlu eğitim süresi 11 yıla çıkarılmıştır. (Savaş, 2009).

2.2.4. İlk ve Orta Meslek Eğitimi

İlk meslek eğitimi genel orta eğitim temelinde toplumun ve işgücü 
piyasasının taleplerine uygun olarak, değişik sanatsal ve toplumsal 
meslekler üzere meslek edinmeyi sağlar. İlk meslek eğitimi mülkiyet 
biçimine bakılmaksızın meslek eğitim kurumlarında, ayrı ayrı teşkilat, 
kurum,  işgücü borsaları, istihdam kurumları vs. eğitim kurumlarında 
gerçekleştirilir ve mezunlara değişik yönlerde ilk meslek derecelerinin 
verilmesiyle sonuçlanır.

İlk meslek eğitimi, ilgili mesleki eğitim programlarına danayanır. İlk 
meslek okullarını genel orta eğitim bünyesinde bitirenlere, meslek sertifi-
kalarının yanı sıra tam orta eğitim belgesi (diploma) verilir. 

Orta meslek eğitimi, genel ortaöğretim temeline dayalı olarak top-
lumun ve işgücü piyasasının taleplerine uygun olarak, üretim ve hizmet 
alanları için değişik dallarında orta eğitimli meslek profilli kişilerin hazır-
lanmasını sağlar. Orta meslek eğitimi genelde kolej ve yüksek eğitim kuru-
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munun ilgili kurumlarında gerçekleştirilir. Genel orta eğitimden orta mes-
lek eğitimi kurumlarına dahil olanlar aynı zamanda tam orta eğitimini de 
almış olurlar. Orta meslek eğitimini tamamlayan mezunlara usulüne uygun 
olarak devlet belgesi (diploma) verilir. Orta meslek eğitimi belgesi yüksek 
eğitim kurumlarına dahil olma hakkı verir ve ileri eğitim aşamasında yük-
sek eğitim almak için gereklidir.

3. KAZAKİSTAN CUMHURİYETİ ZORUNLU EĞİTİM SİS-
TEMİ 

Kazakistan 1991 yılında Sovyetler Birliğinin dağılmasından sonra 
bağımsuzlığını elde eden toprak olarak en büyük alana sahip Türk devle-
tidir. Coğrafya olarak Hazar denizinin doğu sahillerinden Çin’e kadar uza-
nan Asya’nın merkezindedir. Tablo üçte Kazakistan Cumhuriyeti ile ilgili 
bazı demografik bilgilere yer verilmiştir.

Tablo 3: Kazakistan Cumhuriyeti bazı demografik özellikler

Nüfus 18.157.122 (Temmuz 2015 )

Nüfus artış hızı % 1.14 (2015)

Etnik grup
Kazak % 63.1, Rus % 23.7, Özbek % 2.9, Ukray-
nalı  % 2.1, Uygur % 1.4, Tatar %1.3, Alman % 
1.1, diğer % 4.4(2009)

Dinler Müslüman % 70.2, Hıristiyan % 26.2, diğer % 
0.2 ateist % 2.8, belirtilmemiş % 0.5 (2009)

Diller Kazakça(Resmi) % 74, Russian (Resmi, 
İşyerlerinde kullanılıyor) % 94.4 (2009 )

Okur Yazar Oranı (15 yaş ve üzeri ) Toplam nüfus: % 99.8
Erkek: % 99.8, Kadın: % 99.8 (2015)

Source: CIA, The World Fact Book, August 2016, PAGE LAST UPDA-
TED ON AUGUST 19, 2016

Tablo 3 incelendiğinde, Kazakistan Cumhuriyeti’nin nüfusunun 
yaklaşık on sekiz milyondan biraz fazla, nüfus artış hızının yaklaşık yüzde 
birin biraz üstünde, halkının % 70’nin Müslüman, yaklaşık % 28’nin hıristi-
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yan, Rus nüfusun diğer Türk Cumhuriyetlerine göre daha yoğun (% 23,7), 
okur yazar oranının toplamda % 99.8, erkek ve kadın nüfusun % 99.8 oldu-
ğu görülecektir.  Kazakistan Cumhuriyetinde okuryazar problemi olmadığı 
görülmektedir.

Sovyet döneminden sonra Orta Asya ülkelerinin diğerlerinde olduğu 
gibi 1991 yılından itibaren devlette reformlar yapılmış, ülkedeki kurumlar 
yeniden yapılandırılmıştır. Bağımsızlıktan sonra ekonomik kriz tüm devlet 
hizmetlerini olumsuz etkilemiştir. Bu durum öğretmenlerin işsiz kalması-
na neden olmuştur (OSCE, 2003). 

1996 yılında, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile eğitim sisteminin 
yönetimi ve finansmanı reformu ile öncelikli olarak yeni bir devlet eğitim 
politikası başlatılmıştır. Bu reform sürecinin sonucu olarak 2000 yılından 
itibaren, 2005 yılı eğitim hedeflerini gerçekleştirmek, eğitim sisteminin 
ulusal modelinin etkin gelişimi için koşulları oluşturmak ve eğitim sistemi-
nin (okul öncesi, ilkokul, ortaokul genel eğitim, yüksek ve lisansüstü mes-
leki eğitim) her düzeyinde niteliksel eğitime daha geniş erişim sağlamak 
için yeni devlet programı geliştirilmiştir (OSCE, 2003).

Kazakistan’da eğitim sistemi yerel düzeyde, Milli Eğitim Bakanlığı 
tarafından denetlenmekte ve yönetilmektedir. Genel orta eğitim, 6 ve 17 
yaş arasındaki tüm vatandaşlar için zorunludur. Örgün eğitim sistemi, okul 
öncesi eğitim, genel ortaöğretim, ikincil mesleki eğitim, orta teknik eğitim, 
yükseköğrenimden oluşur (Asian Development Bank, 2004). Kazakis-
tan’da tüm okullar devlet ve anayasal sistemle korunmaktadır.

Zorunlu Eğitim

Zorunlu eğitim genel orta eğitim kademesi olarak tanımlanmakta, 
anayasaya göre, parasız ve on bir yıllık süreyi kapsamaktadır. Genel ekono-
mik krizlere rağmen Kazakistan’da genel eğitim sistemi gelişmiştir. Genel 
eğitim sistemi üç seviyeden meydana gelir, bu kademeler; ilkokullar dört 
yıl (1-4. sınıflar), genel ortaöğretim beş yıl  (5-9. sınıflar) ve lise iki yıldır 
(10-11.sınıflar). Toplam zorunlu eğitim 11 yıldır. Son zamanlarda çeşitli 
alanlarda yeni okullar açılmıştır. Bu okullar Cimnazyumlar, Özel eğitim ge-
nel ortaokulları, dil ve teknik okullar ve liselerdir (http://adilet.zan.kz. Akt: 
Gelişli ve diğ., 2016. OSCE, 2003). Anayasanın eğitim hakkındaki maddesi 
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doğrultusunda orta öğretimin zorunlu hale gelmesi ve 9. sınıfı bitiren bir 
öğrencinin 10. ve 11. sınıfları okurken belli bir mesleğe yönelik hazırlanma-
sı değişik kurumlarda iş bulma şansını artırmaktadır (Savaş, 2009).

Kazakistan İlim ve Bilim Bakanlığı, 2015 senesine kadar 4+4+4 eği-
tim sistemine geçilmesini hedeflemiş ancak henüz on iki yıllık eğitime ge-
çilmemiştir. Kazakistan’ın farklı bölgelerindeki 104 okulda (45 köy ve 49 
şehir okulu) 4+4+4 zorunlu eğitim modelinin uygulamadaki olumlu ve 
olumsuz yanlarını belirlemek için pilot uygulaması yapılmaktadır (http://
adilet.zan.kz. Akt: Gelişli ve diğ., 2016).

Genel ortaöğretim eğitim kurumlarında ders dönemi dört sömestr 
olarak kabul edilir. Eğitim-öğretim 1 Eylülde başlar ve 25 Mayıs’ta sona 
erer. Bir öğretim yılında, 1-11 (12) sınıf öğrencileri için 4 bölümlü tatil uy-
gulanmaktadır. Bu tatil uygulamaları mevsimlere göre; sonbahar’da 8 gün 
(5-12 Kasım), kış’ta 10 gündür.

3.2. Genel Orta Eğitim (Zorunlu Eğitim Sistemi)

3.2.1. İlkokullar

Bağımsız Kazakistan’da ilkokullar, kesintisiz genel ortaöğretimin ilk 
basamağı ve dört yıllık bir süreci kapsamaktadır. İlkokullara 6 ya da 7 yaşın-
daki çocuklar kayıt edilir. Çocukların hangi yaşta okula başlayacağına aileler 
tarafından karar verilir. Aileler, okullarda bir çocuğun okula başlamaya hazır 
olup olmadığını test eden okulların tıbbi ve psikolojik danışmanlarından 
oluşan komisyonca bu kararı alma yönünde desteklenir.  07.06.1999 tarihli 
ve 389-1 sayılı K.C Eğitim Hakkında Kanunu’na göre ilköğretimin amacı; 
çocuklara temel çalışma becerisi kazandırmak ve hayat bilgisini vermek, 
çocuklara devam edecekleri eğitim kurumlarını, programları ve kitaplarını 
serbestçe seçebilme imkânı sağlamak, ilgi ve becerileri doğrultusunda 
yeteneklerini geliştirmektir. Bu öğretim kademesi parasızdır (Kazakıstan 
Respublikasındagı Bilim Turalı Zannnama, 2003). 

İlerleyen süreçte eğitimle ilgili yenilikler devam etmiş, Kazakistan’da 
eğitimi yeniden düzenlemek için 09.07.2004 tarihli ve № 597-II sayılı Ka-
zakistan Cumhuriyeti Eğitim Hakkında Kanunu çıkarılmıştır. Bu kanuna 
göre ilköğretimin amacı; çocuklara temel çalışma becerileri ve hayata yö-
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nelik beceriler kazandırmak; çocuklara devam edecekleri eğitim kurumla-
rını, programları ve kitaplarını serbestçe seçebilme imkânı sağlamak, ilgi ve 
becerileri doğrultusunda yeteneklerini geliştirmektir.

Genel ortaöğretim yönetmeliğine göre, ilkokullarda haftada ortala-
ma 34 saat ders yapılır. Kazakistan’ın ilköğretim seviyesinde okuryazarlık 
oranı % 100’dür. İlköğretim sınıfındaki öğrenci sayısı 24-26 arasında değiş-
mektedir. Öğretmenlerin cinsiyet açısından bakıldığında İlköğretimdeki 
kadın öğretmenlerin oranı % 98,3’tür, kadın öğretmenlerin sayısı erkekler-
den daha fazladır. Kazakistandaki ilköğretimde görev yapan öğretmenlerin 
neredeyse tamamının kadın olduğu söylenebilir (http://www.studycoun-
try.com).  

Kazakistanda ilkokullar tüm vatandaşlar için ücretsizdir.  Öğrenci 
velileri genellikle spor ve müzik programları ve bazen laboratuar malze-
meleri ya da ders dışı etkinlikler için veya diğer özel çalışmalar için gerekli 
malzemelere okula ödeme yaparlar ya da kendileri alırlar (http://www.
studycountry.com). 

3.2.2. Genel Ortaöğretim 1. Seviye (Ortaokullar)

Genel ortaöğretim 1. kademe beş yıl öğretim süreli, 5. ve 9. sınıfları 
kapsayan öğretim kademesidir. Bu kademe diğer ülkelerdeki ortaokullara 
benzer genel eğitim kademesidir. Bu okullar ilkokulların yanında olabile-
ceği gibi ayrı yerde de bağımsız olarak açılabilir. İlkokulların programına 
benzer ancak daha gelişmiş, temel becerileri geliştirmeye dönük program 
uygulanmaktadır. Örneğin 8. ve 9. sınıflarda, matematik, genel fen, sosyal 
bilimler, Rusça veya Kazakça dil sanatları ve Beden Eğitimi gibi konularda 
eğitim verilmektedir (http://www.studycountry.com).

3.2.3. Genel Ortaöğretim 2. Seviye(Liseler)

Genel ortaöğretim 2. kademe iki yıl öğretim süreli, 10. ve 11. sınıfları 
kapsayan öğretim kademesidir. Bu kademe diğer ülkelerdeki liselerin ben-
zer genel eğitim kademesidir. Ortaokulların programına benzer ancak daha 
gelişmiştir, öğrencilerde temel ve bilimsel becerileri geliştirmeye yönelik 
program uygulanmaktadır. Örneğin yabancı dil olarak, Kazakça, Rusça ve 
Dünya Edebiyatı, Tarih, Cebir (diğer yüksek matematik dersleri), Fizik, Bi-
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yoloji, Kimya ve benzeri gibi daha gelişmiş konularda eğitim verilmektedir 
(http://www.studycountry.com). 

4. Kırgızistan Cumhuriyeti Zorunlu Eğitim Sistemi

Kırgızistan 1991 yılında Sovyetler Birliği’nin dağılmasından sonra 
bağımsızlığını elde eden, toprak ve nüfus olarak en küçük Türk devletidir. 
Coğrafya olarak Kazakistan, Özbekistan, Tacikistan ve Çinle sınırları olan 
Asya’nın merkez ülkelerindendir. Nüfusun büyük çoğunluğu Kırgızlardan 
oluşmakla birlikte tüm Türk Cumhuriyetlerinde olduğu gibi Rus, Kazak, 
Özbek, Türk ve Taciklerden oluşan etnik yapıya sahiptir (Mertaugh, 2004). 
Tablo dörtte, Kırgızistan Cumhuriyeti ile ilgili bazı demografik bilgilere yer 
verilmiştir.

Tablo 4: Kırgızistan Cumhuriyeti bazı demografik özellikler

Nüfus 5.664.939 (Temmuz 2015)

Nüfus artış hızı % 1.11 (2015.)

Etnik grup
Kırgız % 70.9, Özbek % 14.3, Rus % 7.7, Dun-
gan % 1.1, diğer % 5.9 (Uygur, Tacik, Türk, Ka-
zak, Tatar, Ukranyalı, Koreli, Alman, 2009)

Dinler Müslüman % 75, Hıristiyan % 20, diğer % 5

Diller
Kırgızca (Resmi) %71, Özbekçe 
%14.4, Rusça(resmi)% 9, diğer % 5.2  
(2009 est.)

Okur Yazar Oranı (15 yaş ve üzeri ) Toplam Nüfus: % 99.5
Erkek: % 99.6 Kadın: % 99.4 (2015 est.)

Kaynak: CIA, The World Fact Book, August 2016, Page Last Updated On 
August 19, 2016

Tablo 4 incelendiğinde, Kırgızistan Cumhuriyeti’nin nüfusunun beş-
buçuk milyondan biraz fazla, nüfus artış hızının yaklaşık yüzde birin biraz 
üstünde, halkının % 75’nin Müslüman, yaklaşık % 20’nin Hıristiyan, okur 
yazar oranının toplamda % 99.5, erkek nüfusun % 99.6, kadın nüfusun % 
99.4 olduğu görülecektir.  Kırgızistan Cumhuriyetinde okuryazar problemi 
olmadığı görülmektedir.
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1990’lı yılların sonlarında ülkenin bağımsızlığını elde etmesinin aka-
binde yeni oluşturulan idari yapı içerisinde eğitim öğretim işlerini yürüt-
mek üzere Kırgız Cumhuriyeti Eğitim ve Kültür Bakanlığı kurulmuştur. Bu 
aşamadan sonra Kırgızistan’da eğitim ve öğretimde yerelleşme fikri kabul 
görmesine karşılık yeni anlayışta oldukça merkeziyetçi bir yapılanmaya gi-
dilmiştir. Artık eğitim-öğretim kurumları diğer kurumlar gibi merkeziyetçi, 
oldukça bürokratik ve otoriter bir yönetim anlayışı hâkimiyeti altındadır. 
Okullar okul müdürleri tarafından yönetilmektedir. Aslında Sovyet döne-
mi eğitim kurumları yerel yönetimlerce (oblast ve rayon) güçlendirilmeye 
çalışılmaktaydı. Muhtemeldir ki; merkezi otorite yerel bölgelerdeki kon-
trolü sağlama adına merkeziyetçi yönetim ve planlama anlayışını uygula-
maya sokmuştur (Polat, 2011).

Bağımsızlığını 1991 yılında kazanan yeni Kırgız devletinin, Kırgız 
kimliğini inşa sürecine yönelik ortaya koyduğu politikalar oldukça önem-
lidir. Bu dönemde okullar toplumu yeniden sosyalize etmek için önemli 
kurumlar olarak görülmüştür. Burada okul tipi, okullardaki öğrenci nüfu-
sunun etnik esasta kompozisyonu, eğitim alanında veya okullarda karar 
alma mekanizmaları, formal program, gizil ders programı, öğretmenler, 
ders kitapları ve program dışı aktiviteler önem kazanmaktadır. Sovyet eği-
tim sisteminde ortaya konulan değerleri içselleştiren Kırgızlar, bağımsızlık 
sonrası önemli bir sorun alanıyla karşılaşmışlardır. Bu, ortaya çıkan bağım-
sız Kırgız Devletinin eğitim politikalarının nasıl şekilleneceği ve hangi de-
ğerleri vurgulayacağı ve milli kimlik oluşturma sorunudur. Bu kapsamda 
uygulanan eğitim programı ile bireyin toplum içindeki konumu oluşturul-
maya çalışılmıştır. Çocuğa siyasal olarak toplumun beklediği beden, fikir 
ve ahlakla ilgili belli halleri aşılamak ve çocukta belirli davranışları geliş-
tirmek amaçlanmaktadır. Eğitimin politik sosyalizasyon sürecinde gördü-
ğü işlev ile okul, toplumsal düzenin bir simulasyonu işlevini görmektedir. 
Öğretmenler, ders kitapları, yardımcı kitaplar, ders içi ve dışı aktiviteler 
ile okuldaki düzen ne kadar başarılı olursa, bunun okul sonrası yaşama 
yansımasının da o kadar başarılı olacağı düşünülmektedir (Beşirli, Ünal, 
2015). 

Kırgızistanda eğitim ve öğretimin nasıl olacağı ilk 1992 Anayasasıyla 
belirlenmiştir. Eğitimle ilgili düzenlemeler en son 30 Nisan 2003 yılında 
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yapılmıştır. Ancak her yeni anayasa yapımında eğitimle ilgili uygulamalar 
1992 yılı Anayasasında yer aldığı şekliyle uygulanmaya devam edilmiştir. 
Buna göre Anayasanın 32. maddesinde eğitim ve öğretim faaliyetleri ile il-
gili hususlar şu şekilde belirtilmiştir(Polat, 2011).

1. Kırgızistan Cumhuriyeti’nin her vatandaşının eğitim görmeye 
hakkı vardır.

2. Temel eğitim zorunlu ve ücretsizdir.

3. Devlete ait eğitim kurumlarından her vatandaşın ücretsiz eğitim 
almaya hakkı vardır.

4. Devlet, tüm vatandaşların özel kabiliyetlerine göre meslekî, temel, 
orta ve yüksek eğitim alması için gerekli şartları hazırlar.

5. Vatandaşların devlet ve özel eğitim kurumlarından ücretli eğitim 
almaları yasalarda belirtilen esaslara ve şartlara göre sağlanır.

6. Ülkede faaliyet gösteren eğitim kurumlarının denetimi devletin 
resmi kurumlarınca yapılır.

Anayasada bu şekilde temel şartları belirlenen eğitim ve öğretimle 
ilgili ilk düzenlemeler, 16 Aralık 1992 tarihli 1074-XII numaralı yasayla şe-
killendirilmiştir. Ancak 1996 yılında eğitim yönetmeliğinde 1992 Anayasa 
ruhuna bağlı kalınarak yeniden yapılan düzenlemeyle önceki yasadaki bazı 
uygulamalardaki noksanlıklar giderilerek yeni bir Millî Eğitim programı 
oluşturulmuştur (Polat, 2011).

Zorunlu Eğitim Sistemi

Kırgızistan Eğitim Kanunu’na göre tüm Kırgız vatandaşları, devlet 
okullarında ücretsiz eğitim alma hakkına sahiptir. Eğitimde esas dil Kırgız-
cadır. Bütün okullarda Kırgızca, Rusça ve bunların dışında bir yabancı dil 
mutlaka okutulur. Kırgızistan’da zorunlu eğitim 11 yıldır. Kırgızistan eği-
tim sistemi bir ve altı yaşları kapsayan okul öncesi eğitim, bunun üzerine 
dört yıllık eğitimden oluşan ilkokullar, bunun üzerine beş ve dokuzuncu 
sınıfları kapsayan beş yıllık ortaöğretimin ilk kademesi, on ve on birinci 
sınıfları kapsayan iki yıl süreli ortaöğretimin ikinci kademesi ve yükseköğ-
retimden oluşur (Mertaugh, 2004).
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Genel Ortaöğretim üç aşamalı bir yapıya sahiptir. Genel ortaöğre-
nim zorunlu olup, ilkokul veya temel eğitimin ilk aşaması, ortaokul veya 
temel eğitimin ikinci aşaması ve lise eğitimi ya da tam ortaöğretim kademe-
lerinden oluşmaktadır. Lise eğitimi farklı öğretim kurumlarında gerçekleş-
tirilmektedir (Polat, 2011. OSCE, 2003. http://biskek.meb.gov.tr. http://
education. stateuniversity.com. http://www.bibl.u-szeged.hu.). 

2014-2015 eğitim-öğretim yılı verilerine göre Kırgızistan’da 1062 
okul öncesi eğitim kurumunda 152.216 öğrenci mevcut olup, 5.116 okul 
öncesi öğretmeni bulunmaktadır, 2.205 ortaöğretim okulunda 1.043.629 
öğrenci öğrenim görmekte olup, 72.938 öğretmen çalışmaktadır (http://
biskek.meb.gov.tr).

1.1.İlkokullar (Temel Eğitim)

İlkokul veya temel eğitimin ilk aşaması 4 yıldır. Bir ve dördüncü sı-
nıflar arasındaki bu kademe 6-11 yaş çocukların eğitimini kapsar. Hedefle-
ri ise şu şekilde özetlenebilir: Öğrencilere; okuma yazmanın öğretilmesi, 
dört işlemin öğretilmesi, düşünme gücünün geliştirilmesi, davranışların 
kontrolünün sağlanması, kültürlü bir şekilde konuşmanın öğretilmesi ve 
toplum kurallarının benimsetilmesidir (Polat, 2011. http://www.bibl.u-
szeged.hu.). Temel eğitimin birinci aşaması temel becerilerin kazandırıl-
masını amaçlar. 

1.1.Temel Eğitim II. Aşama (Ortaokullar)

Genel ortaöğretim veya temel eğitimin ikinci aşaması   (ortaokul), 
11-15 yaşlarındaki öğrencilerin devam ettiği öğretim süresi beş yıl olan öğ-
retim kademesidir. Bu öğretim kademesi 5-9. sınıfları kapsamaktadır. Bu 
kademede öğrencilerin genel eğitim programlarına uyum sağlaması, okul 
kurallarını benimsemesi ve eğitime motivasyonun sağlanması amaçlan-
maktadır. Bu aşamada öğrencinin eğilimleri, istekleri ve yetenekleri dikka-
te alınarak onların kimliğini kazanmasına yardımcı olacak programlar yer 
almaktadır. Aynı zamanda öğrencilerin toplumsal hayata uyum sağlaması 
da bu aşamanın önemli bir görevini oluşturmaktadır. Temel eğitim bittik-
ten sonra öğrenciye diploma (kübölük) belgesi verilmektedir (Polat, 2011. 
http://www.bibl.u-szeged.hu.).
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4.3. Tam Ortaöğretim (Liseler)
Tam ortaöğretim ya da liselerin öğretim süresi iki yıl ve 10-11. sı-

nıfları kapsar. Bu öğretim kademesine 15-17 yaşlarındaki öğrenciler 
devam etmektedir. Orta eğitim, genel eğitimin son aşamasıdır. Bu aşama-
da öğrencinin daha çok üniversiteye hazırlanması amaçlanır. Bu yönüyle 
adeta üniversite eğitiminin bir hazırlık safhası şeklindedir. Bu kademedeki 
eğitim uygulamaları üniversite eğitimine bir temel oluşturmak için tasar-
lanmıştır (Polat, 2011. http://www.bibl.u-szeged.hu.).

1.4.Mesleki Eğitim
Mesleki eğitim programları, birincil, ikincil ve yüksek mesleki eğitim 

kurumlarında uygulanan, temel amacı ülkenin ihtiyaçları doğrultusunda 
nitelikli eleman yetiştirmek olan programlardır. 

1.1.1. İlk Mesleki Eğitim 
Meslek eğitiminin amacı, üretim ihtiyacına göre kalifiye eleman ve 

işçi yetiştirmektir. İlk meslek eğitimi, genel eğitim içerisinde yer alır. Bazı 
teknik meslekler için en ince ayrıntısı dikkate alınarak, orta eğitim veya 
planlanmış tek programa sahip genel ve meslek eğitimi içerisinde program-
lar oluşturulmuştur. Zorunlu durumlarda temel eğitimi olmayanlara mes-
lek sahibi olabilmeleri için mesleki eğitim imkânı da sağlanmaktadır (Polat, 
2011). 

İlk meslek eğitimi devlet tarafından onaylanmış meslekî eğitim 
kurumlarında verilir. Özel riskler için eğitim kurumlarında, işletmeler, ku-
rum ve kuruluşların eğitim bölümlerinde, meslek eğitim kurumlarında ve 
diğer özel kurumlarda yapılır. Bu eğitim ikincil (yüksek) öğrenime dayalı 
olabilir veya ikincil ve mesleki eğitim birleşik bir bütünleşmiş program ola-
rak yapılabilir (http://www.bibl.u-szeged.hu. Polat, 2011).

4.4.2.İkincil Mesleki Eğitim 
Orta meslek eğitimin amacı, bireyin belirli bir alanda uzmanlaşma-

sını temine yöneliktir. Orta meslek eğitim kurumları, çeşitli meslek alan-
larında eğitim programları gerçekleştirmektedir. (Polat, 2011).  Bu dere-
cedeki mesleki eğitim kolejler, teknikumlar ve mesleki okullar tarafından 
gerçekleştirilir, orta mesleki eğitim, ortaöğretim bazında 4 yıl ve lise bazın-
da 2 yıldır (http://www.bibl.u-szeged.hu).
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4. Özbekistan Cumhuriyeti Zorunlu Eğitim Sistemi

Özbekistan Ortaçağda İslam dünyasının bilim ve kültür merkezi ola-
rak gelişmiş,  Al- Farabi, İbni Sina gibi bilim adamları, filozoflar ve Uluğ Bey, 
Nevai, Babür Şah ve Timurlenk kültürel liderler yetiştirmiş,  eski Sovyetler 
Birliği’nden bağımsızlığını kazanmış, Orta Asya Türk cumhuriyetlerinden 
biridir. Özbekistan 1 Eylül 1991’de bağımsızlığını ilan etmiştir. Özbekistan 
dünyanın en büyük pamuk üreticisi ülkelerden biridir, altın ve diğer kıy-
metli madenler ve kaynakların büyük yatakları vardır. Özbekistan kuzeyde 
Kazakistan ile Güneyde Türkmenistan ve Afganistan,  Güneydoğu’da Kır-
gızistanla sınır ve Orta Asya’nın merkezinde yer almaktadır. Tablo beşte, 
Özbekistan Cumhuriyeti ile ilgili bazı demografik bilgilere yer verilmiştir.

Tablo 5: Özbekistan Cumhuriyeti, bazı demografik özellikler

Nüfus 29.199.942 (Temmuz 2015.)
Nüfus artış hızı % 0.9 (2015.)
Etnik grup Özbek % 80, Rus % 5.5, Tacik % 5, Kazak % 

3, Karakalpak % 2.5, Tatar % 1.5, diğer % 2.5 
(1996.)

Dinler Müslüman % 88, Hıristiyan % 9, diğer % 3
Diller Özbekçe (Resmi) % 74.3, Rusça % 14.2, Tacik 

% 4.4, diğer % 7
Okur Yazar Oranı (15 yaş ve üzeri ) Toplam nüfus: % 99.6

Erkek % 99.7 Kadın:% 99.5 (2015)
Kaynak: CIA, The World Fact Book, August 2016, Page Last Updated On 
August 19, 2016

Tablo 5 incelendiğinde, Özbekistan Cumhuriyeti’nin nüfusunun yir-
mi dokuz milyondan biraz fazla, bağımsızlığını yeni kazanan Türk Cum-
huriyetlerinin en yoğun nüfusuna sahip, nüfus artış hızının yaklaşık yüzde 
bir, halkının % 88’nin Müslüman, yaklaşık % 9’nun Hıristiyan, okur yazar 
oranının toplamda % 99.6, erkek nüfusun % 99.7, kadın nüfusun % 99.5 
olduğu görülecektir. Özbekistan Cumhuriyetinde okuryazar problemi ol-
madığı görülmektedir.

Özbekistan Anayasa’sının 41. maddesi ile bütün vatandaşların 
eğitim hakkı garantiye alınmıştır. Devlet ayrıca ortaöğretimi de garanti 
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altına almaktadır. Bütün vatandaşlara bu haklar verilirken Anayasaya karşı 
görevlerde ciddi yükümlülükler getirir. Bunlar; çalışma, iş disiplinini ko-
ruma ve vatan savunması gibi görevlerdir (Lütfullaeva vd., 1996,10. Akt: 
Eyüpoğlu, 2004). Eğitimin amacı, devlet ideolojisine uygun öğrenci ye-
tiştirmektir. Öğrenci, fiziki ve ruhi olarak kendini yetiştirmenin yanında, 
bilgi kapasitesini arttırmalı, derslerde aktif olmalı, teknolojiyi kullanmalı, 
durmadan geçilen yolu analiz etmeli, öğrendiklerini daha önce öğrendik-
leri ile kıyas etmelidir (Azizhodcaeva, 2002: 5. Akt: Eyüpoğlu, 2004). İlk 
eğitim kanunu 1992’de, gelişmiş eğitim kanunu ise 1997’de çıkarılmıştır. 
Kanunda devlet politikasının eğitimdeki rolü vurgulanmış, eğitimde insan 
haklarına ve demokrasi eğitiminin önemine yer verilmiştir (Azizhodcaeva, 
2002: 17. Akt: Eyüpoğlu, 2004).

Özbekistan Cumhuriyeti Eğitim Kanunu, eğitim sistemini; okul önce-
si eğitim, genel eğitim ilk kademesi (ilkokullar), genel eğitim beş yıl ve genel 
eğitim ikinci kademesi (liseler) ve yükseköğretim olarak düzenlemiştir. Ge-
nel eğitimin ikinci kademesi hem mesleki hem de genel lise programların-
dan meydana gelmektedir (UNDP, 2005. http://www.classbase.com). 

Zorunlu Eğitim Sistemi

1997 yılında çıkarılan Eğitim kanununa göre, 1998/99 öğretim yılın-
da zorunlu eğitim sistemi on bir yıldan on iki yıla çıkarılmış ve ücretsizdir.  
Zorunlu eğitim, ilkokul veya temel eğitimin ilk aşaması 4 yıl (1-4.sınıflar) 
6-11 yaş, genel ortaöğretim veya temel eğitimin ikinci aşaması  (ortaokul), 
beş yıl (5-9. sınıflar)10-15 yaş ve lise eğitimi ya da tam ortaöğretim üç yıl 
(10-12. sınıflar)15-17 yaş kademelerinden oluşmaktadır. Lise eğitimi farklı 
öğretim kurumlarında verilmektedir (UNDP, 2005. http://www.classba-
se.com).

5.1. Genel Eğitim Birinci Kademe (İlkokullar )

İlkokul 4 yıl süreli olup 6 yaşında başlar 10 yaşında tamamlanır. 
İlkokulda okuma yazma, matematik alanında temel bilgi ve becerilerin ka-
zandırılması amaçlanır. Ayrıca ilkokullarda öğrencilere teorik düşünme, 
kendini kontrol etme becerileri kazanan, sağlığını koruma, toplumsallaş-
ma, sağlıklı hayat sürme gibi temel beceriler kazandırılır (UNDP, 2005. 
http://www.classbase.com).  

Yücel Gelişli, Dossym KH. Baidrahmanov, Lyazzat Beinsenbaev



502

5.2. Genel Eğitim İkinci Kademe(Ortaokullar)

Genel orta eğitimin ilk beş yıl (5-9. sınıflar) ve 10-15 yaşlar arasını 
kapsamaktadır. Bu kademede öğrencilere, temel bilgi ve beceriler, bağımsız 
düşünme becerilerinin geliştirilmesi, organizyonel beceriler, pratik dene-
yimlerin kazandırılması amaçlanır. Bu kademede sistamatik olarak bilim-
sel eğitim verilir. Bilimler doğrudan öğretilmeye başlanır (UNDP, 2005. 
http://www.classbase.com).

5.3. Genel Orta öğretim (liseler)

Genel orta eğitim iki kademesi olan liseleri kapsar, öğretim süre-
si üç yıl ve 15-17 yaşlar arasındaki öğrenciler devam eder. Bu kademede 
hem akademik liseler hem de mesleki kolejler vardır. Akademik liseler 
öğrencileri üniversiteye hazırlar. Benimsenen eğitim modeline uygun ola-
rak, ikincil ve özel mesleki eğitim sistemi orta ve mesleki eğitim sağlar. 
Mesleki eğitim veren özel öğretim kurumları da temel mesleki eğitim ve-
rilir (UNDP, 2005. http://www. classbase.com. Asian Development Bank, 
2004. OSCE, 2003. UNDP, 2008). 

6. Türkmenistan Cumhuriyeti Zorunlu Eğitim Sistemi 

Türkmenistan Cumhuriyeti 1991’de Sovyetler Birliği’nin dağılışın-
dan sonra bağımsızlığını kazanan Orta Asya Türk cumhuriyetidir. Kuze-
yinde Kazakistan, doğusunda Özbekistan, güneyinde İran ve Afganistan, 
batısında Hazar Gölü yer alır, yönetim şekli cumhuriyettir. Türkmenistan, 
BM, İKÖ, BDT, IMF gibi uluslararası kuruluşlara üyedir. Tablo altıda, Türk-
menistan Cumhuriyeti ile ilgili bazı demografik bilgilere yer verilmiştir.
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Tablo 6: Türkmenistan Cumhuriyeti bazı demografik özellikler

Nüfus 5.231.422 (Temmuz 2015)
Nüfus artış hızı % 1.14(2015.)
Etnik grup Türkmen % 85, Özbek %5, Rus % 4,  diğer 

% 6 (2003)
Dinler Müslüman % 89, hır istiyan 9,  bi l inmeyen 

% 2
Diller Türkmen di l i  (Resmi) % 72, Rusça %12, 

Özbekçe % 9.  Diğer %7
Okur Yazar Oranı (15 yaş ve üzeri ) Toplam nüfus % 99.7, 

Erkek %  99.8, Kadın % 99.6 (2015.)

Kaynak: CIA, The World Fact Book, August 2016, Page Last Updated On 
August 19, 2016

Tablo 6 incelendiğinde, Türkmenistan Cumhuriyeti’nin nüfusunun 
beş milyondan biraz fazla, nüfus artış hızının yaklaşık yüzde birin biraz üs-
tünde, halkının % 89’nun Müslüman, yaklaşık % 9’nun Hıristiyan, okur ya-
zar oranının toplamda % 99.7, erkek nüfusun % 99.8, kadın nüfusun % 99.6 
olduğu görülecektir. Türkmenistan Cumhuriyetinde okuryazar problemi 
olmadığı görülmektedir.

Bağımsızlıkdan sonra ülke reform sürecine girmiş bunun sonucu 
olarak eğitim sistemi sürekli değişmiştir. Öncelikle eğitimde Sovyet siste-
minden kalan ideolojiyi değiştirmek için düzenlemeler yapılmıştır. Ancak 
bu reformlar zamanla etkisini azaltmıştır. Bunun başlıca sebebi, eğitime 
hükümetin yeterli kaynakları tahsis edememiş olmasıdır. Sonraları eğitim 
sektörü bir öncelik olarak görülmemiş, dil politikalarına ağırlık verilmiştir. 
Ders kitaplarının Türkmen dilinde olmaması dil politikası ile çelişkiler do-
ğurmuş, bina ve araç gereç yetersizlikleri eğitimde sorun olarak yaşanmış-
tır (OSCE, 2003).

Türkmenistan eğitim sistemi merkeziyetçi yapıya sahip olsa da kısmi 
yerel politikalara izin verilmektedir. Türkmenistan’ın eğitim kurumla-
rı devlet tarafından yönetilir ve finanse edilir, zorunlu eğitim ücretsizdir.  
Milli Eğitim Bakanlığı eğitimden sorumludur, orta öğretim olarak ifade 
edilen zorunlu eğitim devletin kontrolündedir (http://countrystudies.us/ 
turkmenistan/). 
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Türkmenistan’da ülkenin sosyal, ekonomik ve kültürel ilerlemesi için 
manevi değerlerin öğretilmesi temele alınmıştır. Eğitimin temel amacı, 
milli ve genel değerlerle her yönüyle gelişmiş insan yetiştirmektir. Devlet 
uluslararası standartlarda milli bir eğitim oluşturmayı amaçlamıştır. 

Zorunlu Eğitim Sistemi

1992 yılı anayasasında zorunlu eğitim tüm vatandaşlar için ücretsiz 
bir temel hak olarak ilan edilmiştir. 1993 yılında çıkarılan eğitim kanunu-
na göre devlet; her düzeydeki eğitimi devlet okullarında ücretsiz olarak 
vermeyi, her bir bireyin bireysel yeteneklerini geliştirmek için eşit haklar 
vermeyi, eğitimde ilke edinmiştir. Kanunun 13. Maddesi ile zorunlu eği-
tim genel eğitim adıyla 9 yıl olarak kabul edilmiştir. Devlet okullarda ders 
kitapları, sağlık hizmetlerini, servis taşımacılığını parasız hale getirmiştir 
(UNESCO, 2011).

1993 yılında zorunlu eğitim kanunu ile zorunlu eğitim dokuz yıl ola-
rak belirlenmiş ancak 2002 yılında yapılan düzenlemelerle zorunlu eğitim 
on yıla çıkarılmıştır. Zorunlu eğitim iki kademeden meydana gelmektedir, 
Sovat adı verilen okuma ve yazma, temel matematik gibi temel becerilerin 
kazandırıldığı ilkokullar üç yıl öğretim sürelidir. Ancak Rus, Kazak ve Öz-
bek öğrencilerin devam ettiği ilkokullar dört yıldır. Bilim adı verilen ikin-
ci kademe bilim eğitiminin ağırlıkta olduğu 4-9 sınıflar genel ortaöğretim 
olarak adlandırılır. Rus, Kazak ve Özbek öğrencilerin devam ettiği genel 
ortaöğretim 5-10 sınıfları kapsamaktadır. 2007-2008 öğretim yılında okula 
başlama yaşı yedi olarak belirlenmiş ve zorunlu eğitim on yıla çıkarılmıştır, 
ilkokullar 1-3. sınıfları, genel ortaöğretim ise 4-10. sınıflardan oluşturul-
muştur (UNESCO, 2011. OSCE, 2003). 2009 yılında yeni eğitim kanunu 
çıkarılmış, zorunlu eğitim sürecince eğitim parasız tutulmuştur. Bu kanuna 
göre eğitim altı seviye olarak oluşturulmuştur. Kanuna göre eğitim sistemi; 
okul öncesi eğitim, ilkokullar, ortaöğretim, mesleki eğitim, üniversite ve li-
sansüstü eğitim olarak derecelendirilmiştir. 4610 ve 8465 sayılı eğitimin 
geliştirilmesine dair kanunlarla zorunlu eğitim dokuz yıldan on yıla çıkarıl-
mıştır (UNESCO, 2011).

Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov 2013 yılının Mart 
ayında genişletilmiş Bakanlar Kurulu toplantısında “Türkmenistan’da Bi-
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limin Geliştirilmesi Hakkında” kararnameyi imzalamıştır. Bu kararname 
gereğince, 2013-2014 eğitim-öğretim yılından başlamak üzere zorunlu 
eğitim süresi 12 yıla çıkarılmıştır. Bu yöndeki kararname de Devlet Başka-
nı tarafından imzalanarak yürürlüğe girmiş, yeni eğitim yılının başlaması 
ile müfredata yeni dersler eklenmiştir (http://www.turkiye-turkmenistan.
com). 

Bu düzenlemeye göre ortaokullar; 6 18 yaş arası çocukların zorunlu 
olarak devam ettiği eğitim olarak kabul edilmiş ve ilkokul, ortaokul ve lise-
leri kapsamıştır. Orta okul eğitimi tek binada verilir. Süresi 12 yıldır. Ancak 
belirtilen yaş aralığındaki öğrencilerin 12 yıllık zorunlu eğitime geçmesi 
ile ilgili uygulamalara 2013-2014 eğitim öğretim yılında başlanmıştır. 
Orta okullar, İlkokul (1.2.3.4. sınıflar), süresi 4 yıl (6-10 yaş), Ortaokul 
(5.6.7.8.9.10. sınıflar) süresi 6 yıl (11-16 yaş), Genel Lise (11.12. sınıflar) 
süresi 2 yıldan (17-18 yaş) oluşmaktadır. 

Zorunlu eğitim parasızdır. Tüm giderleri (bina ve cari giderleri, 
personel, vb.) devletçe karşılanır. Kreşi tamamlayan veya 6 yaşını dolduran 
her çocuk zorunlu olarak orta mektebe kayıt olmaktadır. Kayıtlar 1 Hazi-
randa başlar ve 15 Ağustos᾿ta sona erer. 

İkinci Seviye Orta Öğretim 

11.  ve 12.  Sınıflar  (17-18 yaş)  branşlara ayrılmanın olacağı lise sayı-
lır. Bu sınıflarda branş öğretmenleri derse girmektedir. Türkmence, sosyal 
ve fen grubu dersleri, yabancı dil grubu dersleri, spor ve sanat dersleri 
verilmektedir. Tüm dersler zorunlu olup, seçmeli ders yoktur. Eğitimi ta-
mamlayan öğrenciler lise diploması alırlar. Bu eğitim, öğrencileri yurt içi 
ve yurt dışı üniversitelere hazırlar. Lisede üç alan vardır.  Bu alanları Fizik 
– Matematik, Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimlerdir.

Türkmenistan᾿da genel orta öğretim ileri düzeyi, akademik eğitim-
den başka mesleki ve teknik öğretim liselerinde de verilir. Onuncu sınıftan 
sonra devletin yaptığı sınavlarda başarılı olan öğrenciler ileri düzeyde mes-
leki-teknik liselere girer, 2-3 yıl devam eder. Ayrıca akademik liselerdeki 
onuncu sınıfın programını da gösterirler. Bu okulları bitirenler üniversiteye 
giriş imtihanlarına girme hakkı kazanırlar (UNESCO, 2011. OSCE, 2003, 
Savaş, 2009). 
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TARTIŞMA VE SONUÇ
Türk Cumhuriyetlerinin hepsinde eğitimle önemli gelişmeler devam 

etmektedir. Örneğin ilköğretimde tüm öğrencilerin okullara kayıt edilmesi 
ve cinsiyet eşitliği seviyelerinin yükseltilmesi 2000 yılından itibaren sosyo 
ekonomik kalkınma, sosyal bağlılık ve milletin refahı için hükümetler tara-
fından hedef olarak kabul edilmiştir. Bu doğrultuda da önemli çalışmalar 
yapılmıştır. 1990’lı yılların ortalarından itibaren, hükümetler, ekonomik ve 
sosyal finansmanlarının çeşitlendirerek, yenilikçi kurum ve müfredat ge-
liştirmenin yanı sıra öğretmenin maaşlarını ve sosyal sektör harcamalarını 
artırarak, eğitim yönetimi merkeziyetçi yapıyı amaçlayan bir dizi reform 
yapmıştır (OSCE,2003).

Türk Cumhuriyetlerinde bağımsızlığın ilk on yılında olumlu düşün-
ce ve reform çalışmalarına rağmen zorunlu eğitim uygulamalarında önemli 
gelişmeler yaşanmış, devletler arasında küçük farklar olsa da eğitim sistem-
lerinin tümünde ciddi problemler yaşanmıştır. Eğitim uygulamalarında 
öğrencilerin eğitime katılmalarında eşit ve evrensel haklara sahip erişim 
sağlanamamıştır, özellikle kızların okula devamlarında düşüşler yaşanmış,  
eğitime ayrılan devlet bütçeleri düşmüş, nitelikli öğretmen, ders kitapları 
ve okul tesislerinin eksiklikleri ortaya çıkmıştır (OSCE,2003). Ancak 2016 
yılına kadar geçen süreçte birçok olumlu gelişme yaşanmıştır. Uluslararası 
ilişkiler ve işbirliği artmış, uluslararası sözleşmelere dayalı olarak taahhütler 
yerine getirilmiştir. Özellikle Türkiye ile yapılan karşılıklı işbirliği çerçeve-
sinde eğitimde yapısal reformlar gerçekleşmiştir.
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Tablo 7: Türk Cumhuriyetlerinde zorunlu eğitimde okullaşma 
oran ve yaşları

Ülkeler Zorunlu 
eğitim  

yaş aralıkları

Zorunlu eğitim çağındaki 
çocukların İlköğretimi  

tamamlama oranları 
2010–14

15–24 yaş arasındaki gençlerin 
okuryazar oranları 2005–14

Azerbaycan 6-16 98 100

Kazakistan 6-17 113 100

Kırgızistan 6-17 105 100

Türkmenistan 6-18 - 100

Türkiye 6-18 100 99

Özbekistan 6-17 96 100

Kaynak: World Development Indicators 2016, Classified according to 
World Bank analytical grouping

Tablo 7 incelendiğinde, 2010-2014 yılları arasındaki dünya Bankası 
verilerine göre, Türk Cumhuriyetlerinin hepsinde zorunlu eğitim çağında-
ki çocukların tamamının zorunlu eğitimi tamamladıkları görülecektir. Yine 
aynı dönemde 15-24 yaş gençlerin okuryazarlık oranları incelendiğinde 
okuryazar oranlarının yüzde yüz olduğu sadece Türkiye’de bu oranın % 
99’da kaldığı görülmektedir. Bu durum Türk Cumhuriyetlerinde zorun-
lu eğitim hedefine ulaşıldığının göstergesidir. Burada özellikle Sovyetler 
Birliği dönemindeki okullaşma ve eğitim niteliğinin etkisini de göz ardı 
etmemek gerekir. Eğitimde tüm reformlara ve millileşme çabalarına rağ-
men Sovyet eğitim sistemi ve uygulalarının hâlâ etkisi vardır (OSCE,2003. 
UNESCO, 2011. Asian Development Bank, 2004. Savaş, 2009).

Türkiye ve diğer Türk Cumhuriyetlerinde eğitimde ortak çalışmalar 
yürütülmektedir. Türk tarihinin bir bölümü ve Türk dili ortak ders prog-
ramları için milli eğitim bakanlıkları ve Türk akademisi tarafından ortak 
ders programları çalışmaları yürütülmektedir. 
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Tablo 8: Türk Cumhuriyetleri Zorunlu Eğitim Sistemi

Öğretim 
kademesi

Türkiye Kazakistan Azerbaycan Özbekistan Kırgızistan Türkmenistan

İlkokul 4 4 4 4 3 4

Ortaokul 4 5 5 5 5 6

Lise 4 2 2 3 3 2

Toplam 12 11 11 12 11 12

Kaynaklar: UNESCO-IAU (http://www.unesco.org/iau/cd-data; UNES-
CO, İstatistik Yıllığı 1999. (http://www.uis-unesco.org/en/stats/statisti-
cs/yearbook/tables/ed.htm).

Türk Cumhuriyetlerinde ilköğretim ya da zorunlu eğitim genel ola-
rak iki yada üç kademeden oluşan bir süreci kapsamaktadır. Zorunlu eği-
tim,  genel olarak 6-18 yaşları kapsayan,  11 ya da 12 yıllık bir süreçtir. Bu 
sürecin ilk kısmında genel olarak topluma ve hayata uyum sağlamak, oku-
ma-yazma ve matematiğin temel becerilerini kazandırmak amaçlanır. Zo-
runlu eğitimin ikinci ve üçüncü kademelerinde ise genel bilim eğitimi ve 
toplumun güncel kültürünün bireylere kazandırılması ve yükseköğretime 
hazırlık amaçlanır. Türk cumhuriyetlerinde ilköğretim ile ilgili uygulamalar 
farklılık göstermekle birlikte ilkokullar benzer sürede yapılanmıştır ancak 
ikinci kademede Türkiye’nin eğitim sistemi diğer Türk Cumhuriyetlerin-
den farklılık göstermektedir. Türk eğitim sistemi batı Avrupa modeli üzeri-
ne şekillenmişken Türk Cumhuriyetlerinde Sovyet eğitim sisteminin etkisi 
vardır. Polat’a göre (2001), bu konuda bir reform gereklidir. Ancak bu, çok 
kapsamlı ve yüksek maliyet gerektiren bir konudur ve ülkenin iktisadi ve si-
yasi durumunun henüz söz konusu reform için gerekli alt yapıyı karşılama 
olanağından uzak olduğu aşikârdır.
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Tablo 9: 2015 yılı Türk Cumhuriyetleri okullaşma, yetişkin 
okuryazarlık ve cinsiyet eşitliği hedeflerine ulaşma düzeyleri

Hedefler Azerbaycan K az ak i s -
tan

K ı r g ı z i s -
tan

Özbekistan Türkiye Türkmenistan

Okul öncesi eğitim 
hedeflerine ulaşma 
düzeyi

< %30 % 30-%60 < %30 < %30 % 30-%60 Sağlıklı veri olmadığı için 
değerlendirilememiş

İlköğretim 
hedeflerine ulaşma 
düzeyi

% 80-94 % 95  %95 Sağlıklı veri 
olmadığı 
için değer-
lendirileme-
miş

% 95 Sağlıklı veri olmadığı için 
değerlendirilememiş

Yetişkin nüfüs okur-
yazar oranı 

% 95 % 95  %95 % 95 % 95 % 95

İlköğretimde cinsiyet 
eğitliğini sağlama 
oranı

% 95 % 95  %95 % 95 % 95 Sağlıklı veri olmadığı için 
değerlendirilememiş

Kaynak: UNESCO. (2014). EFA Global Monitoring Report, 2013-2014. 
UNESCO Publishing

Tablo 9’a göre Türk cumhuriyetlerinin tamamında okul öncesi 
eğitimde okullaşma oranlarının % 30’lar düzeyinde olduğu, bu oranın dü-
şük kaldığı görülmektedir. Cumhuriyetlerin tamamında zorunlu eğitim çağ 
nüfusunun büyük bölümünün zorunlu eğitimden yararlandıkları en düşük 
oranın % 80-94 oranları ile Azerbaycan’da olduğu görülmektedir. Yetişkin 
nüfusun okuryazarlık oranının tüm ülkelerde yüksek olduğu, yine son dö-
nemlerde yapılan eğitim reformları sonucunda eğitimde cinsiyet eşitliğinin 
tüm ülkelerde yüksek düzeyde sağlandığı görülecektir.  

Sonuç olarak araştırmada, Türk Cumhuriyetlerinde zorunlu eğitim 
sürecinin genel olarak iki ya da üç kademeden oluşan bir süreç olduğu 
görülmüştür. Zorunlu eğitim,  genel olarak 6-18 yaşları kapsayan,  11-12 
yıllık bir süreçten oluşmaktadır.  İlkokulların inceleme konusu olan Türk 
Cumhuriyetlerinde dört yıl olduğu ve topluma ve hayata uyum sağlamak, 
okuma ve yazma, matematiğin temel becerilerini kazandırma amaçlarının 
olduğu görülmüştür. 

Zorunlu eğitimin ikinci ve üçüncü kademelerinde ise Sovyet sonrası 
Türk Cumhuriyetlerinde benzer bir yapı görüldüğü, beş yıllık genel orta-
öğretim birinci kademe ve iki yıllık genel ortaöğretim ikinci kademe ola-
rak yapılanma söz konusudur. Türkiye’de ise dörder yıllık iki kademeden 
oluşan bir yapı söz konusudur. Genel ortaöğretimde tüm Türk Cumhuri-
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yetlerinde bilim eğitimi ve toplumun güncel kültürünün bireylere kazan-
dırılması ve üst öğretime hazırlamanın amaçlandığı sonucu elde edilmiştir. 

ÖNERİLER

Bu çalışmadan elde edilen sonuçlara göre;

1. Türk cumhuriyetlerinde üst eğitim komisyonu ya da özel bir eği-
tim komisyonu oluşturularak kısa ve uzun vadeli ortak eğitim politikları 
belirlenmeli, her kademede ülkelerin kendi politik ve kültürel özellikleri 
çerçevesinde ortak programlar oluşturularak uygulanmalıdır.

2. Ortak alfabe kullanılarak dil birliği sağlanmalıdır.

3. Türk cumhuriyetlerinin tecrübelerini paylaşarak zorunlu eğiti-
min standartlarını dünya ile rekabet edebilecek düzeye çıkarmaları sağlan-
malıdır.

4. Türk cumhuriyetlerinde zorunlu eğitim denklikleri yapılarak 
diploma denklikleri sağlanmalıdır.

5. Türk cumhuriyetlerinin yakınlaşmasını sağlayabilecek öğrenci, 
öğretmen transferleri, kısa yada uzun süreli öğrenci değişim programları 
uygulanmalıdır.
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Türkiye ile Orta Asya Türk Cumhuriyetleri 
Arasındaki Psikolojik Mesafe*
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1. Giriş

Dünya ülkelerinin ekonomik anlamda entegrasyonu ve birbirlerine 
her geçen gün daha bağımlı hale gelmeye başlamaları şeklinde tanımlana-
bilecek küreselleşme, özellikle 1980’li yıllarla beraber şiddetini arttırma-
ya başlamıştır. Dünya genelinde ticaret ve yatırım engellerinin azaltılması, 
pazarların hızlı liberalizasyonu, serbest piyasa ekonomisine geçiş, sana-
yileşme, ekonomik gelişme, modernizasyon, dünya finansal pazarlarının 
bütünleşmesi ve teknolojik gelişmeler neticesinde küreselleşme günümüz-
deki boyutuna ulaşmış (Cavusgil vd. 2012), dünya küresel bir köy haline 
gelmiş, ülkeler arasındaki “mesafenin ölümü” gerçekleşmiştir (Cairncross 
1997). Nitekim; küreselleşme, işletmeleri diğer ülke pazarlarında faaliyette 
bulunmaya zorlamaya başlamış ve işletmelerin diğer ülke pazarlarına ihraç 
ettikleri malların toplam değeri 2011 yılı sonu itibariyle 17,770 milyar Do-
lara ulaşmıştır (http://www.wto.org/English/news_e/pres/z-elpr658_e.
htm, 06.02.2013). 

Türkiye son dönemlerde sergilemekte olduğu ekonomik performans 
ile yükselmekte olan ülkeler arasında yer almaya başlamış ve 2011 yılında 
135 milyar Dolar düzeyinde ihracat, 241 milyar Dolar civarında da itha-
lat gerçekleştirilerek; 376 milyar Dolarlık dış ticaret hacmine ulaşılmıştır 
(www.tuik.gov.tr, 20.12.2012). Orta Asya Türk Cumhuriyetleri, Türki-
ye’nin dış ticaret ilişkisi içerisinde olduğu ülke grupları arasında yer almak-
tadır. Her ne kadar Türkiye ile Orta Asya Türk Cumhuriyetleri arasındaki 

*  bilig Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi 69. sayıda yayımlanmış makalenin gözden geçirilmiş versiyonudur.
** Dr., Öğr. Üyesi., Başkent Üniversitesi, Ankara, Türkiye. 
*** Prof. Dr., Gazi Üniversitesi, Ankara, Türkiye.



514

ticaret hacmi yeterli düzeyde olmasa da, ülkelerin sahip oldukları potansi-
yel açısından dış ticarette birbirlerini tamamlayıcı nitelikte oldukları görül-
mektedir (Gülse Bal vd. 2009: 9). 

Orta Asya’da yer alan Türk Cumhuriyetleri, 1991 yılında Sovyetler 
Birliği’nin dağılmasını takiben bağımsızlıklarını kazanmışlar, özerk dev-
letler olarak varlıklarını devam ettirmeye başlamışlardır. Orta Asya Türk 
Cumhuriyetleri denildiğinde akla Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan, 
Kırgızistan ve Türkmenistan gelmektedir. Türkiye’nin Orta Asya Türk 
Cumhuriyetleri ile olan ticari ilişkilerinin yıllar itibariyle artış gösterdiği 
dikkat çekmektedir. Türk dünyası ülkeleri arasındaki ticari ilişkilerin geliş-
mesinde, ülkeler arası psikolojik mesafenin de etkili olabileceği akla gel-
mektedir.  Uluslararasılaşmada önemli bir kavram olan psikolojik mesafe, 
işletmelerin nasıl ve neden uluslararasılaştıklarını açıklamakta olan teorile-
rin temelinde yer alan bir kavram olarak karşımıza çıkmaktadır.  

Bu çalışmada, Türkiye ile Orta Asya Türk Cumhuriyetleri arasındaki 
dış ticaret faaliyetlerinin psikolojik mesafe kavramına dayalı olarak değer-
lendirilmesi amaçlanmaktadır. Bu nedenle çalışma kapsamında öncelikle, 
Türkiye ile Orta Asya Türk Cumhuriyetleri arasındaki dış ticaret faaliyet-
lerine değinilecektir. Çalışmanın ilerleyen kısmında da, psikolojik mesafe 
kavramı ve Türkiye ile adı geçen ülkeler arasındaki psikolojik mesafe dü-
zeyleri üzerinde durulacaktır. Çalışmanın son kısmında ise, elde edilen bul-
gulardan hareketle sonuçlara ve önerilere yer verilecektir.   

Çalışma, Türkiye ile Orta Asya Türk Cumhuriyetleri arasındaki dış ti-
caret hacimlerini psikolojik mesafe ile bütünleştirerek ele almasından dolayı; 
ülkemizde ilgili alanda yapılmış olan diğer ampirik araştırmalardan farklıdır. 

2. Türkiye İle Orta Asya Türk Cumhuriyetleri Arasındaki Dış Ti-
caret İlişkileri  

Türkiye ile Orta Asya Türk Cumhuriyetleri arasındaki dış ticaret 
ilişkileri yıllar itibari ile incelendiğinde, tarafların ticari açıdan birbirleri ile 
yakın ilişkiler içinde olduğu görülmektedir. Gülse Bal vd. (2009: 9) tarafın-
dan da ifade edildiği gibi, Türkiye ile Orta Asya Türk Cumhuriyetleri ara-
sındaki yüksek ihracat potansiyeli, ülkelerin ithalatı düşünülen mallar açı-
sından birbirlerini tamamlayıcı nitelikte olmasından kaynaklanmaktadır. 

Türkiye ile Orta Asya Türk Cumhuriyetleri Arasındaki Psikolojik Mesafe 
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Sovyetler Birliği’nin dağılması ile birlikte Azerbaycan’ı ilk olarak Tür-
kiye Cumhuriyeti Devleti tanımıştır. Zamanla iki ülke arasındaki ticari faa-
liyetler yoğunlaşmıştır. 2011 yılı dış ticaret hacmi 36.32 milyar Dolar olan 
Azerbaycan’ın dış ticaretinde yer alan ilk 5 ülkeye tablo 1’de yer verilmek-
tedir (Azerbaycan’ın Genel Ekonomik Durumu ve Türkiye İle Ekonomik-
Ticari İlişkileri, 2011).

Tablo 1. 2011 Yılında Azerbaycan’ın Dış Ticaretinde Yer Alan İlk 5 
Ülke

İhracat İthalat
Ülkeler Milyar $ Pay (%) Ülkeler Milyar $ Pay (%)

İtalya 9.34 35.16 Rusya 1.64 16.82
Fransa 4.03 15.19 Türkiye 1.30 13.35
A.B.D. 1.80 6.79 Almanya 0.84 8.66
Rusya 1.18 4.47 A.B.D. 0.63 6.46
Endonezya 0.91 3.44 Çin 0.62 6.44

Kaynak: Azerbaycan’ın Genel Ekonomik Durumu ve Türkiye İle 
Ekonomik-Ticari İlişkileri, 2011

Tablo 1’de görüldüğü gibi, 2011 yılında Türkiye ülkenin toplam it-
halatında %13.35’lik bir pay ile Rusya’dan sonra ikinci sırada yer almak-
tadır. Türkiye’nin Azerbaycan’ın ihracatındaki payı ise %1.7 olarak tespit 
edilmiştir (Azerbaycan’ın Genel Ekonomik Durumu ve Türkiye İle Eko-
nomik-Ticari İlişkileri, 2011). Azerbaycan’ın son beş yıla ilişkin Türkiye 
ihracatındaki ve ithalatındaki payı tablo 2’de gösterilmektedir.

Tablo 2. Azerbaycan’ın Türkiye İhracatındaki ve İthalatındaki 
Payı (%)

Yıllar İhracat İthalat
2007 36.45 12.35
2008 44.47 21.70
2009 41.19 26.19
2010 39.54 18.75
2011 40.95 23.97

 Kaynak: Uzun Kocamış vd. 2012: 265-266
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Tablo 2’de, Azerbaycan’ın Türkiye ihracatındaki payının ithalata göre 
daha yüksek olduğu göze çarpmaktadır. Özellikle 2008 yılında ihracat mik-
tarında ciddi bir yükselme meydana gelmiştir. İzleyen iki yılda ise küçük 
miktarlarda düşüşler oluşmuştur. Azerbaycan 2011 yılında Orta Asya Türk 
Cumhuriyetleri arasında, Türkiye ihracatında en fazla paya sahip olan ül-
kedir (www.tuik.gov.tr, 20.12.2012). Tablo 3’de Türkiye’nin Azerbaycan’a 
olan ihracatına ve ithalatına ilişkin bilgiler sunulmaktadır. 

Tablo 3. Türkiye’nin Azerbaycan’a Olan İhracatına ve İthalatına 
İlişkin Bilgiler (Milyar $)

Yıllar İhracat İthalat
2007 1.04 0.33
2008 1.66 0.92
2009 1.39 0.75
2010 1.55 0.86
2011 2.06 1.38

Kaynak: Uzun Kocamış vd. 2012: 265-266

Tablo 3’den de görülebileceği üzere, 2007 yılından itibaren Türki-
ye’nin Azerbaycan’a olan ihracatında sürekli bir artış yaşanmaktadır. Ben-
zer şekilde 2011 yılında ithalatta da önceki dört yıla nazaran bir yükselme 
olduğu göze çarpmaktadır. 

Türkiye ile Kazakistan arasındaki ticari ilişkilerin başlangıç noktası 
15 Mart 1991’de imzalanan “Ticari ve Ekonomik İşbirliğine Dair Proto-
kol” dür. İlerleyen yıllarda iki ülke arasındaki dış ticaret faaliyetleri arta-
rak devam etmiştir (Solak 2003: 75). İki ülke arasındaki dış ticaret hacmi 
1992 yılında 30 milyon Dolar iken, 2008 yılında 3 milyar Doların üstüne 
çıkmıştır. Ancak küresel krizin etkisi ile birlikte, dış ticaret hacminde 2009 
yılından itibaren 1 milyar Dolarlık bir düşüş olmuştur (Kazakistan Ülke 
Raporu, 2012). Tablo 4 ve 5’de Türkiye ile Kazakistan arasındaki ihracat ve 
ithalat verilerine yer verilmektedir.
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Tablo 4. Kazakistan’ın Türkiye İhracatındaki ve İthalatındaki 
Payı (%)

Yıllar İhracat İthalat
2007 37.57 48.11
2008 23.75 54.50
2009 18.65 46.94
2010 20.88 53.55
2011 18.81 52.13

Kaynak: Uzun Kocamış vd. 2012: 265-266

Tablo 4’de görülebileceği üzere; Kazakistan, Türkiye’nin ihracat pa-
zarları arasında oldukça önemli bir yere sahiptir. Özellikle 2007 yılında, 
Kazakistan’ın Türkiye ihracatındaki payının dikkat çekici olduğu söylene-
bilmektedir (Kazakistan Ülke Raporu, 2012).     

Tablo 5. Türkiye’nin Kazakistan’a Olan İhracatına ve İthalatına 
İlişkin Bilgiler (Milyar $)

Yıllar İhracat İthalat
2007 1.08 1.28
2008 0.89 2.33
2009 0.63 1.34
2010 0.81 2.47
2011 0.94 3.02

Kaynak: Uzun Kocamış vd. 2012: 265-266

Tablo 5’den Türkiye’nin Kazakistan ile olan dış ticaret faaliyetlerinde 
2011 yılında bir artış yaşandığı görülmektedir. Ancak bu çarpıcı artışa rağ-
men, 2007 yılında Türkiye’nin ihracatında 21. sırada yer alan Kazakistan, 
2009 yılında 37., 2011 yılında ise 31. sırada yer almıştır. İthalatta ise,  2007 
yılında 28. sırada yer alan Kazakistan’ın, 2009 yılında 22., 2011 yılında ise 
25. sırada yer aldığı görülmektedir (Kazakistan Ülke Raporu, 2012).

1991 yılında imzalanan “Türkiye ile Özbekistan Arasında İşbirliği 
Protokolü” iki ülke arasındaki ilişkilerin başlamasında tetikleyici bir role 
sahiptir. 1992 yılı, Türkiye ile Özbekistan arasındaki ticari ilişkilerin başla-
ması açısından oldukça önemli bir yıl olmasına karşın, Türkiye ile Özbekis-
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tan arasındaki dış ticaret faaliyetlerinin istenilen düzeyde istikrarlı olduğu 
da söylenemeyecektir (Solak 2003). Özbekistan’ın 2011 yılına ait ihracat 
verileri incelendiğinde; Türkiye’nin 910 milyon Dolar ile 6. önemli ihracat 
pazarı olduğu görülmektedir. Özbekistan, Türkiye’den 270 milyon Dolar 
tutarında ithalat yaparak, ithalat yapılan ülkeler sıralamasında Türkiye’yi 9. 
sıraya yerleştirmektedir (Özbekistan’ın Genel Ekonomik Durumu ve Tür-
kiye İle Ekonomik-Ticari İlişkileri, 2011). Özbekistan’ın Türkiye ihracatın-
daki ve ithalatındaki son beş yıla ilişkin verilere tablo 6’da yer verilmektedir. 

Tablo 6. Özbekistan’ın Türkiye İhracatındaki ve İthalatındaki 
Payı (%)

Yıllar İhracat İthalat
2007 7.85 23.00
2008 8.99 13.58
2009 8.22 14.37
2010 7.21 18.67
2011 7.04 16.22

Kaynak: Uzun Kocamış vd. 2012: 265-266

Tablo 6’dan da görülebileceği gibi, Özbekistan Türkiye’nin ithalatın-
da ihracatına göre daha önemli bir yere sahiptir. Türkiye’nin son beş yılda 
Özbekistan’a olan ihracatına ve ithalatına ilişkin bilgiler de Tablo 7’de su-
nulmaktadır.

Tablo 7. Türkiye’nin Özbekistan’a Olan İhracatına ve İthalatına 
İlişkin Bilgiler (Milyar $)

Yıllar İhracat İthalat
2007 0.22 0.61
2008 0.33 0.58
2009 0.27 0.41
2010 0.28 0.86
2011 0.35 0.94

Kaynak: Uzun Kocamış vd. 2012: 265-266

Türkiye’nin Özbekistan’a yaptığı ihracata ilişkin son beş yıllık veriler 
incelendiğinde, 2011 yılının 350 milyon Dolar ile en yüksek ihracat mik-
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tarına ulaşılan dönem olduğu görülmektedir. Benzer şekilde 2011 yılında 
gerçekleşen ithalat miktarı da önceki yıla nazaran bir miktar artış göster-
miştir.     

Kırgız Cumhuriyeti’nin bağımsızlığını ilk olarak 1991 yılında Türki-
ye tanımıştır. Aynı yılda “Ekonomik ve Ticari İşbirliği’ne Dair Protokol”ün 
imzalanması ile birlikte taraflar arasındaki ticari ilişkiler başlamıştır. İler-
leyen dönemde ise, Rusya Federasyonu’nu da etkileyen ekonomik kriz ile 
birlikte düşüş göstermiştir. Ancak iki ülke arasındaki ilişkiler 2000 yılından 
itibaren toparlanma sürecine girmiştir (Kırgızistan’ın Genel Ekonomik 
Durumu ve Türkiye İle Ekonomik-Ticari İlişkileri, 2011). Tablo 8’de Kır-
gızistan’ın Türkiye ihracatındaki ve ithalatındaki payına ilişkin bilgilere yer 
verilmektedir.

Tablo 8. Kırgızistan’ın Türkiye İhracatındaki ve İthalatındaki 
Payı (%)

Yıllar İhracat İthalat
2007 6.31 1.69
2008 5.10 1.12
2009 4.12 1.09
2010 3.30 0.67
2011 3.58 0.90

Kaynak: Uzun Kocamış vd. 2012: 265-266

Tablo 8’de görülebileceği gibi, 2011 yılında Kırgızistan’ın Türkiye 
ihracatındaki payı % 3.58, ithalattaki payı ise %0.90’dır. İstatistikler ince-
lendiğinde, Türkiye’nin de Kırgızistan’ın toplam dış ticaretinde %2.3’lük 
pay ile 8. sırada yer aldığı görülmektedir (Kırgızistan’ın Genel Ekonomik 
Durumu ve Türkiye ile Ekonomik-Ticari İlişkileri, 2011). Tablo 9’da Tür-
kiye’nin Kırgızistan’a olan ihracatına ve ithalatına ilişkin bilgiler bulunmak-
tadır.
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Tablo 9. Türkiye’nin Kırgızistan’a Olan İhracatına ve İthalatına İliş-
kin Bilgiler (Milyar $)

Yıllar İhracat İthalat

2007 0.18 0.04

2008 0.19 0.04

2009 0.14 0.03

2010 0.12 0.03

2011 0.18 0.05

Kaynak: Uzun Kocamış vd. 2012: 265-266

Tablo 9’dan anlaşılabileceği üzere, 2011 yılında Türkiye’nin Kırgı-
zistan’a olan ihracatı 2007 yılı ile aynıdır. 2009 yılından itibaren azalmaya 
başlayan ihracat hacmi, 2011 yılından itibaren tekrar yükselmeye başla-
mıştır. Son beş yılın ithalat verileri çerçevesinde de, ithalat tutarında küçük 
bir miktar artış olduğu göze çarpmaktadır. Ülkenin 2011 yılında Türkiye 
ithalatındaki payı diğer Orta Asya Türk Cumhuriyetleri’ne göre düşüktür 
(Tablo 8).

Türkiye’nin Türkmenistan ile ticari ve ekonomik ilişkileri 1991 yılın-
da ülkenin bağımsızlığının tanınması, aynı yılda imzalanan “Ticari ve Eko-
nomik İşbirliği Anlaşması” ile başlamıştır. Türkmenistan ilerleyen yıllarda; 
iplik, tekstil, konfeksiyon, gıda, çeşitli inşaat işleri gibi alanlarda faaliyette 
bulunan çeşitli Türkiye işletmelerine ev sahipliği yapmıştır. Günümüzde 
de Türkmenistan’da çok sayıda Türkiye işletmesine rastlamak mümkün-
dür. Tablo 10’da Türkmenistan’ın Türkiye ihracatındaki ve ithalatındaki 
payına yer verilmektedir.
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Tablo 10. Türkmenistan’ın Türkiye İhracatındaki ve İthalatındaki 
Payı (%)

Yıllar İhracat İthalat
2007 11.83 14.86
2008 17.68 9.10
2009 27.82 11.40
2010 29.07 8.37
2011 29.63 6.78

Kaynak: Uzun Kocamış vd. 2012: 265-266

Tablo 10’dan da görülebileceği üzere, Türkmenistan’ın Türkiye ihra-
catındaki payı son beş yılda artış gösteren bir eğilim içerisinde olmuştur. 
2007 yılında %11.83 olan bu oran, 2011 yılında %29.63’e ulaşmıştır. Tablo 
11’de Türkiye’nin Türkmenistan’a olan dış ticaretine ilişkin verilere yer ve-
rilmektedir.

Tablo 11. Türkiye’nin Türkmenistan’a Olan İhracatına ve İthala-
tına İlişkin Bilgiler (Milyar $)

Yıllar İhracat İthalat
2007 0.34 0.39
2008 0.66 0.38
2009 0.94 0.32
2010 1.14 0.38
2011 1.49 0.39

Kaynak: Uzun Kocamış vd. 2012: 265-266

Tablo 11’de sunulmakta olan son beş yılın verileri çerçevesinde, Tür-
kiye’nin Türkmenistan’dan yaptığı ithalatın dalgalı bir eğilim çizdiği görül-
mektedir. İlgili tablodan da görüleceği üzere; 2011 yılında Türkmenistan, 
Kırgızistan’dan sonra Türkiye ithalatında en düşük paya sahip olan Orta 
Asya Türk Cumhuriyetidir. 

 Türkiye’nin akraba toplulukları olan Orta Asya Türk Cumhuriyetleri 
ile ticari ilişkileri incelendiğinde, ülkeler arasında gerçekleştirilen dış tica-
retin geçmişinin oldukça eskilere dayandığı söylenebilecektir. Tablo 12’de 
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Türkiye’nin Orta Asya Türk Cumhuriyetleri’ne ihracatının toplam ihraca-
tındaki payıyla, Türkiye’nin Orta Asya Türk Cumhuriyetleri’ne ithalatının 
toplam ithalatındaki payına yer verilmektedir.

Tablo 12. Türkiye’nin Orta Asya Türk Cumhuriyetleri’ne İh-
racatının ve İthalatının Toplam İhracatındaki ve İthalatındaki Payı 
(Milyar $)

Yıllar Orta Asya Türk 
Cumhuriyetleri 
Toplam İhracatı

Türkiye’nin 
Toplam 
İhracatı

Toplam 
İhracat 

İçindeki Pay 
(%)

Orta Asya Türk 
Cumhuriyetleri 
Toplam İthalatı

Türkiye’nin 
Toplam 
İthalatı

Toplam 
İthalat 

İçindeki Pay 
(%)

2007 2.87 107.27 2.68 2.66 170.06 1.57
2008 3.74 132.02 2.84 4.27 201.96 2.12
2009 3.39 102.14 3.33 2.87 140.92 2.04
2010 3.92 113.88 3.44 4.61 185.54 2.49
2011 5.04 134.97 3.74 5.79 240.83 2.41

Kaynak: Uzun Kocamış vd. 2012: 265-266

Tablo 12’den Türkiye ile Orta Asya Türk Cumhuriyetleri arasındaki 
ihracat ve ithalat faaliyetlerinin artış gösteren bir eğilim içerisinde olduğu 
görülmektedir. Dış ticaretin gelişmesinde ülkelerin birbirlerine karşı sergi-
ledikleri iyi niyet ve anlayışın etkisi büyüktür. Karşılıklı iyi niyet ve anlayı-
şın temelinde, Sovyetler Birliği’nin dağılmasını takiben ülkelerin bağımsız-
lıklarını ilk tanıyan ülkenin Türkiye olması gelmektedir. 

Türkiye Cumhuriyeti ile Orta Asya Türk Cumhuriyetleri’ni birbir-
lerine dış ticaret açısından yakın kılan bir diğer önemli faktör de, ülkelerin 
tamamı arasındaki “psikolojik mesafenin” yakın olmasıdır. 

3. Uluslararasılaşma Süreci ve Psikolojik Mesafe

İşletmelerin neden ve nasıl uluslararasılaştıkları yani faaliyetlerini 
diğer ülke pazarlarına taşımaya neden ve nasıl başladıklarına yanıt arayan 
teorilerin başında “Uluslararasılaşma Süreci” gelmektedir. İşletmelerin 
uluslararasılaşmasını açıklamakta olan modeller; “Yenilikle İlişkili Ulusla-
rarasılaşma Modeli” ve “Uppsala Modeli” dir. Birçok özelliği paylaşmakta 
olan modeller, davranışsal modeller, yani, işletmelerin ihracat davranış-
larından geliştirilmiş modellerdir. Modeller, uluslararasılaşmayı çeşitli 
aşamalardan oluşan bir süreç olarak tanımlamakta ve işletmelerin süreci 
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oluşturan aşamalarda ilerledikçe diğer ülke pazarlarında biraz daha fazla 
yoğunlaştıklarını belirtmektedir (Knight vd. 1996: 18).

İşletmelerin neden ve nasıl uluslararasılaştıklarını açıklamakta olan 
davranışsal modellerden Uppsala Uluslararasılaşma Modeli, işletmelerin 
öncelikle yurt içi pazarlarda faaliyet göstermekte olduklarını ancak ilerle-
yen zamanlarda da yurt dışı pazarlara aşamalı bir biçimde açılmakta olduk-
larını belirtmektedir ( Johnson vd. 2003: 113). Modelde uluslararasılaşma, 
birbirlerini takip eden dört farklı aşamadan meydana gelen bir süreç olarak 
ifade edilmektedir. Bu aşamalar aşağıdaki gibidir:

Birinci Aşama: Düzenli bir ihracat faaliyeti yoktur.

İkinci Aşama: İhracat bağımsız temsilcilikler (acentalar) vasıtası ile 
yapılmaktadır.

Üçüncü Aşama: Yabancı ülkelerde satış temsilcilikleri kurulmaktadır.

Dördüncü Aşama: Yabancı ülkelerde üretim/imalat birimleri kurul-
maktadır (Andersen 1993: 210).

Uppsala Modeli’nde işletmeler basamaklarda ilerledikçe artan biçim-
de uluslararası pazarlarda yoğunlaşmaktadır (Forsgren 2002: 257-258). 
Dinamik bir model olan Uppsala Uluslararasılaşma Modeli’nde, işletmeler 
uluslararası pazarlara ilk olarak ihracat alternatifini kullanmak suretiyle gir-
mekte, ihracat sayesinde bilgi ve tecrübesini arttırmakta, buna bağlı olarak 
da diğer ülke pazarlarında doğrudan ihracat, doğrudan yatırım gibi farklı 
uluslararasılaşma yollarına başvurmaktadır. 

Uppsala Üniversitesi öğretim üyeleri tarafından geliştirilmesi ne-
deniyle Uppsala Uluslararasılaşma Modeli şeklinde adlandırılan modele 
önemli katkılar veren Johanson vd. (1977)  yapmış oldukları bir çalışma-
da, işletmelerin uluslararasılaşma süreçlerini gösteren bir açıklamaya yer 
vermişlerdir. Buna göre;  uluslararasılaşma, yabancı pazarlar ile ilgili bilgi 
elde etmeye, bu bilgilerden hareketle uluslararası pazarlarda yer alma dere-
cesinin artmasına, buna bağlı olarak aşama aşama yabancı pazarlara yönelik 
taahhütleri arttırmaya dayalı olan bir süreçtir ( Johanson vd. 1977: 23). Mo-
del şekil 1’de yer almaktadır.
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Şekil 1. Uluslararasılaşmanın temel mekanizması ( Johanson vd. 
1977: 26)

Uppsala Uluslararasılaşma Modeli’nde uluslararasılaşmanın açıklan-
masında ortaya atılmış olan temel kavram psikolojik mesafedir (psychic 
distance). Psikolojik mesafe kavramı ilk olarak, Beckerman tarafından ka-
leme alınmış olan bir makalede ele alınmış ve psikolojik mesafenin ticaret-
teki önemi sorgulanmıştır (Beckerman 1956: 31-34). Beckerman çalışması 
kapsamında, ülkeler arasındaki ticareti ve ülkelerin göreceli mesafelerini 
incelemiştir. Beckerman ile tanınmaya başlayan kavram 70’li yıllara kadar 
çok fazla ele alınmamıştır. 1970’li yıllarda ise Uppsala Üniversitesi’ndeki 
araştırmalar ile tekrar gündeme gelmeye başlamıştır. İlerleyen yıllarda da 
kavram ile ilgili olarak bazı yazarlar tarafından çeşitli tanımlar yapılmış-
tır. Johanson vd. (1977: 24) psikolojik mesafeyi, işletme ve yabancı pazar 
arasındaki bilgi akışını önleyen ve aksatan faktörler ile ilişkilendirmiş,  bir 
pazardan diğerine bilgi akışını olumsuz yönde etkileyen faktörler toplamı 
olarak tanımlamışlardır. Nordstrom vd. (1994) de kavramı; yabancı çevre 
hakkında bilgi edinmeyi, çevrenin anlaşılabilmesini engelleyen faktörlere 
dayalı olarak açıklamışlardır. O’Grady vd. (1996: 330) psikolojik mesafe-
yi, işletmenin yurt dışı pazar ile ilgili bilgi edinmesini ve o pazarda faaliyet 
göstermesini engelleyen, çeşitli faktörlere bağlı olarak ortaya çıkan yabancı 
pazar hakkındaki belirsizlik derecesi olarak tanımlamışlardır.

İhracat pazarlaması ile ilgili literatürde psikolojik mesafe kavramı bü-
yük önem taşımaktadır. Uppsala Uluslararasılaşma Modeli’nin temsilcile-
rinden olan Johanson ve Wiedersheim-Paul geliştirmiş oldukları modelde, 
yurt içi pazarda faaliyet gösteren işletmelerin öncelikle yavaş yavaş faali-
yette bulundukları ülke dışındaki pazarlara yöneldiklerine değinmişlerdir. 
Uluslararasılaşma sürecini etkileyen unsurların başında çeşitli engeller ol-
duğundan bahsetmişler, bu engellerin de karar vericilerin sahip oldukları 
bilgilerin ve kaynakların yetersizliğinden kaynaklandığını ifade etmişlerdir 
( Johnson vd. 2003: 113-114). Bu nedenle de uluslararasılaşma sürecin-
de pek çok işletme, risklere karşı kendilerini koruyabilmek için öncelikle 
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faaliyet gösterdikleri yurt içi pazara pek çok açıdan benzer olan yurt dışı 
pazarlara hitap etmeye çalışmaktadır (Wall vd. 2004: 59). Ayrıca teknoloji 
yoğun mal üreten işletmeler ile küçük işletmelerin diğerlerine nazaran psi-
kolojik mesafeden daha fazla etkilendikleri de ifade edilmektedir (Bilkey 
1978: 36). 

Literatürde işletmelerin yabancı pazarlarda başarı elde edebilmeleri 
için öncelikle (ihracatın erken aşamalarında), psikolojik olarak kendi ülke 
pazarlarına yakın gördükleri ülkelere yönelmeleri gerektiği belirtilmekte-
dir. İhracatın ilerleyen aşamalarında ise, mesafenin uzak olduğu ülkeleri 
hedef pazar olarak seçmelerinin yerinde bir karar olacağı vurgulanmakta-
dır (Bilkey vd. 1977: 95). Johanson vd. (1990: 12) de uluslararasılaşmanın 
yabancı pazar hakkında elde edilen deneyimsel bilgilere bağlı olduğunu, 
yabancı pazar hakkında elde edilen bilgiler arttıkça psikolojik mesafenin 
azalacağını, böylelikle işletmelerin kendilerine daha uzak olan pazarlara 
girebileceklerini ifade etmişlerdir. Böylelikle yurt dışı pazarlara açılmaya 
karar veren işletmelerin öncelikle kendi ülke pazarları ile benzer özelliklere 
sahip olan dış pazarlara yönelmeleri kendilerine yarar sağlayacaktır  (Wall 
vd. 2004: 59). 

Johanson vd. (1975: 308) psikolojik mesafenin iki ülke pazarı ara-
sındaki kültür, dil, eğitim, endüstriyel gelişmişlik, politik sistem, din, saat 
dilimi, tarihsel bağlar başta olmak üzere çeşitli faktörlere bağlı olarak or-
taya çıktığını belirtmişlerdir. Evans vd. de 2002 yılında yayınlanmış olan 
makalelerinde, psikolojik mesafeyi iş mesafesi ve kültürel mesafe olarak 
gruplandırmışlardır. İş mesafesi kapsamında yer alan, psikolojik mesafe-
yi ortaya çıkartan unsurlar arasında; kullanılan dil, ülkeler arası eğitimsel 
farklılıklar, endüstriyel gelişmişlik seviyesi açısından yaşanan farklılıklar, 
politik sistemler arası farklar, ülkeler arası dini uzaklık, ülkelerin içinde yer 
aldığı saat dilimi, ülkeler arası tarihsel bağlar, iklim ve yasal düzenlemeler 
açısından yaşanan farklılıklar vb. bulunmaktadır (Dow vd. 2006, Sousa vd. 
2005: 49, Evans vd. 2002: 309). Psikolojik mesafenin ortaya çıkmasında 
etkili olan bir başka unsur da kültürdür. Özellikle Hofstede tarafından uzun 
yıllar yapılan çalışmalar sonucunda ortaya konulmuş olan ülkeler arası kül-
türel boyutlardaki farklılıklar, ülkeler arası kültürel mesafenin nedenlerini 
net bir biçimde göstermesi bakımından dikkat çekicidir. Bu çalışmada da 
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ülkeler arası kültürel farklılıklar güç mesafesi, belirsizlikten kaçınma, bi-
reysellik-kolektivizm, erillik-dişillik boyutları üzerinden değerlendirmeye 
alınmıştır.

4. Türkiye İle Orta Asya Türk Cumhuriyetleri Arasındaki Psiko-
lojik Mesafe

Uluslararası pazarlama literatüründe psikolojik mesafenin bazı ça-
lışmalarda ikincil verilere diğer bazı çalışmalarda da karar vericilerin al-
gılarına bağlı olarak saptanmaya çalışıldığı görülmektedir. Bu çalışmada, 
Türkiye ile Orta Asya Türk Cumhuriyetleri arasındaki psikolojik mesafe 
ikinci el verilere dayalı olarak hesaplanmıştır. Çalışmada ülkeler arasındaki 
mesafenin ortaya çıkartılmasında dikkate alınan unsurlar arasında dil, kül-
tür, eğitim, endüstriyel gelişmişlik seviyesi, politik sistem, saat dilimi, din 
ve tarihsel bağlar bulunmaktadır. Araştırma kapsamında kullanılan veriler, 
Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde yapılmış olan doktora tez 
çalışması sonucunda elde edilmiştir (Ilgaz Sümer 2011). Bu verilere ek ola-
rak çalışmada, Türkiye ile Özbekistan arasındaki psikolojik mesafe hesabı 
yapılmıştır.

Türkiye ile ilgili Orta Asya Türk Cumhuriyeti arasındaki kültürel 
mesafenin belirlenmesinde Hofstede’nin kültür boyutlarına ilişkin olarak 
elde ettiği verilerden yola çıkılmıştır (www.geert-hofstede.com/hofste-
de_dimensions.php, 03.02.2011). Kogut vd. (1988: 422)’nin Hofstede 
değerlerine dayalı olarak geliştirmiş oldukları endeks (CDj) aracılığı ile de 
Türkiye ile ilgili ülkeler arasındaki kültürel mesafe ölçülmüştür. Ölçümde 
kullanılan formüle aşağıda yer verilmektedir:

  ∑
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CDj : j ülkesinin Türkiye’ye olan kültürel uzaklığı

i : Hofstede’nin kültürel boyutları 

t : Türkiye

Iij  : j ülkesinin i. kültürel boyutunun endeks değeri
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Iit : Türkiye’nin i. kültürel boyutunun endeks değeri

Vi : Endeksin i. kültürel boyutu için varyansı

Çalışma kapsamına alınmış olan ve psikolojik mesafeyi yaratan di-
ğer unsurlar arasında dil, eğitim, endüstriyel gelişmişlik seviyesi, politik 
sistem ve din yer almaktadır.  Türkiye ile Orta Asya Türk Cumhuriyetleri 
arasındaki psikolojik mesafenin adı geçen unsurlar üzerinden belirlenebil-
mesi amacıyla Dow tarafından hazırlanarak ilgili konuda çalışma yapacak 
araştırmacılara sunulmuş olan veri setlerine başvurulmuştur (www.mbs.
edu/home/dow/research/, 17.01.2011). Kogut vd. (1988) tarafından 
kültürel mesafeyi saptamak amacı ile kullanılan formül aracılığı ile de Tür-
kiye ile ilgili ülkeler arasındaki mesafe beş unsur üzerinden hesaplanmıştır. 
Bu hesaplamada Dow vd. (2007) ve Ojala vd. (2009) tarafından yapılan 
çalışmalarda kullanılan, Kogut vd. (1988)’nin geliştirdiği bileşik endeks 
(composite index) kullanılmış; böylelikle beş uyarıcı faktör tek bir endek-
se (Dindexj) dönüştürülmüştür. Dow vd. (2006) ve Ojala vd. (2009)  ta-
rafından yapılan çalışmalarda iki ülke arasında mesafeyi yaratan unsurlar 
“psikolojik mesafe uyarıcıları” olarak nitelendirildiğinden; çalışmada da 
Türkiye ile ilgili ülkeler arasındaki beş unsura dayalı mesafenin ölçülmesin-
de kullanılan formülde “uyarıcı faktör” nitelemesine yer verilmiştir. İlgili 
formül aşağıda yer almaktadır:

∑
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     (2)

Dindexj : j ülkesinin Türkiye’ye beş uyarıcı faktör (dil, eğitim, endüs-
triyel gelişmişlik seviyesi, politik sistem, din) açısından uzaklığı

i : Uyarıcı faktörler 

t : Türkiye

Iij : j ülkesinin i. uyarıcı faktör değeri

Iit : Türkiye’nin i. uyarıcı faktör değeri

Vi : Endeksin i. uyarıcı faktör için varyansı
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Türkiye ile Orta Asya Türk Cumhuriyetleri arasındaki psikolojik 
mesafenin ölçülmesinde dikkate alınan bir başka unsur saat dilimidir. İlgili 
ülkeler arasındaki saat farkları ‘‘Evrensel Saat Koordinatı’’ (UTC)’na göre 
belirlenmiştir. Ülkeler arasındaki zaman farkı aşağıdaki gibi saptanmıştır. 

ZF

tj
j V

)ZFZF(
ZamanFarký

2−
=       

     (3)

ZamanFarkıj : j ülkesinin Türkiye’ye olan saat farkı

t : Türkiye

ZF j : j ülkesinin saat koordinatı

ZF t : Türkiye’nin saat koordinatı

VZF : Saat koordinatlarının varyansı

Ülkeler arası mesafenin saptanmasında değerlendirme kapsamına 
alınan son unsur tarihsel bağlardır. Tarihsel bağlar ülkeler arasındaki ta-
rihsel geçmiş dikkate alınarak saptanmaya çalışılmış, bu konuda Hotho 
(2009: 77) tarafından yapılmış olan çalışmadan faydalanılmıştır. Buna 
göre tarihsel bağlar açısından yapılan incelemeler himaye bölgesi, toprak 
sahipliği, hilafeten bağlı yerler, Osmanlı ordusunun ya da donanmasının 
değişik sürelerde bulunduğu ülkeler vb. ilişkiler ya da tarihsel ilişkiler açı-
sından hiç bahsi geçmeyen ülkeler çerçevesinde yapılarak kodlanmıştır. 
Türkiye ile Orta Asya Türk Cumhuriyetleri arasındaki tarihsel bağ uzaklığı 
aşağıdaki formül aracılığı ile saptanmıştır. 

TB

j
j V

TB
ðUzaklýðýTarihselBa

2

=      
     (4)

TarihselBağUzaklığıj = j ülkesinin Türkiye’ye olan tarihsel bağ uzak-
lığı
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VTB = Tarihsel bağlar açısından uzaklığın varyansı

Türkiye ile Orta Asya Türk Cumhuriyetleri arasındaki mesafe, yuka-
rıda formüllerine de yer verilmiş olan, psikolojik mesafeyi yaratan çeşitli 
unsurlar açısından ayrı ayrı hesaplanmıştır. Bunu takiben çalışma kapsamı-
na alınmış olan sekiz psikolojik mesafe unsuru Kogut vd. (1988)’ne dayalı 
olarak tek bir formülde bir araya getirilmiş (PDindexj), Türkiye ile Orta 
Asya Türk Cumhuriyetleri arasındaki psikolojik mesafeler belirlenmiştir. 
Bu saptamanın yapılmasında Ojala vd. (2009: 268)’nin çalışması yol gös-
terici olmuştur. Ülkeler arasındaki psikolojik mesafeler aşağıdaki formül 
yardımı ile hesaplanmıştır:

)ðUzaklýðýTarihselBaZamanFarkýDindexCD(PDindex jjjjj ++×+= 5
8
1  

    (5)

PDindexj: j ülkesinin Türkiye’ye psikolojik mesafe uyarıcıları açısın-
dan uzaklığı

 Yukarıda yer verilen bilgilere dayalı olarak, iki ülke arasındaki psiko-
lojik mesafe hesabını bir örnek üzerinde göstermekte fayda olduğu düşü-
nülmektedir. Buna istinaden Türkiye ile Özbekistan arasındaki psikolojik 
mesafenin hesaplanması üzerinde ayrıntılı bir biçimde durulacaktır. 

 İlk olarak formül (1)’e göre, Türkiye ile Özbekistan arasındaki kül-
türel mesafenin ölçümü yapılmıştır. Türkiye için bu çalışmada kullanılan 
Hofstede kültür boyutlarına karşılık gelen değerler saptanmıştır (www.ge-
ert-hofstede.com/hofstede_dimensions.php, 03.02.2011). Özbekistan’ın 
hesaplanmamış Hofstede değerleri için de bir kestirim yöntemi kullanıl-
mıştır. Buna göre Özbekistan ile aynı ülke grubunda (Orta Asya) yer alan 
ve Hofstede değerlerine sahip diğer ülkelerin her bir boyut için ortalaması, 
Özbekistan’ın Hofstede kültür boyutlarına karşılık gelen değerler olarak 
kabul edilmiştir. Ülke grupları belirlenirken Dünya Atlası (2010)’ndan fay-
dalanılmıştır. Bu tarz bir kestirim yöntemine literatürde Benito vd. (1992) 
ile Ojala vd. (2009)’nin çalışmalarında da rastlanmaktadır. Formül (1)’e 
göre iki ülke arasındaki her bir kültür boyutunun farklarının karesi, en-
deksin her bir boyutunun varyans değerlerine bölünmüştür. Elde edilen 
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toplam, 4’e bölünerek boyutların ortalaması hesaplanmıştır. Kullanılan 
varyans değerleri (Vi)  Ilgaz Sümer (2011) tarafından yapılan çalışma kap-
samında analiz edilen ülkelerin ilgili kültür endeks değerlerinden hesaplan-
mıştır. Sonuç olarak iki ülke arasındaki kültürel mesafe (CDj) 0.51 olarak 
bulunmuştur.

Formül (2)’de de, Türkiye ile Özbekistan arasındaki uzaklığın dil, 
din, endüstriyel gelişmişlik seviyesi, eğitim ve politik sistem faktörleri üze-
rinden hesaplaması yapılmıştır. Ülkeler arasındaki psikolojik mesafenin adı 
geçen faktörler üzerinden belirlenebilmesi amacıyla Dow tarafından hazır-
lanarak ilgili konuda çalışma yapacak araştırmacılara sunulmuş olan veri 
setlerine başvurulmuştur. Bu veri setlerinde ilk iki faktör olan dil ve din, her 
biri 5 noktalı değerlendirme ölçeğinden (5-point scale) oluşan 3 parametre 
ile ölçülmüştür. Bu 3 parametre, yapılan doğrulayıcı faktör analizi ile tek bir 
faktöre indirgenerek toplam formülündeki uyarıcı faktör değerleri ortaya 
çıkmıştır. Dil faktörü açısından Türkiye ile Özbekistan arasındaki endeks 
değerlerinin farkı 0.43 iken din faktörü açısından bu fark 0.26 olarak he-
saplanmıştır. Üçüncü faktör olan endüstriyel gelişmişlik seviyesi, her biri 
iki ülke arasındaki enerji tüketimi, gayri safi yurtiçi hâsıla gibi bir takım 
farklara dayalı 9 parametre ile ölçülmüştür. Bu 9 parametre, yapılan doğ-
rulayıcı faktör analizi ile tek bir faktöre indirgenerek toplam formülünde-
ki uyarıcı faktör değerleri ortaya çıkmıştır. Endüstriyel gelişmişlik seviyesi 
faktörü açısından Türkiye ile Özbekistan arasındaki endeks değerlerinin 
farkı 0.11 olarak hesaplanmıştır. Dördüncü faktör olan eğitim seviyesi, her 
biri iki ülke arasındaki okur-yazar oranı, farklı kademelerde kayıtlı olan öğ-
renci sayısı gibi bir takım farklara dayalı 3 parametre ile ölçülmüştür. Bu 3 
parametre, yapılan doğrulayıcı faktör analizi ile tek bir faktöre indirgenerek 
toplam formülündeki uyarıcı faktör değerleri ortaya çıkmıştır. Eğitim sevi-
yesi faktörü açısından Türkiye ile Özbekistan arasındaki endeks değerinin 
farkı 0.44 olarak hesaplanmıştır. Beşinci faktör olan politik sistemin sap-
tanmasında da, her biri iki ülke arasındaki POLCON V, POLITY IV gibi 
çeşitli ölçeklere bağlı olarak belirlenen farklara dayalı 4 parametre kullanıl-
mıştır. Bu 4 parametre, yapılan doğrulayıcı faktör analizi ile tek bir faktöre 
indirgenerek toplam formülündeki uyarıcı faktör değerleri ortaya çıkmıştır. 
Politik sistem faktörü açısından Türkiye ile Özbekistan arasındaki endeks 
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değerinin farkı 1.29 olarak hesaplanmıştır. Formül (2)’ye göre iki ülke ara-
sındaki her bir faktör boyutunun farklarının karesi, endeksin her bir boyu-
tunun varyans değerlerine bölünmüştür. Elde edilen toplam, 5’e bölünerek 
boyutların ortalaması hesaplanmıştır. Kullanılan varyans değerleri (Vi)  Il-
gaz Sümer (2011) tarafından yapılan çalışma kapsamında analiz edilen ül-
kelerin ilgili psikolojik mesafe faktör değerlerinden hesaplanmıştır. Sonuç 
olarak iki ülke arasındaki mesafe (Dindexj) 3.74 olarak bulunmuştur.

 Formül (3), Türkiye ile Özbekistan arasındaki zaman farkının he-
saplanmasında kullanılmıştır. Öncelikle iki ülke arasındaki saat dilimi farkı 
“Evrensel Saat Koordinatı” (UTC)’na göre belirlenmiştir. Buna göre saat 
farkı 2 olarak hesaplanmış ve bu farkın karesi alınarak varyans (VZF) değe-
rine bölünmüştür. VZF değerinin hesaplanmasında da Ilgaz Sümer (2011) 
tarafından yapılan çalışma kapsamında analiz edilen ülkelerin Türkiye ile 
olan zaman farkı değerleri kullanılmıştır. Sonuç olarak, Türkiye ile Özbe-
kistan arasındaki zaman farkı değeri (ZamanFarkıj) 0.96 olarak hesaplan-
mıştır.

Formül (4)’de de, Türkiye ile Özbekistan arasındaki tarihsel bağ 
uzaklığı hesaplanmıştır. İki ülke arasındaki tarihsel bağın belirlenmesinde 
kullanılacak olan ölçütleri saptarken Hotho (2009) tarafından yapılmış 
olan çalışmadan yola çıkılmıştır. Buna göre ülkeler ile olan bağlar; toprak 
sahipliği, himaye bölgesi, hilafeten bağlı yerler, Osmanlı donanmasının ya 
da ordusunun değişik sürelerde bulunduğu ülkeler vb. ilişkiler ya da tarih-
sel ilişkiler açısından hiç bahsi geçmeyen ülkeler olarak sınıflandırılmış ve 
kodlamaları yapılmıştır. Toprak sahipliği için en küçük uzaklığı temsil eden 
“0” değeri (TBj=0), himaye bölgesi, hilafeten bağlı yerler, donanma veya 
ordunun değişik sürelerde bulunduğu ülkeler vb. ilişkiler için “1” değeri 
(TBj=1), tarihsel ilişkiler açısından ilişki olmayan ülkeler için de en büyük 
uzaklığı temsil eden “2” değeri (TBj=2) kodlanmıştır. Buna göre, Türkiye 
ile Özbekistan arasındaki tarihsel bağ uzaklık değeri “1” olarak belirlen-
miştir. Bu değerin karesi alınarak varyans (VTB) değerine bölünmüştür. 
VTB teriminin hesaplanmasında da Ilgaz Sümer (2011) tarafından yapılan 
çalışma kapsamında analiz edilen ülkelerin tarihsel bağ uzaklık değerleri 
kullanılmıştır. Sonuç olarak Türkiye ile Özbekistan arasındaki tarihsel bağ 
uzaklığı (TarihselBağUzaklığıj) 1.35 olarak hesaplanmıştır. 
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Son olarak, formül (5) kullanılarak iki ülke arasındaki psikolojik mesa-
fe (PDindexj) hesaplanmıştır. Türkiye ile Özbekistan arasındaki bu mesafe 
2.69 olarak bulunmuştur.

Tablo 13, Türkiye ile Orta Asya Türk Cumhuriyetleri arasındaki 
psikolojik mesafeleri göstermektedir. İlgili tablo, ülkelerin Türkiye’ye psi-
kolojik mesafe boyutundaki uzaklığını ve yakınlığını göstermesi açısından 
önem taşımaktadır.

Tablo 13. Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinin Türkiye İle Olan Psi-
kolojik Mesafelerine Göre Yakından Uzağa Doğru Sıralanması

Ülke Psikolojik Mesafe Endeksi
Azerbaycan 2.02
Kazakistan 2.36
Özbekistan 2.69
Kırgızistan 2.76
Türkmenistan 3.09

Tablo 13’den de görüleceği üzere, Orta Asya Türk Cumhuriyetleri 
arasında Türkiye’ye psikolojik mesafe açısından en yakın olan ülke Azer-
baycan, en uzak olan ülke ise Türkmenistan’dır. Ülkelerin Türkiye’ye olan 
yakınlıklarını ve uzaklıklarını çeşitli nedenlere dayalı olarak açıklamak 
mümkündür.  

5. Sonuç ve Öneriler

Bugüne kadar diğer ülke pazarlarında faaliyette bulunmamış bir iş-
letmenin bir diğer ülke pazarına giriş kararı, içerdiği belirsizlik nedeniyle 
riskli bir karar olarak algılanmaktadır. Uluslararası pazarlar hakkında yeterli 
bilgisi olmayan tecrübesiz bir işletmenin çağın gereği olan uluslararasılaş-
mayı başlatmak için kendisine psikolojik açıdan yakın pazarlar seçmesi, 
uluslararası pazarların riskini azaltacak bir uygulama olacaktır.

Türkiye’nin son yıllardaki dış ticareti incelendiğinde, Orta Asya Türk 
Cumhuriyetleri ile önemli düzeyde bir işbirliği içinde olduğu görülmekte-
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dir. Bu işbirliğinin kökenlerine inildiğinde ise, ortak değerler ile adı geçen 
ülkeleri ilk tanıyan devletlerin başında Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin 
yer alması ile karşılaşılmaktadır (Alagöz vd. 2004). 

Türkiye işletmeleri için psikolojik yakınlıktan söz edildiğinde akla 
hemen aynı dilin konuşulduğu, yakın tarihi ve kültürel bağları olan Orta 
Asya Türk Cumhuriyetleri gelmektedir. Dolayısıyla uluslararası pazarlar 
hakkında bilgi ve tecrübesi olmayan bir işletmenin, Orta Asya Türk Cum-
huriyetleri ile uluslararasılaşmayı başlatması uygun bir karar gibi gözük-
mektedir.  Ancak araştırma sonuçlarından da anlaşılabileceği gibi, Türkiye 
ile tüm Orta Asya Türk Cumhuriyetleri arasındaki psikolojik mesafe aynı 
değildir. Türkiye’ye psikolojik açıdan en yakın Orta Asya Türk Cumhuri-
yeti 2.02 değeri ile Azerbaycan’dır. Azerbaycan’ı sırasıyla Kazakistan, Öz-
bekistan, Kırgızistan ve Türkmenistan izlemektedir. Buna göre; diğer ülke 
pazarları hakkında yeterli bilgisi ve tecrübesi olmayan bir Türkiye işletme-
sinin ülkeye psikolojik açıdan en yakın ülke konumunda olan Azerbaycan 
pazarı ile başlaması ve sırasıyla diğer ülke pazarlarında faaliyette bulunma-
ya başlaması uygun olabilecektir.

Ülkelerin Türkiye’ye olan psikolojik mesafeleri ile bu ülkeler ile olan 
dış ticaret faaliyetleri birlikte değerlendirildiğinde çeşitli sonuçlara ulaş-
mak mümkündür. Türkiye’ye en yakın ülke olan Azerbaycan ile dış ticaret 
faaliyetleri incelendiğinde, bu yakınlığın ithalat ve ihracat faaliyetlerinde de 
etkisini gösterdiğini ifade etmek mümkündür. Nitekim, Türkiye’nin 2011 
yılında Orta Asya Türk Cumhuriyetleri’ne ihracat faaliyetleri incelendiğin-
de, psikolojik mesafe olarak Türkiye’ye en yakın ülke olan Azerbaycan’ın 
ihracat sıralamasında da en başta yer aldığı göze çarpmaktadır. İhracatta 
birinci sırada yer alan ülkenin ithalat faaliyetlerinde de diğer Orta Asya 
Türk Cumhuriyetleri’nden gerçekleştirilen ithalat faaliyetleri sıralamasın-
da ikinci sırada yer aldığı görülmektedir. 2011 yılında Azerbaycan’ın dış 
ticaretinde yer alan ilk beş ülkeden birinin Türkiye olmasının nedenini iki 
ülke arasında psikolojik mesafe açısından var olan yakınlığa bağlı olarak 
açıklamak mümkün olabilecektir. İki ülke arasında özellikle saat farkının az 
olması, dinsel boyuttaki yakınlık vb. psikolojik mesafenin düşük olmasında 
etkili olmaktadır. 
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Türkiye ile Orta Asya Türk Cumhuriyetleri arasındaki psikolojik me-
safe sıralamasında en son sırada yer alan ülke ise Türkmenistan (3.09) dır. 
Türkiye’nin Türkmenistan’a olan ihracat faaliyetleri incelendiğinde, diğer 
Türk Cumhuriyetleri arasında Türkiye’ye psikolojik mesafe boyutunda 
en uzak olan ülkenin; 2011 yılında Azerbaycan’dan sonra en çok ihracat 
yapılan Orta Asya Türk Cumhuriyeti olarak ikinci sırada yer aldığı, aynı 
yılda Türkiye ithalatındaki payının ise %6.78 olduğu görülmektedir. Bu 
da Türkmenistan’ın Orta Asya Türk Cumhuriyetleri’nin Türkiye ithalatın-
daki payı sıralamasında dördüncü sırada yer alması anlamına gelmektedir. 
Türkiye’ye psikolojik mesafe açısından en uzak Orta Asya Türk Cumhuri-
yeti olan Türkmenistan’ın 2011 yılında en çok ihracat yapılan ülkelerden 
biri olmasını O’Grady vd. (1996)’nin çalışmasına dayalı olarak açıklamak 
mümkün olabilecektir. Araştırmacılar, çalışmalarında karar vericilerin psi-
kolojik mesafe açısından uzak olan bir pazarı yakın, yakın olan bir pazarı da 
uzak olarak algılayabileceklerinden söz etmektedirler. Bu durum psikolojik 
mesafe paradoksu olarak adlandırılmaktadır. Psikolojik mesafe paradok-
suna göre; Türkiye’nin Türkmenistan ile her ne kadar psikolojik mesafesi 
uzak olsa da, ilgili pazarın Türkiye’deki karar vericiler tarafından yakın bir 
ülke olarak algılanması söz konusu olabilecektir. 

 Orta Asya Türk Cumhuriyetleri, Türkiye ile olan psikolojik mesafe-
lerine göre yakından uzağa doğru incelendiğinde ikinci sırada Kazakistan 
(2.36), üçüncü sırada Özbekistan (2.69), dördüncü sırada da Kırgızistan 
(2.76) yer almaktadır. 2011 yılı dış ticaret verileri ile ilgili ülkelerin Türkiye 
ile olan psikolojik mesafe uzaklıkları birlikte değerlendirildiğinde iki veri 
grubunun birbirlerini desteklediği, anlamsal açıdan birbirlerini tamamlayı-
cı nitelikte olduğu söylenebilecektir.

Ekonomik açıdan büyümeyi hedefleyen ve dünya ile entegrasyon 
çabalarını her geçen gün biraz daha arttırmakta olan Orta Asya Türk Cum-
huriyetleri arasındaki psikolojik mesafelerin de hesaplanması bir diğer 
araştırma konusu olabilecektir. Bu şekilde, Orta Asya Türk Cumhuriyet-
leri’nin uluslararasılaşma çabasında olan işletmelerine yarar sağlayacak ih-
racat stratejileri geliştirilebilecektir. Orta Asya Türk Cumhuriyetleri’nin, 
Türkiye Cumhuriyeti de dahil, birbirlerine olan psikolojik uzaklıklarının 
belirlenmesi, ülkelerdeki tecrübesiz işletmelere en uygun uluslararasılaş-
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mayı başlatacak en doğru ülke pazarının hangisi olduğunun saptanması 
açısından önemlidir.     
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Azerbaycan Cumhuriyeti’nde  
Hukuki Devlet Yapılanması ve  
Eğitim Reformları 

İntiqam Cebrayilov*

18 Ekim 1991 yılında Azerbaycan Cumhuriyeti bağımsızlığını ilan etti. 
Böylece, ülkemiz imparatorluk buhranlarından kurtularak bağımsız geliş-
me yoluna girdi. Fakat  ülkemizin özgürlügünün dayanıklı hale getirilmesi, 
bağımsızlığa karşı çevirilmiş güçlerin etkisizleştirilmesi, ortaya çıkmış kes-
kin çelişkilerin ortadan kaldırılması hiç de kolay olmadı. Özgürlüğümüzün 
ilk yıllarında Ermenistan’ın Azerbaycan topraklarına saldırıları sonucu 
ülkemizin bir kısmı (% 20) işgale maruz kaldı. Soydaşlarımız doğma yurdun-
dan ayrı düştüler. Ülkemizin içerisinde oluşan bu gerginlik ülkenin bağım-
sızlığı için büyük tehlike oluşturmaktaydı. Böyle bir dönemde halkımız ulu 
önder Haydar Aliyevʹe müracat ederek onu ülkemizi yönetmeye davet etti. 

1993 yılının Ekim ayında Haydar Aliyev Azerbaycan Cumhuriyeti 
Cumhurbaşkanı seçildi. Cumhurbaşkanı olarak faaliyete başladığında ülke 
halkının yaşamı, iktisadiyatı, refahı, asayişi oldukça ağır durumdaydı. Ulu 
önderin yönetime geçmesinden kısa bire süre içerisinde ülke hayatında de-
mokrasi, siyaset, hukuk, ekonomik ve askeri alanlarda olumlu gelişmeler 
yaşanmaya başladı. İç parçalanmaların önü alındı ve ülke birliği sağlandı.

Ulu Önder Haydar Aliyev döneminde Azerbaycan’da toplum hayatı-
nın her alanında köklü değişiklikler yaşandı.

Ermenistan-Azerbaycan cephesinde başarılı askeri operasyonlar ger-
çekleştirildi. Füzuli, Ağdam bölgelerinin büyük bir kısmı Ermeni silahlı bir-
liklerinin işgalinden kurtarıldı. 12 Mayıs 1994 tarihinde ateşkes ilan edildi. 
Ateşkesin ilan edilmesi Azerbaycan’ın askeri, siyasi ve ekonomik alanlarda 
gücünü artırmak için imkanlar oluşturdu.

*  Prof. Dr., Azerbaycan Eğitim Sorunları Enstitüsü, Azerbaycan.
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Bu dönemde Azerbaycan’da demokratik hukuk devleti kurulması 
alanında büyük çalışmalar yapılmaya başlandı. Ekonomik, siyasi, sosyal, 
kültürel alanlarda köklü reformların hayata geçirilmesi Azerbaycan’ın ba-
ğımsız devlet temellerini hayli pekiştirdi. Azerbaycan uluslararası piyasa 
ekonomisi ve özelleştirme konusunda istikrarlı adımlar atarak gelişimini 
hızlandırdı. 20 Eylül 1994 yılında Azerbaycan petrolünün dünya pazarına 
çıkartılması için “yüzyılın anlaşması”  imzalanarak, yabancı şirketlere Azer-
baycan’da yatırım yapmak için geniş fırsatlar açıldı.

Malumdur ki, 1918-1920 yıllarında mevcut olmuş Azerbaycan Halk 
Cumhuriyeti 23 aylık döneminde devletin Anayasası bile olmamıştır. 
Azerbaycan’ın ilk Anayasası 19 Mayıs 1921 “Genel Azerbaycan Sovyetler 
Kurultayı”nda kabul edilmiştir. Bu dönemde Azerbaycan’da Sovyet haki-
miyeti mevcuttu. Azerbaycan SSC Anayasası’nın (1921) SSCB Anayasa-
sına uyarlanmış yeni baskısı ise, 14 Mart 1925 yılı 4. Genel Azerbaycan 
Sovyetler Kurultayı’nda kabul edilmiştir. 26 mart 1927 yılında  5. Genel 
Azerbaycan Sovyetler Kurultayı yeni ve ikinci Azerbaycan Anayasasını ka-
bul etmiştir. 1937 yılında üçüncü, 1978 yılında dördüncü Azerbaycan Ana-
yasası kabul edilmiştir.

12 Kasım1995 Anayasası ise bağımsız Azerbaycan’ın genel halk oyla-
ması (referandum) yolu ile kabul edilen ilk Anayasası olarak tarihe geçmiş-
tir (Azərbaycan Respublikasının Konstitutisiyası, 2014). 24 Ağustos 2002 ve 
18 Mart 2009 yılında düzenlenen halkoylaması ile Azerbaycan Cumhuri-
yeti Anayasasında bir takım değişiklikler yapılmıştır. 26 Eylül 2016 yılında 
demokrasi ve hukukun üstünlüğü ile alakadar Anayasayla bağlı halkoyla-
ması (referandumla) hayata geçirilecektir.  

Ülke Anayasası cumhuriyetimizin laik, demokratik devlet olduğunu 
ortaya koymuştur. Anayasa’nın önsözünde denir ki, Azerbaycan halkı, çok 
asırlık devlet geleneklerini sürdürerek “Azerbaycan Cumhuriyetinin devlet 
bağımsızlığı hakkında” Anayasa maddelerinde yansıyan ilkeleri esas alarak 
tüm toplumun ve herkesin huzurunun sağlanmasını arzulayarak, adaletin, 
özgürlüğün ve güvenliğin sağlanmasını temin ederek, geçmiş, şimdiki ve 
gelecek neslin karşısında kendi sorumluluğunu anlayarak ve egemenlik 
hakkını kullanarak çok önemli görevler, ulvî niyetler karşısına koymuştur. 
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Bu ulvî niyetler aşağıdaki maddelerle ifade edilir:

1) Azerbaycan devletinin bağımsızlığını, egemenliğini ve toprak bü-
tünlüğünü korumak;

2) Anayasa kapsamında demokratik yapıyı güvence altına almak;

3) Sivil toplumun kurulmasını sağlamak;

4) Halk iradesinin ifadesi olarak kanunların üstünlüğünü sağlayan hu-
kuki, dünyevi devlet kurmak;

5) Adil ekonomik ve sosyal kurallara uygun olarak herkese onurlu bir 
yaşam seviyesi sağlamak;

6) Evrensel değerlere bağlı kalarak bütün dünya halkları ile dostluk ve 
barış  içinde yaşamak ve bu amaçla karşılıklı faaliyette bulunmak.

Hukuk devletinin temel şartlarından biri devlet erkinin demokratik 
prensiplerle paylaşılması meselesidir. Bu mesele de Anayasada yer bulmuş-
tur. Azerbaycan Cumhuriyetinde devlet hakimiyetinin dağılımı aşağıdaki 
gibidir:

1. Yasama erkini Milli Meclis gerçekleştirir (madde 81).

2. Yürütme erkini idare edenler devlet başkanına-ülke başkanına tabi-
dir (madde 99).

3. Yargı erki Azerbaycan Cumhuriyetinin mahkemeleri tarafından ha-
yata geçirilir (madde 125).

Eğitim Reformları

Cumhuriyetimizde hukuki devlet yapılanması süreci eğitim reformları 
ile doğrudan ilgilidir.

“Eğitim hakkı” Anayasanın 42. maddesinde ifade edilmiştir. Bu mad-
denin her bir fıkrası ülkemizde eğitimin gelişmesi için elverişli hukuki im-
kanlar sunmaktadır.

Öyle ki, bu maddede her bir vatandaşın eğitim alma hakkı (1. fıkra), 
devletin parasız, zorunlu genel orta eğitim ve öğretim hakkını sağlaması 

İntiqam Cebrayilov



542

(2. fıkra), eğitim sisteminin devlet tarafından kontrol edilmesi (3. fıkra), 
maddi durumuna bakmaksızın özel yetenekli kişilerin eğitimini devam et-
tirmesinin devletin güvencesi altında olması (4. fıkra) ve devletin eğitimle 
alakalı asgari standartlarını belli etmesi (5. fıkrada) ifade edilmiştir. 

1990 yılından itibaren eğitimin yapısında, içeriğinde, çalışanların 
özlük hakları ve çalışma ücretinin ödenmesinde gerçekleştirilen deği-
şiklikler toplumda yeni bir tarihin başlangıcı olarak değerlendirilmiştir. 
Ders programlarının ve kitaplarının tamamen yenilenmesi, üniversitelere 
öğrenci kabulünün değiştirilmesi ve geliştirilmesi, devlet eğitim kurumları-
nın devlet tarafından güçlendirilmesi ve diğer taleplerin ulu önder Haydar 
Aliyev’in rehberliği ile hukuki devlet yapılanması yolunda önemli adımlar 
atılmıştır. Bağımsızlığın kazanıldığı andan itibaren atılan adımlar bugün 
ülke çapında semeresini göstermektedir. 

Eğitime ayrılan bütçenin yıldan yıla artması eğitime verilen önemi 
de göstermektedir. Öğretmenlerin maaşı 1995 yılına oranla 1996 yılında 
2,6 kat, 1996 yılına oranla 1997 yılında 1,7 kat, 1998 yılının ilk yarısında 
ise % 12 oranında artırılmıştır. Analizler gösteriyor ki, 1996 yılında bütçe-
nin % 17’si, 1997 yılında % 20, 1998 yılında ise % 22’si eğitime ayrılmıştır. 
Ölkemizde öğretmenlerin yıllık ortalama ücreti 1995 yılında 30 bin manat, 
1996 yılında 78 bin manat, 1998 yılının ilk yarısında ise 150 bin manat 
olmuştur (Əliyev, 2002: 425-426). Sonraki yıllarda da ücret artımı düzenli 
olarak iyileştirilmiştir.  

Şunu da belirtmek gerekir ki, ülkemizde hukuk devleti yapılanması sü-
recinde milli-manevi değerlere ve milletimizin tarihden gelen zengin tecrü-
beye istinad etmekle beraber dünya deneyiminin ve ilkelerinin öğrenilmesi 
ve eğitim sistemine uygulanması görüşünün ileri sürülmesi takdir edilmesi 
gereken bir durumdur. Bunu çok iyi bilen Ulu Önder Haydar Aliyev eğitim 
sistemini yenilemek, geliştirmek ve uygulamak gerektiğini düşünüyordu. 
Bunun için de Ulu Önder “Dünyanın eğitim tecrübesinden istifade ede-
rek Azerbaycan’ın ulusal özelliklerine uygun olan prensipleri ve kuralları 
eğitim sistemine uygulamalıyız. Biz dünyanın tüm ülkelerinde-Batı’da da, 
Doğu’da da elde edilen başarıları araştırmalı ve onlardan Azerbaycan için 
faydalı olanları ülkemizin eğitim sisteminde uygulamalıyız (Əliyev, 2002: 
442) diyordu.
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Araştırmalar gösteriyor ki, bağımsızlık döneminde Azerbaycan eğiti-
minin en önemli başarıları arasında yeni ders kitaplarının oluşturulması ile 
ilgili yapılan çalışmalardır. Bilindiği gibi, Sovyet döneminde program ve 
ders kitapları Moskova’da hazırlanır ve ülkemizde onlar tercüme edilerek 
ders kitabı gibi kullanılırdı. Sadece Azerbaycan dilli ve edebiyat kitapları 
Azerbaycanlı öğretmenler tarafından hazırlanır ve bu ciddi kontrol altında 
basılarak ders kitabı gibi kullanılırdı. Orta Öğretim okullarında Azerbay-
can tarihi ve Azerbaycan coğrafyası gibi konulara SSCB Tarihi ve SSCB 
coğrafyasının bünyesinde yeteri kadar ders saati verilmemekteydi.

Bağımsız devlet kuruculuğunda eğitim politikasının önemli meselele-
rinden biri de okutulacak ders kitaplarının yazılması idi. Bağımsızlığın ilk 
yıllarında bu konuda bir takım sıkıntılar yaşanmaktaydı. Bu sorunlar da 
şöyle sıralanabilir.

1-Eğitim programlarının, standartlarının, ders programlarının ve saat-
lerinin hazırlanması gerekiyordu. Yapılan araştırmalar gösteriyor ki, sosyal 
bilgiler dersinin programı, standartları, ders saatleri, okutulacak ders kitap-
ları hemen hemen ilk defa cumhuriyet birikimi olmadan yazılacağından 
yapısal ve içerik konularında uzmanlar arasında çok tartışmalara neden 
oldu. Hangi konular, sorular, sorunlar ve içerikler programa ve kitaba ko-
nulsun? Konular hangi sınıflarda okutulsun? Konuların içeriği, analiz yönü 
metodolojik ve pedogojik açıdan nasıl öğretilsin? Konuların içeriği, analiz 
yönü bilimsel-pedagojik açıdan geri dönüşümünün değerlendirilmesi nasıl 
yapılsın? Bütün bu sorular cevap bulmalıydı. 

2-Ders kitabı yazma konusunda yeterli deneyimi olmayan öğretmenler 
ve araştırmacılar (özellikle teorik sorunlarla ilgili araştırma yapanlar) bir 
takım zorluklarla karşılaşmaları.

3-Ders kitaplarının içeriğinin anlatılması gerektiğinden fazla olması. 

4- Metinler arasında çelişkili bilgiler olması ve konular arasında silsile 
bilgiler oluşturulamıyordu.

Bütün bu zorluklara rağmen gelecek nesillerin yetiştirilmesi adına 
bağımsız Azerbaycan Cumhuriyeti’nde ders kitaplarının oluşturulması 
alanında belli aralıklarla geniş tabanlı komisyonlar kurulmuş ve kesintisiz 
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çalışmalar yapılmıştır. Elde edilen sonuçlar büyük başarı olarak değerlen-
dirilebilir.

Bağımsızlık döneminde ders kitaplarının hazırlığını 4 aşamaya ayıra-
biliriz:

1) 1992-1998 yılları birinci aşama;

2) 1999-2002 yılları ikinci aşama;

3) 2003-2012 yılları üçüncü aşama;

4) 2013 yılından sonraki yıllar dördüncü aşama.

Birinci aşama Latin alfabesine geçiş, toplumsal-siyasi hayatta yaşanan 
zorluklar ve ondan doğan sorunların giderilmesi ile karakterize edilebilir.

İkinci aşama Azerbaycan Cumhurbaşkanının 15 Haziran 1999 tarihli 
kararnamesi ile onaylanmış Azerbaycan Cumhuriyeti eğitim alanında Re-
form Programı’nın uygulanması ile başlar (Azərbaycan Respublikasının 
təhsil sahəsində islahat proqramı, 1999: 6-8). Bu aşamada öğretim planla-
rı ve programları, ders saatleri, ders kitapları, yardımcı öğretim metodları 
kitapları ve içerik açısından güncellenen dünya standartlarına uygun yeni 
nesil kitaplar oluşturulurdu. Bu aşamada okulların, öncelikle ilkokul kitap-
ları, devlet bütçesi tarafından temin edilmesine başlanmıştır.

Üçüncü aşamada Azerbaycan Cumhuriyeti’nde genel eğitim konsep-
tinin hazırlanması, yeni eğitim standartları reformlarının uygulanmasına 
başlanılır. (2009-2013-cü illərdə Azərbaycan Respublikasının ali təhsil 
sistemində islahatlar üzrə Dövlət Proqramı, 2009). Bu aşamada 5 ve 11. 
sınıf ders kitapları da devlet bütçesinden basılarak okullara ulaştırıldı. 
2005-2006 ders yılında Eski Sovyet Cumhuriyetleri arasında  Azerbaycan 
tek ülkeydi ki, 1 ve 11. sınıf öğrencilerinin kitaplarının ücretsiz teminatını 
başarıyla gerçekleştirmişti.

Dördüncü aşama 2013 yılında eğitimin yapısal ve içeriğine yeni yak-
laşımlarla, “Azerbaycan Cumhuriyeti’nde Eğitimin Gelişimi için Devlet 
Stratejisi” nın kabul edilmesi ile başlamıştır (Azərbaycan Respublikasın-
da təhsilin inkişafı üzrə Dövlət Strategiyası, 2013). Bu aşama doğaldır ki, 
yeni yapıya uygun ders kitaplarının oluşturulmasını gerektirir. Ülkemizde 
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yeni yapıya uygun geniş tabanlı komisyonlar kurularak ders kitaplarının 
hazırlanması ile alakadar ciddi işler görülmektedir.  

Günümüzde ders kitaplarının basımında yeni başarıların kazanılma-
sında konuların içeriğine özel önem verilmektedir. Kitaplar basılmadan 
önce halkın görüşleri alınır ve teklifleri kabul edilir. Bu amaçla Milli Eğitim 
Bakanlığının internet sitesinde ders kitaplarının değerlendirilmesi ve teklif-
lerin alınması için özel yer ayırması takdire şayandır.

Bağımsızlık döneminde Azerbaycan eğitimi tüm kademe ve seviyeleri, 
özellikle yüksek öğretim konusunda büyük bir mesafe katetmiştir. 1993 yı-
lından yüksek öğretim sisteminde esaslı değişikliklere başlanmıştır. Yüksek 
öğretimde lisans ve lisansüstü programlarında personel hazırlığına başlan-
mış, yapısı, içeriği ve yönetim alanında yeni kurallar uygulamaya konul-
muştur. 1997 yılında lisans seviyesi üzere ilk mezunlarını vermiş, aynı yılda 
26 yüksek öğretimde ilk kez yüksek lisans kabul edilmiştir. Bu dönemden 
başlayarak yüksek öğretim kurumları ağının optimizasyonu, bazı yeni mes-
leklerde kadro hazırlığının uygulanması, eğitim kurumlarının yetkileri-
nin giderek genişletilmesi, bazı üniversitelere yönetim hakkının verilmesi 
yüksek öğretim alanında bağımsızlıktan sonraki başarılar olarak gösterile-
bilir. Bunların yanında elde edilen başarılar arasında bunları da diyebiliriz 
ki, bağımsız devlet yapılanması sürecinde dünya yüksek öğretim sistemine 
uygunlaşma, sert merkezi  ve ideolojik müdahalelere müsade edilmeme-
si ve yüksek öğretim alanında reformlar dünyaya entegrasyon bağlamında 
gerçekleşiyordu.

Azerbaycan Cumhuriyeti bağımsızlığını ilan ettikten sonra özel 
üniversitelerin kurulması için de elverişli imkanlar ortaya koydu. Dünya 
tecrübesi de gösteriyor ki, her bir ülkede özel ve devlet üniversitelerinin 
açılması ve gelişimi eğitim eşitliği ve daha iyi şartlarda eğitim alma imkanı 
verir. Onlar arasında rekabet ortamının oluşturulması devlet kurumlarında 
tekelciliğin oluşmamasında olumlu etki gösterir. Bu açıdan Azerbaycan’da 
özel üniversitelerin açılması takdire şayan bir  adım olarak değerlendirilme-
lidir.  1991 yılında Hazar, Azerbaycan ve Qerb üniversitelerinin kurulması 
ve faaliyete başlaması toplumda olumlu bir durum olarak karşılandı.
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1992-1997 yılları arsında Azerbaycan’da özel eğitim kurumlarının 
sayısı artmaya başlamıştır. (Azərbaycan təhsili yeni inkişaf mərhələsində, 
2009: 528).

1992 yılının sonunda Azerbaycan’ın Yasama organı Milli Meclis ta-
rafından kabul edilen Eğitim Kanunu’nda özel eğitim kurumlarının faali-
yetlerinin düzenlenmesi meselesi de gündeme getirildi. Onların faaliyet-
leri 1993 yılında Bakanlar Kurulu kararı ile Eğitim Bakanlığı bünyesinde 
kurulan Devlet Yüksek Uzman Kurulu (DAEK) Yönetmeliği tarafından 
ayarlanırdı.

Ülke Cumhurbaşkanının 24 Eylül 1994 tarihli kararnamesiyle Bakanlar 
Kurulu yanında yeni DAEK oluşturuldu. Bundan sonra özel üniversiteler 
yeniden kayda alındı   ve onların faaliyetine Eğitim Bakanlığı tarafından izin 
verildi. Özel eğitim kurumlarının faaliyetlerinde ikinci aşamada yenilik 
Azerbaycan Cumhurbaşkanının 4 Ekim 1997 tarih 637 numaralı «Özel 
izin (lisans) gerekli olan faaliyetlerin listesinin onaylanması hakkında» 
kararıyla başlar. Bu karara esasen eğitim kurumlarına lisans verilmesi 
yetkileri Milli Eğitim Bakanlığı’na devredildi. 11 Nisan 1998 yılında ülke 
Cumhurbaşkanı’nın Kararnamesi ile Bakanlar Kurulu yanında DAEK iptal 
edildi. Bu süreç 2001 yılına kadar devam etmiştir.

Sadece DAEK’in olumlu görüş bildirmesiyle Milli Eğitim Bakanlı-
ğı’nın teklifi esasında Bakanlar Kurulu karar veriyor ve ilgili özel yüksek 
öğretim kayda alınıyordu.

2001 Eylül’ünde ulu önder Haydar Aliyev Bakü’de Modern Özel Eği-
tim Kompleksinin açılışında özel eğitim sisteminin milli eğitim sistemin-
de yeri ve rolü hakkında geniş bir konuşma yaptı. Konuşmasında eğitimin 
para kazanılan işyeri gibi görülmemesi gerektiğini ifade etmiş ve  özel eği-
tim yüksek ve kaliteli eğitim vermek amacı taşımalı demiştir. Bu çıkışıyla 
aslında özel eğitimin düzenlenmesi tarihinde üçüncü aşama başladı.

Belirtmek gerekir ki, ülkemiz bağımsızlığını kazandıktan sonra ke-
sintisiz ve kaliteli eğitim sisteminin gelişimi için eğitim sisteminin 
modernleşmesinin programının hazırlanması ve uygulanması ve ülkenin 
eğitim sisteminin yeni stratejik gelişim yönlerinin belirlenmesi ile alakalı 
birçok yenilikler hayata geçirmiştir.
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Bu yeniliklerle ilgili Azerbaycan’da 20’den fazla devlet programı kabul 
edilmiş ve uygulanmıştır. Bunlar arasında: 

Azerbaycan Ortaöğretim Okullarında Bilgi ve İletişim Teknolojileri ile 
Güvence Programı;

2008-2012 yıllarında Azerbaycan Cumhuriyeti’nde eğitim sisteminin 
bilgisayarlaştırılması;

2007-2009 yıllarında Azerbaycan Cumhuriyeti’nde Teknik Meslek 
Eğitiminin Gelişimi Devlet Programı ; 

2009- 2013 yıllarında Azerbaycan Cumhuriyeti Yüksek Eğitim Siste-
minde Reform Devlet Programı;

2007-2015 yıllarında Azerbaycan gençlerinin yabancı ülkelerde eğitimi 
Devlet Programı;

“2012-2020 yıllarında Azerbaycan eğitimin gelişmesi için ulusal strate-
jinin hazırlanması hakkında Azerbaycan Cumhurbaşkanının kararnamesi” 
(11 Temmuz 2011 tarihli) ve başkaları büyük önem taşımaktadır (2009-
2013-cü illərdə Azərbaycan Respublikasının ali təhsil sistemində islahatlar 
üzrə Dövlət Proqramı, 2009; 2007-2015-ci illərdə Azərbaycan gənclərinin 
xarici ölkələrdə təhsili üzrə Dövlət Proqramı, 2007; Müasir təhsil: axta-
rışlar və perspektivlər, 2013; Təhsilin modernləşdirilməsinin elmi-nəzəri 
problemləri, 2015).

Bu uygulamalar 1999 yılında onaylanmış “Azerbaycan Cumhuriye-
ti’nde eğitim alanında reform programı” ndan, 2009 yılında kabul edilen 
“Eğitim Hakkında” Azerbaycan Cumhuriyeti kanunundan kaynaklanan 
görevlerin gerçekleştirilmesi öngörülüyordu.

Ülkemizde yeni Eğitim Kanunu’nun hazırlanıp kabul edilmesi fikri de 
ulu önder Haydar Aliyev tarafından teklif  edilmiştir. Ulu önder eğitimin 
toplumda önemine inanmış ve bunun hayata geçirilmesi için gerekli olan 
bütün adımları atmıştır. Konuşmalarında eğitime özel önem verilmesinin 
gerektiğini kaydeder, ülkemizi hızla geliştirmek için eğitim reformu prog-
ramının hazırlanmasını ister ve takip ederdi. Ulu önderin fikirleri ve gö-
rüşlerini değerlendiren eğitim kadrosu tarafından eğitim reformları oluş-
turuldu ve bu programlar hayata geçirilmeye başlandı. Birkaç yıl sonra ise 
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Haydar Aliyev’in eğitim felsefesini takip eden ülke Cumhurbaşkanı İlham 
Aliyev günün taleblerine uygun olarak Azerbaycan’da yeni eğitim  kanunu 
hazırlattı ve kabul edildi (“Təhsil haqqında” Azərbaycan Respublikasının 
Qanunu, 2009). Yeni Eğitim Kanunu mevcut dünya tecrübesini, milli ve 
evrensel pedagojik değerleri birleştirerek hazırlattı. Gelişime açık bu ka-
nunda Azerbaycan eğitim sistemi, eğitim alan ve eğitim veren herkes için 
daha esnek ve elverişli eğitim alma imkanı sunmaktadır.

Bu kanunda “Eğitim hakkının devlet güvencesi altında olması”, “Eği-
timin kalite ve seviyesinin yükseltilmesi”, “Eğitimin içeriğine ve organizas-
yonuna uygun  amaçlar”, “Eğitim formaları”, “Eğitim faaliyetlerinin lisansı 
ve akreditasyonu”, maddeleri yeni olmakla beraber, dünya tecrübelerinin 
öğrenilmesi ve uygulanması açısından önem arz ediyordu.

“Eğitim hakkının devlet güvencesi altında olması” maddesinde bir 
takım meselelerle beraber, mülkiyet şekli ne olursa olsun, tüm eğitim ku-
rumlarına kabulde, görevlerin belirlenmesi ve tayin olunmada, emeğin 
kalitesinin artırılması, eğitimin kesintisiz devam ettirilmesinde ve benze-
ri konularda erkekler ve kadınlar için eşit fırsatlar ortaya konması, milli 
eğitim geleneklerinin korunması ve gelişimi, yeniliklerin uygulamasının 
takibi, yurtdışında yaşayan azerbaycanlıların eğitimi ile ilgili özel proje ve 
programların uygulanması hukuki açıdan iyice tespit edilmiştir. Kanunda 
eğitim alanında devlet standartları anlayışı da somut ifadesini bulmuştur.

Hazırlanan kanunda, eğitim alanında devlet standartları bireyin, toplu-
mun, devletin gereksinimlerine uygun olarak, bilimsel-pedagojik prensip-
ler esasında hazırlanan ve belirli bir süre (5 yıldan az olmamak şartıyla) için 
vahit devlet taleplerini yansıtan genel kuralları aksettirmektedir. (madde 
6.1).

Kanuna göre devlet eğitim standartları hazırlanırken eğitim alanın-
da denenmiş  uluslararası kriterler, ulusal ve evrensel insani değerler, bu-
nunla birlikte eğitimin içeriği, yönetimi, idare edilmesi, altyapısı, eğitim 
verenlerin kalitesi her bir eğitim kademesinde eğitim alanların bilgi, beceri 
ve alışkanlıklarının seviyesini devlet eğitim standartları belirler.

Bugün Azerbaycan’da eğitim reformları başarıyla devam etmekte-
dir. Bu açıdan 2013 yılında ülke Cumhurbaşkanı’nın emriyle onaylanmış 
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“Azerbaycan Cumhuriyeti’nde eğitimin gelişmesi için Devlet Stratejisi” ka-
rarnamesinin eğitime büyük katıkısı ve önemi vardır (Azərbaycan Respub-
likasında təhsilin inkişafı üzrə Dövlət Strategiyası, 2013).

Eğitimin tüm kademe ve seviyelerini kapsayan reformlar ulusal zemi-
ne, evrensel değerlere dayalı olarak ülkemizde yeni toplum kuruculuğunda, 
hukuk devletinin güçlendirilmesinde aktif yer alan, sivil-kimliğin oluşma-
sında önemli bir rol oynar. 
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Türk Cumhuriyetlerinin Bağımsızlıklarının 
Türk Kamuoyunda Yankıları

Uğur Üçüncü*

Giriş

Siyaset bilimciler kamuoyunu genel olarak şöyle tanımlamaktadır-
lar: “Belli bir zamanda, belli bir tartışmalı sorun karşısında, bu sorunla 
ilgilenen kişiler grubuna veya gruplarına hâkim olan kanaattir.” (Kapani, 
2001, s. 147) Kamuoyunda çoğunluk ve etkinlik unsurları önemli rol oy-
namaktadır (Kapani, 2001, s. 147). Bununla beraber bazen azınlığın da ka-
naatleri kamuoyunu oluşturabilmektedir (Akyüz, 1988, s. 7). Dar anlamda 
ise kamuoyu: “Basın, radyo, TV gibi kitle haberleşme araçlarıyla yahut ko-
nuşarak veya fısıltı ile açıklanan ve çok defa bazı sosyal grupların (sendika, 
dernek vb.) ve seslerini duyuran kişilerin siyasal otoritelere (hükümete, 
parlamentoya vb.) izhar ettikleri fikirlerin bir ortalamasıdır” (Daver, 1993, 
s. 251) Kamuoyunu oluşturan ve yansıtan en önemli araçların başında ga-
zete, radyo, televizyon, film, dergi, kitap, afiş, sergi gibi kitle iletişim araçları 
gelmektedir (Akyüz, 1988, s. 10). Bunlardan basın ise kamuoyunu oluştu-
ran en önemli vasıtadır. (Vural, 1999, s. 45). 

21. yüzyıla girmeden kısa süre önce birden Türk dünyasının ufku 
açıldı. Türkistan’daki Türkler birer birer bağımsızlıklarını kazandılar (Gö-
meç, 2011). 30 Ağustos 1991’de Azerbaycan, 31 Ağustos’ta Kırgızistan ve 
Özbekistan, 27 Ekim’de Türkmenistan ve 16 Aralık 1991’de Kazakistan ba-
ğımsızlıklarını ilan etmiştir. Böylece Sovyet sisteminin çökmesiyle birlikte, 
I. Dünya Savaşı’ndan sonra başlayan Soğuk Savaş dönemi de sona ermiştir. 
(Erdoğan, 2003, s. 132) Bu süreçte Türk kamuoyunun bağımsızlıklarını 
ilan eden Türk Cumhuriyetlerine bakışının tespiti önemlidir. Cumhuri-

* Doç. Dr., Karadeniz Teknik Üniversitesi, Türkiye.



552

yet, Milli Gazete, Tercüman, Türkiye, Milliyet, Türk Yurdu gibi kamuoyunun 
farklı kesimlerini yansıtan gazete ve dergilerin ele alınmasıyla Türk kamu-
oyunda Türk Cumhuriyetlerinin bağımsızlıklarının yankıları büyük ölçüde 
anlaşılabilecektir. 

1. TÜRK CUMHURİYETLERİNİN BAĞIMSIZLIK İLANLARI

Sovyetler Birliği’nde meydana gelen başarısız darbe girişiminden 
sonra Türk Cumhuriyetlerinin bazılarında bağımsızlık ilanları art arda gel-
mişti. Bunlardan özellikle Azerbaycan Türk kamuoyunda diğerlerine göre 
daha fazla yankı bulmuştur. 28 Ağustos tarihli Türkiye gazetesi, Azerbay-
can’da Devlet Başkanı Muttalibov ve Komünist Parti yönetiminin Gor-
baçov’a karşı düzenlenen başarısız darbe karşısında sessiz kalmalarının 
Azerbaycan’da bağımsızlık hareketlerinin hızlanmasına yol açtığını ifade 
etmişti. 28 Ağustos tarihli Milliyet gazetesi, Moskova’dan Anadolu Ajansı-
na dayandırarak “Azerbaycan bağımsızlığa hazırlanıyor” başlığını atmıştır. 
Gerçekten de üç gün sonra 31 Ağustos 1991 tarihli Milliyet gazetesi, “71 
Yıl Aradan Sonra Bir Devlet Yeniden Doğuyor Azerbaycan Bağımsız” baş-
lığıyla Azerbaycan Parlamentosunun bağımsızlık ilanını Türk kamuoyuna 
duyurmuştur. Bakü, Milliyet Bürosunun haberine göre, Azerbaycan Par-
lamentosu, tarihi bir adım atarak Azerbaycan Cumhuriyeti bağımsızlığını 
ilan etmiştir. Parlamento ayrıca bağımsızlık ilanını pekiştirmek için Ulu-
sal Savunma Güçlerini (Azerbaycan Ordusu) kurma kararı almıştır. Parla-
mentonun Bakü’de yapılan ve televizyondan naklen yayınlanan olağanüstü 
toplantısında, bağımsızlık kararı oybirliğiyle alınmıştır. Bununla beraber 
bağımsızlığa geçişle ilgili kesin bir takvim belirlenmemiştir. Azerbaycan, 
bağımsızlığını ilan eden bazı Cumhuriyetler gibi şimdilik Birleşmiş Millet-
lere tanınma için başvurmamıştır. Bununla beraber bağımsızlık kararının 
alınmasından sonra Sovyetlerden ayrılan ve diğer yabancı ülkelere Azer-
baycan’ın bağımsızlığının tanınması çağrısı yapılmıştır.

31 Ağustos tarihli Cumhuriyet gazetesi, “Azerbaycan Bağımsız” baş-
lığıyla verdiği haberde, bu kararla 1920’de Sovyet işgaliyle ortadan kalkmış 
olan Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti’nin yeniden kurulmuş oldu-
ğuna dikkat çekmişti. Gazeteye göre, Parlamento Halk Cephesi’nin ısrarlı 
önerisiyle Azerbaycan’ın giriştiği hareketin bağımsızlık ilanı değil 1920’de 
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ortadan kaldırılan Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti’nin yeniden ku-
ruluşu olduğu yönünde karar almıştır. Bununla beraber Parlamento’nun 
30 Ağustos’ta yaptığı toplantı sırasında Komünist Parti milletvekillerinin 
oluşturduğu çoğunluğun baskısıyla 1920’de Azerbaycan’a giren Sovyet 
ordusunu işgalci olarak tanımlayan bir karar alınması da engellenmiştir. 
(Azerbaycan Bağımsız, 1991) 31 Ağustos tarihli Milli Gazete “Azerbaycan 
Bağımsız” başlığıyla verdiği haberde Cumhuriyet gazetesindekine benzer 
ifadelerle bağımsızlığı Türk kamuoyuna taşımıştır.  (Azerbaycan Bağımsız, 
1991) 31 Ağustos tarihli Tercüman gazetesi “Azerbaycan Bağımsız” başlı-
ğıyla Türkiye, KKTC ve Azerbaycan’la birlikte artık dünyada 3 bağımsız 
Türk devletinin olduğunu ifade etmiştir. Gazetede kararın oybirliğiyle alın-
dığı ve 1920’deki devletin yeniden doğduğu vurgulanmıştır. Gazete haberi 
büyük bir sevinçle şöyle vermiştir:  (Azerbaycan Artık Bağımsız, 1991)

“Ayrılar mı könül senden Azerbaycan” Azerbaycan, Azerbay-
can, Azerbaycan… Azerbaycan bayrağı şimdi bu türkülerle 
dalgalanıyor. Bu türküler Ötüken’de, Taşkent’te, Alma Ata’da 
ve Ankara’da yankılanıyor... KKTC’nin bağımsızlığı elinden 
alınmak istendiği günlerde üçüncü bir bağımsız Türk devleti 
yeniden doğdu dün… 71 yıl sonra yine bağımsız devlet oldu-
lar. Hem de 30 Ağustos günü…” (Tercüman, 31 Ağustos 1991)

Azerbaycan’dan sonra Özbekistan ve Kırgızistan’ın bağımsızlık ilan-
ları gelmiştir. 1 Eylül 1991 tarihli Cumhuriyet gazetesi 31 Ağustos tarihin-
de Özbekistan ve Kırgızistan’ın da bağımsızlıklarını ilan etmelerini Türk 
Kamuoyuna “Özbek ve Kırgızlar da Bağımsız” başlığıyla vermiş, bu iki dev-
letin Müslüman Orta Asya Cumhuriyetlerinden olduklarını vurgulamıştır. 
Haritalarda yerlerini gösterdikten sonra kimlik kartları şeklinde iki cumhu-
riyeti kısa bilgilerle kamuoyuna tanıtmıştır. Gazeteye göre, SSCB’de Azer-
baycan’dan sonra Müslüman Cumhuriyetlerinden Özbekistan ve Kırgızis-
tan da bağımsızlıklarını ilan ettiler. Özbekistan Parlamentosu 31 Ağustos 
tarihinde aldığı bağımsızlık kararında Özbekistan’ın yabancı ülkelerle ken-
di siyasi ve ekonomik ilişkilerini geliştirme kararlılığında olduğunu vurgu-
ladı. Cumhuriyetteki tüm ekonomik işletmelerin Özbekistan Devletinin 
kontrolüne geçtiğini ilan etti. Gazetenin bildirdiğine göre Özbekistan’ın 
bağımsızlığını ilan etmesinden kısa süre sonra Kırgızistan da bağımsızlığını 
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açıkladı. Kırgızistan Parlamentosu cumhuriyetin bağımsız, demokratik bir 
devlet olduğunu belirterek 12 Ekim’de doğrudan Başkanlık seçimlerinin 
yapılması kararını aldı. (Cumhuriyet, “Özbek ve Kırgızlar da Bağımsız,” 
1991)

1 Eylül tarihli Türkiye gazetesine göre, Sovyetler Birliği’nin dağılma-
sını göz önüne alan Özbekistan Parlamentosu 31 Ağustos’ta bağımsızlık 
ilan etti. Azatlık Radyosunda Timur Kocaoğlu ve Taşkentli gazeteci Tahir 
Osmanoğlu’nun haberlerine göre karar Özbek Parlamentosunda Devlet 
Başkanı İslam Kerimov ve diğer delegelerin yaptıkları bağımsızlık tarafta-
rı bir dizi konuşmanın ardından alındı. Özbekistan Parlamentosu 1 Eylül 
tarihini “Bağımsızlık Günü” ilan etti. Özbekistan Cumhuriyeti’nin bağım-
sızlık ilanını Kırgızistan izledi. İnterfaks Haber Ajansına göre, Kırgızistan 
Parlamentosunda 31 Ağustos’ta yapılan oylama sonucunda bağımsızlık 
ilan edildi. Parlamento ayrıca 12 Ekim’de devlet başkanlığı seçimlerine 
gidilmesi çağrısında bulundu. (“Özbekistan ve Kırgızistan da Bağımsızlık 
İlan Etti, ”1991)

Azerbaycan, Özbekistan ve Kırgızistan’ın bağımsızlıklarını ilan 
etmelerinin ardından Türk kamuoyunda diğer Türk Cumhuriyetlerinin 
de bağımsızlıklarını ilan etmeleri arzusu doğmuştur. Bu yöndeki talepler 
gazeteler vasıtasıyla Türk kamuoyuna taşınmıştır. Türkiye gazetesinin bil-
dirdiğine göre başta Türkiye Cumhuriyeti’nde olmak üzere dünyanın deği-
şik coğrafyalarında yaşayan Kazak Türkleri, Kazakistan’ın bağımsızlığı için 
çağrıda bulunmuşlardır. Kazak Türk derneklerinin çağrısında, Komünist 
Sovyet İmparatorluğunun siyaseti sonucunda Kazakların kendi ülkelerin-
de azınlık durumuna düştükleri ve bu durumun Devlet Başkanı Nursultan 
Nazarbayev’in hareketlerini kısıtladığı bildirildi. (Kazak Türklerinin Çağ-
rısı, 1991)

Türkmenistan ise diğerlerinden sonra bağımsızlık ilan etmişti. Cum-
huriyet gazetesi Türkmenistan’ın da bağımsız olacağını Türk kamuoyuna 
bildirmiştir. (Türkmenler de Bağımsız Oluyor, 1991) Tercüman gaze-
tesi ise “Türkmenistan’da Bağımsızlık Heyecanı” başlıklı haberinde 20 
Ekim’de bağımsızlık oylaması yapılacağını belirtti. Habere göre Türkme-
nistan İlimler Akademisi üyelerinden Doç. Dr. Cabbar Göklenoğlu, Türk 
Ocağı Ankara Şubesi’nde verdiği seminerde, Türkmenistan’da bağımsızlık 
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yanlısı hareketlerin çok kuvvetli olduğunu ve 20 Ekim Pazar günü Türk-
menistan’da yapılacak oylamadan bağımsızlık kararının çıkmasına kesin 
gözüyle bakılmaktadır.  (Kılıçer, 1991) Gerçekten de oylamaya katılan 3 
milyon 600 bin seçmenin %94’ü evet demişti.  (Türkmenistan Bağımsızlı-
ğa Koşuyor, 1991) Halk oylamasının ardından Parlamento da oybirliği ile 
bağımsızlığı kabul etti. (Türkmenistan da Bağımsız Oldu, 1991) Cumhu-
riyet gazetesinin bildirdiğine göre Türkmenistan Devlet Başkanı Niyazov, 
parlamenterleri tebrik ettikten sonra yaptığı konuşmada Türkmenistan’ın 
artık bağımsız ve demokratik bir devlet olduğunu açıkladı. (Türkmenistan 
da Bağımsızlık İlan Etti, 1991)

En son olarak ise Kazakistan 16 Aralık 1991’de bağımsızlığını ilan et-
miştir. (Erdoğan, 2003, s. 132) Bununla beraber Kazakistan’ın bağımsızlık 
ilanı Türk kamuoyunda fazla yankı bulmamıştır. 

2. TÜRK CUMHURİYETLERİNİN TÜRKİYE TARAFINDAN TA-
NINMALARI

2.1. Azerbaycan’ın Tanınması

Azerbaycan, Türk kamuoyunca hem coğrafi hem de kültürel açıdan 
yakınlık nedeniyle diğer Cumhuriyetlere göre daha fazla ilgi görmüştür. Bir 
de Türk Cumhuriyetleri içerisinde ilk bağımsızlık ilanında bulunan ülke 
olması Türk kamuoyunda dikkatlerin bu ülkeye çevrilmesine yol açmıştır. 
Bununla beraber Türkiye Cumhuriyeti, Azerbaycan’ı hemen tanımamıştı. 
Bu durum Türk kamuoyunda tepkiyle karşılanmıştı. Daha bağımsızlığını 
ilan eder etmez Türk kamuoyu Azerbaycan’ın tanınması çağrılarında bu-
lunmuştur. 1 Eylül tarihli Türkiye gazetesine göre Azerbaycan’ın bağımsız-
lığını ilan etmesinden sonra vatandaşlar “Kardeş ülkenin Türkiye tarafın-
dan da tanınmasını ve bu dar günlerinde yalnız bırakılmamasını istiyoruz” 
demektedir. İsmail Kapan, Tahsin Gökmen imzalı habere göre bağımsızlı-
ğını ilan eden Azerbaycan’ın bir an evvel tanınması için kamuoyundan yo-
ğun talepler gelmektedir. Türkiye gazetesini telefonla arayan vatandaşlar, 
Hükümetin gecikmeden gerekli kararı almasını istemektedirler. Sovyet-
ler Birliği’ndeki başarısız darbenin ardından hemen bağımsızlıklarını ilan 
eden Baltık ülkelerinin 20’ye yakın ülke tarafından tanındığını hatırlatan 
vatandaşlar, üçüncü bağımsız Türk Cumhuriyetinin bu konuda yalnız bıra-
kılmamasını istemişlerdir. Türkiye’deki çeşitli kuruluşlar da Bağımsız Azer-
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baycan’ın uluslararası alanda yalnız kalmaması ve bağımsızlığının tekrar 
tehlikeye düşmemesi için başta Türkiye olmak üzere bütün İslam ülkele-
rine büyük görevler düştüğünü belirtmişlerdir. Azerbaycan’ın biran önce 
tanınması çağrısında bulunmuşlardır. 

Cumhuriyet gazetesi bir yetkiliye dayandırdığı haberine, soydaş-
lık boyutu nedeniyle Türkiye’nin duygusal yönden Azerbaycan’daki ge-
lişmelere duyarlı olmasına rağmen bazı gerçekleri gözetip yine bekle gör 
politikasını yeğleyeceğini ifade etmiştir (İdiz, 1991). Cumhuriyet gazete-
sinden Yasemin Çongar imzalı bir yorumda ise Türkiye’nin Azerbaycan’a 
temkinli yaklaşmasının sebepleri değerlendirilmiştir. Yazıda dikkat çeken 
husus Sovyetlerden ayrılan Türk Cumhuriyetleri için Türki Sovyet Cum-
huriyetleri tabirine vurgu yapılmasıydı. Hükümet kanallarına dayandırılan 
habere göre, Türkiye’nin Azerbaycan’ı tanımaması üzerine gelen kamuoyu 
tepkileri karşısında Türkiye Dışişleri Yetkilileri, “Azeri yönetiminin böyle 
bir talebi yoktur ”dediklerini ve Azerbaycan’ın her hangi bir siyasi girişimde 
bulunmadığını belirtmişlerdir. Ankara’nın Azerbaycan politikasını temkin-
li kılan 5 unsur ise şöyle sıralanmıştır: Pantürkizm, Radikal İslam, Mosko-
va, Ermenistan, İç Çekişme. (Çongar, 1991)

6 Eylül tarihli Tercüman gazetesi kamuoyu nezdinde Türkiye Cum-
huriyeti Hükümetine Azerbaycan’ı tanıma noktasında baskı kurmuştu. Ga-
zete Azerbaycan’dan bu yönde gelen talepleri kamuoyuna taşımıştı. Buna 
göre Azerbaycan Türk derneklerinin yöneticileri yaptıkları ortak açıklama-
larda, Türkiye Cumhuriyeti’nin ve dünyanın, Azerbaycan’ın bağımsızlığını 
tanımasını istediler. Açıklamada “Aras Nehri’nin öte yakasındaki 24 mil-
yon Türk için dua edilmelidir” ifadesi kullanıldı. 5 Eylül tarihli Milli Gazete 
ise Türkiye Azerbaycan’ı niçin tanımıyor sorusunu sormuş, yanıt olarak da 
ANAP Hükümetinin ABD’yi beklemesi olduğunu ifade etmiştir. Gazeteye 
göre ABD Baltık ülkelerini tanıyınca ANAP Hükümeti de tanıdı. Şimdi ise 
Azerbaycan’ı tanımak için ABD’yi beklemektedir.

Azerbaycan’ın günler geçmesine rağmen bir türlü tanınmaması Türk 
kamuoyunda tepkileri artırmıştır. Türkiye gazetesini arayan binlerce kişi, 
Azerbaycan’ın bağımsızlığının tanınmasının dünyanın dört bir tarafındaki 
esir Türkler için bağımsızlık yolunda bir ümit ışığı olacağını ifade etmiş-
lerdir. Bu konuda gazeteye bir açıklama yapan Doğu Türkistan lideri İsa 
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Yusuf Alptekin, “Türkiye, Azerbaycan’ın bağımsızlığını tanıyarak dünya-
daki bütün esir Türkleri desteklediğini göstermelidir” demişti. Alptekin, 
Türkiye’nin Azerbaycan’ı yalnız bırakmamasını, zira Türkiye’nin dünyada-
ki bütün esir Türklerin ümidi olduğunu, aksi davranışta kendine bel bağ-
layan milyonlarca insanı hayal kırıklığına uğratacağını ifade etmiştir. Gö-
rüşlerine başvurulan Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Başkanı Prof. Dr. 
Turan Yazgan, Baltık ülkeleri nasıl tanınıyorsa Türk Cumhuriyetlerinin de 
bir an önce tanınmasını beklediklerini belirtmiştir. Ayrıca Aydınlar Ocağı 
Başkanı Prof. Dr. Nevzat Yalçıntaş, Türkistan Vakfı Kurucusu Prof. Dr. Ab-
dülkadir Donuk, Azerbaycan Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Nihat 
Çetinkaya, bağımsızlık kararını sevinçle karşıladıklarını belirterek bir an 
önce bağımsızlığın tanınmasını istemişlerdir. (Türkiye Azerbaycan’ı Tanı-
malıdır, 1991)

Kamuoyundan itirazların yükselmesi üzerine Dışişleri Bakanı Safa 
Giray açıklama yapmıştır. Danimarka’da resmi ziyaret yapmakta olan Gi-
ray, Türkiye gazetesine verdiği beyanatta Azerbaycan zarar görmeyecekse 
onu tanımaya hazır olduklarını belirtmiştir. Azerbaycan, Kazakistan, Özbe-
kistan’da yaşayanların soydaşlar olduklarını, Türkiye’nin onları ilk tanıyan 
ülke olmaya hazır olduğunu belirtmiştir. Bununla beraber, Azerbaycanlıla-
rın Sovyetlerden zarar göreceği endişesiyle Türkiye’nin henüz kendilerini 
tanımasını istemediklerini belirtmiştir. (Altıer, 1991)

Bu arada Azerbaycan’ın bağımsızlığı süreciyle ilgili önemli bir geliş-
me olmuştur. 20 Ekim tarihli Türkiye gazetesi Dış Haberler servisinin bil-
dirdiğine göre Azerbaycan Parlamentosu Moskova’dan bağımsızlık ilanını 
resmen uygulamaya sokan kararı oybirliğiyle almıştır. Azerbaycan Ağustos 
ayında, bağımsızlığı ilan etmişti. Parlamentonun kabul ettiği kanunla 1918 
yılında kurulan bağımsız Azerbaycan devletinin meşru devamı olduğu be-
lirtilmekteydi. Kabul edilen kararnamede bağımsız Azerbaycan devletinin 
Sovyetler Birliğine katıldığı 1920 tarihinde imzalanan anlaşmaların geçer-
siz olduğu da kabul edilmektedir. Aynı şekilde 20 Ekim tarihli Cumhuriyet 
de “Bağımsızlık Onaylandı” başlıklı haberinde Azerbaycan Parlamento-
sunun bağımsızlık ilanını resmen onayladığını bildirmişti. 20 Ekim tarihli 
Tercüman, “Parlamentodan Onay Çıktı Bağımsız Azerbaycan” başlığıyla 
kamuoyuna gelişmeyi duyurmuştu. Azerbaycan’ın bağımsız bir devlet ol-
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duğuna dair kanun ise 7 Kasım’da yürürlüğe girdi. Yürürlüğe giren yasa 
uyarınca Cumhuriyet topraklarında SSCB’ye ait bütün federal mülklere el 
konulacaktı. (Azerbaycan Resmen Bağımsız, 1991) Bundan sonra Azer-
baycan Hükümeti, ülkeyi tanıtma adına harekete geçmişti. 31 Ekim tarihli 
Cumhuriyet gazetesinin bildirdiğine göre Azerbaycan, oy birliğiyle kabul 
edilen bildiri ile Birleşmiş Milletler örgütüne ve Sovyet Cumhuriyetlerine 
tanınma çağrısında bulundu. Azerbaycan Parlamentosunun kararına bi-
naen Türkiye’nin de kendilerini resmen tanıması için Milli İstiklal Partisi 
Genel Başkanı ve parlamenter İtibar Mehmetoğlu başvuruyu Türkiye’ye 
getirmişti. Azerbaycan, bağımsızlığının tanınması yolundaki ilk resmi mü-
racaatını böylece Türkiye’ye yapmış oldu. Azerbaycan Parlamentosunun 
kararını Türkiye’ye getiren Mehmetoğlu, “Dünyada yegâne bağımsız Türk 
devleti Türkiye Cumhuriyeti’dir. Azerbaycan Türk Cumhuriyeti’ni de dün-
yada ilk tanıyan Türkiye Cumhuriyeti olacaktır” dedi. (Çapraz, 1991)

Azerbaycan’ın Türkiye tarafından tanınmasına dair Türk kamuoyu-
nun baskısı, Azerbaycan Hükümetinin talepleri ve şartların olgunlaşması 
üzerine Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti harekete geçmişti. 5 Kasım tarihli 
Milliyet’in belirttiğine göre durum ilk olarak muhalif siyasi liderlerce istişa-
re edilmiştir. Hükümet ve muhalefet Azerbaycan’ın tanınması noktasında 
görüş birliği içerisinde olmuştur. Mesut Yılmaz, Azerbaycan’ın tanınma ko-
nusunu Süleyman Demirel ve Necmettin Erbakan’la yaptığı görüşmelerde 
gündeme getirerek, liderlere düşüncelerini sormuştur. Gerek Demirel ge-
rekse Erbakan Azerbaycan’ın tanınması fikrinde olduklarını belirtmişlerdi. 
Refah Partisi lideri Erbakan, ANAP Genel Merkezi’nde Yılmaz’la yaptığı 
görüşme sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlarken, Azerbaycan’ın yanı 
sıra Orta Asya’da bağımsızlığını ilan eden bütün Müslüman Türk devletle-
rinin birlikte tanınması gerektiğini söyledi. 

Azerbaycan Cumhuriyeti’nin tanınmasını hızlandıran gelişme ise 
Azerbaycan Başbakanı Hasan Hasanov’un Türkiye’ye gelmesi olmuştur. 
Hasanov, İtalya’daki temaslarının ardından 3 Kasım’da beş kişilik heyetle 
Türkiye’ye gelmişti. Esenboğa Havaalanında gazetecilerin sorularını 
yanıtlayan Hasan Hasanov, Azerbaycan’ın Türkiye tarafından tanınmasına 
dair bir soruya “Türkiye’nin bizi tanıması Allah tarafından buyrulmuştur” 
yanıtını vermişti. Ankara’da yaklaşık bir saat görüştüğü Başbakan Mesut 
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Yılmaz’dan, tanınma taleplerinin olumlu karşılandığı ve ilk hükümet top-
lantısında bu yolda karara varılacağı haberini almıştı. Hasanov, DYP Ge-
nel Başkanı Süleyman Demirel’i de ziyaret etmişti. Demirel’le 24 yıl önce 
Sovyetler Birliği’nde tanıştıklarını söylemiş ve Demirel’in doğum gününü 
kutlamıştı. Demirel ise geleceğin her iki devlet için daha iyi olacağını belirt-
mişti. (Azerbaycan Tanınacak, 1991) Hasan Hasanov, Çankaya Köşkünde 
Turgut Özal tarafından da kabul edilmişti. Özal, Hasanov’a destek ve yar-
dım vaat etmiş, Türkiye’nin, Azerbaycan’ın yanında olduğunu ve onu tanı-
yacağını belirtmişti. Yine Başbakan Mesut Yılmaz ilk Bakanlar Kurulunda 
tanıma kararını alacakları taahhüdünde bulunmuştu. Türkiye temasların-
dan sonra Hasanov, ülkesine Türkiye’nin Azerbaycan’ı tanıyacağı haberini 
sevinçle götürmüştü. (Azeriler Sevinçli, 1991)

6 Kasım tarihli Tercüman gazetesinin bildirdiğine göre İtibar Meh-
medov ise temaslarını sürdürmüştü. 5 Kasım’da TBMM geçici Başkanı Ali 
Rıza Septioğlu’nu ziyaret ederek ona Azerbaycan Parlamentosunun aldığı 
bağımsızlık kararının tanınmasını içeren metni sunmuştur. Septioğlu, yap-
tığı konuşmada Azerbaycan’ın tanınması gerektiğini belirtmiş, İtibar Meh-
medov ise TBMM ve Türk Hükümetinin alacağı tanıma kararını Azerbay-
can halkının sabırsızlıkla beklediğini söylemişti.

Mesut Yılmaz’ın başkanlığında 9 Kasım’da tek gündem maddesiyle 
toplanan ve 2,5 saat süren Bakanlar Kurulu, Azerbaycan’ın tanınma iste-
ğini kabul etmişti. Mesut Yılmaz, “Bu önemli kararın milletimize ve Azeri 
milletine hayırlı olmasını diliyorum” demişti. Haberin yayınlanması üze-
rine Azerbaycan’dan teşekkür gelmişti. Cumhurbaşkanı Ayaz Muttalibov 
ve Başbakan Hasan Hasanov, Mesut Yılmaz’ı telefonla arayarak teşekkür 
etmişlerdi. (Türkiye Azerbaycan’ı Resmen Tanıdı, 1991) Dışişleri Bakanı 
Safa Giray, Azerbaycan’ı Türkiye’nin tanıma kararının Türk milletinin ortak 
iradesine tercüman olduğunu belirtmişti. Batılı ülkelerin Türk cumhuriyet-
lerini tanıma konusunda çekingen davranmalarının kendilerini ilgilendir-
mediğini ifade etmiş, Azerbaycan’a büyükelçilik açılacağını müjdelemişti. 
(Azerbaycan’a Büyükelçilik Açıyoruz, 1991)

25 Ekim tarihli Milli Gazete, Türkiye’nin tanıma kararının Azerbay-
can’da yankılarını “Bakü’de Bayram” başlığıyla vermişti. Buna göre, Başba-
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kan Hasan Hasanov’un Türkiye’nin Azerbaycan’ı tanıdığını açıklamasıyla 
parlamenterler sevinç içinde kararı dakikalarca alkışlamışlardı. Parlamento 
Başkan Yardımcısı ve Halk Cephesi Meclis Başkanı Tamerlan Karayev, Tür-
kiye’nin Azerbaycan’ı tanıyan ilk ülke olduğunu hatırlatarak, Ankara’nın at-
tığı bu adımın diğer devletlere örnek olacağını belirtmişti. Karayev, Anado-
lu Ajansı’na yaptığı açıklamada, Azerbaycan’ın zor bir dönemden geçtiğini, 
bağımsızlığının tanınmasının tarihi önem taşıdığını belirterek Türkiye’ye 
minnettar olduklarını ifade etmişti. İki ülke arasındaki ilişkilerin artacağını, 
Türkiye’nin tanıma kararının Azerbaycan’da büyük sevinç oluşturduğunu, 
belki de 9 Kasımın her yıl bayram olarak kutlanabileceğini söylemişti.

Türkiye’de bulunan İtibar Mehmetov, ülkesinin bağımsızlığının 
Türkiye tarafından tanınma sebebiyle 13 Kasım’da Ankara’da Etap Altınel 
Otel’de bir şükran gecesi düzenlemişti. (Azerbaycan Gecesi, 1991) 14 Ka-
sım tarihli Türkiye gazetesine göre geceye Başbakan Mesut Yılmaz, DYP 
Lideri Demirel, SHP lideri Erdal İnönü, Doğu Türkistan Hükümeti eski 
Genel Sekreteri Yusuf Alptekin, bazı bakanlar, milletvekilleri ve çok sayıda 
davetli katılmıştı. İtibar Mehmedov, Başbakan Yılmaz’a, Demirel’e, Erdal 
İnönü’ye, Necmettin Erbakan’a şükran plaketi vermişti. Erbakan’ın maze-
reti nedeniyle geceye katılamaması nedeniyle onun yerine Şevket Kazan 
plaketi almıştı. Esir Doğu Türkistanlıların lideri 91 Yaşındaki İsa Yusuf Alp-
tekin’e ise Gökbayrak ve Kur’an-ı Kerim hediye etmişti. Geceye özel ola-
rak davet edilen Alptekin “Esir Gökbayrak’tan hür Albayrak’a ve bağımsız 
Azerbaycan bayrağına selam olsun” diye başladığı konuşmasında, Çin’in 
Doğu Türkistanlılara uyguladığı mezalime değinmiş, istiklalleri için Tür-
kiye ve Azerbaycan’dan yardım istemişti. Başbakan Mesut Yılmaz, yaptığı 
konuşmada Azerbaycan ve Türkiye’nin kardeş ve komşu olduğuna dikkat 
çekmiş Azerbaycan’ı tanıma kararının Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin 
değil Türk milletinin ortak kararı olduğunu ifade etmişti. DYP Genel 
Başkanı Süleyman Demirel ise Azerbaycan Parlamentosunun bağımsız-
lık yolundaki kararının Türkiye’de, Türkiye Cumhuriyeti’nin bağımsızlık 
ilanı gibi sevinçle karşılandığını ifade etmişti. SHP genel Başkanı İnönü, 
Azerbaycan’ın yeni dönemde demokrasi içinde gelişmesini arzuladıklarını 
belirtmişti.
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Azerbaycan’da bağımsızlık sürecinin tamamlanması adına 29 Aralık 
1991’de halk oylaması yapılmıştır. Bu gelişme Türk kamuoyuna da yansı-
mıştı. 30 Aralık 1991 tarihli Milliyet gazetesinin bildirdiğine göre Azerbay-
can’da dün, Cumhuriyetin bağımsızlığı ile ilgili halk oylaması yapıldı. Halk 
büyük çoğunlukla bağımsızlığa evet dedi. Yaklaşık 3,5 milyon kayıtlı seçme-
nin bulunduğu Azerbaycan’da referandumdan alınan ilk sonuçlar, halkın 
büyük çoğunlukla bağımsızlık yönünde oy kullandığını gösterdi. Merkezi 
seçim komisyonuna göre, referanduma katılma oranı yüzde 87’dir. Oylama 
sırasında seçmenlere, “Azerbaycan Cumhuriyetinin tamamen bağımsız ol-
masını destekliyor musunuz?” sorusu yöneltildi. Referandumu, aralarında 
Türkiye’nin de bulunduğu çok sayıda ülkeden gözlemci izledi. Azerbaycan 
halkının sevgi gösterileriyle karşılanan DYP Milletvekili Mahmut Öztürk, 
SHP Milletvekili Ahmet Türk ve ANAP’tan Süleyman Hatinoğlu, önceki 
gün Bakü’de Azerbaycan Meclisi üyeleriyle görüştü. Halk oylamasıyla ilgi-
li Milliyet’e açıklama yapan Azerbaycan Parlamentosu Milli Meclis Dev-
let Kuruculuğu Komisyonu Başkanı Tevfik Kasımov, “28 Nisan 1918’de 
doğan Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti, bugün, halkın iradesiyle ba-
ğımsız bir Türk devleti olarak yeniden doğdu” dedi. Referandum sebebiyle 
özellikle başkent Bakü’de bir bayram havası esmektedir. Pankartlarda, halk 
sandık başına davet edilirken, sokaklar Azerbaycan bayraklarıyla süslendi.

Türk kamuoyunda Azerbaycan’ın tanınması KKTC üzerinde de cid-
di tesir bırakmıştır. 4 Kasım tarihli Milliyet gazetesi, özel istihbarat kaynak-
larına dayandırdığı haberde Azerbaycan Başbakanı İstanbul’da iken KKTC 
Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş ile yaklaşık bir saat süren ve gazetecilerin 
alınmadığı ikili özel görüşmede Hasanov, bağımsızlık konusunda Azer-
baycan ile KKTC’nin birbirlerini desteklediklerini söylemişti. Öte yandan 
Türkiye’nin ardından KKTC 11 Kasım’da Azerbaycan’ı tanıma kararı al-
mıştı. (Azerbaycan’ı KKTC’de Tanıdı, 1991) Bu gelişmeler üzerine Türk 
kamuoyunda Azerbaycan’ın da KKTC’yi tanıyacağına dair söylentiler 
çıkmıştı. 19 Kasım tarihli Milliyet’te verilen habere göre Yunanistan’ın tüm 
engellemelerine rağmen Azerbaycanlıların, konuyu Parlamentoya getire-
rek, KKTC’nin tanınması kararı aldırtmaya hazırlandığı belirtilmektedir. 
Kamuoyuna taşınan bütün bu söylentilere rağmen KKTC’nin tanınmasına 
dair Azerbaycan’dan ciddi bir adım atılmamıştı. 
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2.2. Diğer Türk Cumhuriyetlerinin Tanınması 

Özbekistan, Kırgızistan, Türkmenistan ve Kazakistan’ın art arda ba-
ğımsızlıklarını ilan etmeleri Türkiye’de sevinçle karşılanmıştır. Sovyetler 
Birliği’nin tarihe karışması, Azerbaycan’ın tanınması gelişmelerinden son-
ra bu Cumhuriyetlerin de tanınması gündeme gelmişti. Türk basınından 
anlaşıldığına göre Özbekistan, Kırgızistan, Türkmenistan ve Kazakistan 
Bakanlar Kurulu kararıyla 16 Aralık 1991’de tanınmışlardı. Tanınma belge-
leri Türk Cumhuriyetlerinden Özbekistan ve Kırgızistan Cumhurbaşkan-
larına Türkiye ziyaretlerinde verilmişken, Türkmenistan ve Kazakistan’a 
ise temsilcilikler vasıtasıyla bildirilmişti. Azerbaycan’dan sonra ilk tanınan 
Cumhuriyetlerden biri Özbekistan olmuştur. Türkiye Cumhurbaşkanı, 
Özbekistan Devlet Başkanı İslam Kerimov’u, Moskova Büyükelçisi vası-
tasıyla Türkiye’ye davet etmişti.  (Orta Asya Türklerine Çağrı , 1991) Ke-
rimov davete olumlu cevap vermişti. Türkiye’ye geleceği 16 Aralık tarihli 
Milli gazete tarafından Türk kamuoyuna bildirilmişti. Gerçekten de İslam 
Kerimov, 16 Aralık’ta Türkiye’ye geldi. Esenboğa Havaalanında Turgut 
Özal tarafından karşılandı. Kerimov daha sonra Anıtkabir’i ziyaret ederek 
saygı duruşunda bulundu. (Türkileri Tanıyoruz, 1991)Ankara temasların-
da ilk olarak Başbakan Süleyman Demirel’i ziyaret etti. İlginç olan Keri-
mov, Ankara’daki resmi temaslarına SSCB’nin Ankara Büyükelçisi Albert 
Çernişev’in katılmasını istememesiydi. (Çernişev Sıkıntısı, 1991)17 Ara-
lık tarihli Türkiye gazetesinin bildirdiğine göre Kerimov ziyarette yaptığı 
konuşmada Süleyman Demirel’in Başbakanlığa seçilmesinden duyduğu 
memnuniyeti bildirdi. “Sizi ağabeyimiz olarak görüyoruz. Sizin Başbakan 
olmanızla Türk ve Özbek halkının şansı açıldı. Sayın Özal’a büyük saygımız 
var ama Türkiye’nin babası olan sizin Başbakanlık görevini üstlendiğinizi 
duyunca ziyaretimizi çabuklaştırdık” dedi. Demirel ise Özbekistan’ın en 
kısa süre içinde tanınacağını belirterek “Özbekistan’ın bağımsızlığını al-
kışlıyoruz, tanıyacak ve konsolos açacağız. Türkiye’nin gönlü Özbekistan’a 
açıktır ve her sahada iyi bir işbirliği yapacağız” diye konuştu. Konuşmalar-
dan sonra karşılıklı hediyeleşmelerde bulunuldu. 
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Kerimov ve heyeti öğleden sonra Çankaya Köşküne de çıkarak Cum-
hurbaşkanı Özal ile basına kapalı bir görüşme yaptılar. Görüşme öncesinde 
ise birbirlerine hediyeler verdiler.

Kerimov, Ankara’daki temaslarından sonra İzmir’e gitti. İzmir’de sa-
nayi tesislerini gezen Kerimov, Türkiye’den siyasi desteğin yanı sıra iktisadi 
katkı da talep ettiklerini ifade etti. Türkiye’yi büyük ağabey olarak gördük-
lerini belirtti. (Özbekistan Türkiyeʹden Ağabeylik Bekliyor, 1991) İzmir’in 
ardından İstanbul’a gitti. İstanbul’a gelişinde Atatürk Havalimanı’nda Dev-
let Bakanı Şerif Ercan, Vali Koçakçıoğlu tarafından karşılandı. Kerimov, 
dünyadaki bütün Türk devletlerinin liderlerine çağrıda bulunmuş, kendi-
sini Özbekistan’ın en şanslı devlet başkanı olarak değerlendirerek “Gelin, 
dünyada yaşayan bütün Türkleri birleştirelim, tek vücut olalım” dedi. Ko-
zakçıoğlu ise İstanbul’un kapılarının her zaman bütün Türklere açık oldu-
ğunu ifade etti. (Bütün Türkler Tek Vücut Olmalı, 1991)

Kerimov Türkiye’den ayrılmadan önce Cumhurbaşkanı Özal’ın 
şerefine verdiği yemeğe de iştirak etti. Özbekistan’ın resmen tanınacağı 
Hilton Otelindeki yemekte Başbakan Süleyman Demirel, Kerimov’a 
Türkiye’nin Özbekistan’ı resmen tanıdığına ilişkin belgeyi teslim etti. 
Ardından Özal, Demirel ve Kerimov yan yana oturdular. Yemekte konuşan 
Özal, Türkiye’nin Özbekistan’ı tanıyan ilk ülke olmasından büyük mutlu-
luk duyduğunu belirtti. Konuşmasının sonunda Özbekistan’ın Türkiye’yi 
model olarak görmesinden dolayı sevinç duyduğunu ifade etti. Kerimov 
ise “Ezelden aynı halk olan Türk ve Özbek halkı arasında yeni bir dönem 
başladı. İki ülke arasında dostane ilişkiler için yeni bir sayfa açıldı. Bilme-
yenler bilsin” dedi ve herkese teşekkür ettikten sonra Özal’ı ve Demirel’i 
Özbekistan’a davet etti. (Özbek Sıcaklığı Buzları Eritti, 1991)

Kerimov’un Türkiye ziyareti sırasında Çankaya Köşkünde ekonomik 
ve ticari işbirliği antlaşması imzalandı. Yapılan görüşmelerde Türkiye’nin 
başkent Taşkent’e konsolosluk açması da kararlaştırıldı. (Özbekistanʹla 9 
Belge İmzaladık, 1991) Böylece Kerimov dört günlük ziyareti ve imzaladığı 
antlaşmalar sonrasında Türkiye’den memnun ayrıldı. Bu ziyaret ve 
antlaşmalarla Türkiye-Özbekistan arasında ileriye dönük ilişkilerin zemini 
atılmış oldu. (Kerimov Memnun Ayrıldı, 1991)
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Tanınan Türk Cumhuriyetlerinden biri de Kırgızistan’dır. Türki-
ye Cumhurbaşkanı Turgut Özal, Kırgızistan Devlet Başkanı Asker Aka-
yev’i Moskova Büyükelçisi vasıtasıyla Türkiye’ye davet etmişti. (Arslan, 
Aralık’ta Türkiye’deyim, 1991) Kırgızistan Devlet Başkanı Asker Akayev, 
22-26 Aralık tarihlerinde Türkiye’yi ziyaret etmişti. 23 Aralık tarihli Cum-
huriyet gazetesi “Özbekler Gitti Kırgızlar Geldi” başlıklı haberiyle İslam 
Kerimov’dan bir hafta sonra bu sefer Kırgızistan Devlet Başkanının Tür-
kiye’ye geldiğini ve kuvvetle ihtimal onların da tanınacağını Türk kamuo-
yuna aktarmıştı. Askar Akayev’i Esenboğa Havalimanında Cumhurbaşka-
nı Özal, eşi Semra Özal, Rusya Federasyonu Büyükelçisi Albert Çernişev, 
Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin ve diğer yetkililer karşıladı. Akayev, karşıla-
ma töreninde şeref kıtasını denetlerken “Merhaba kahraman Türk askeri” 
dedi. (Kırgızistan’ı da Tanıdık, 1991) Özal, havaalanında yaptığı açıkla-
mada geçen hafta Bakanlar Kurulu toplantısında Türkiye’nin Kırgızistan’ı 
resmen tanıdığını belirtti. Akayev ise konuşmasında “Eski Türklerin vatanı 
olan dağlardan Türk halkına Kırgız halkından selam getirdik” dedi. (Özal: 
Kırgızistanı Tanıyoruz, 1991)

Akayev, ziyaretin ikinci gününde ilk olarak Anıtkabir’i, ardından 
Başbakan Süleyman Demirel’i ziyaret etti. Demirel Kırgızistan’ı tanıma 
belgesini Akayev’e verdi. Akayev, Kırgızistan’ın ilk olarak Türkiye tarafın-
dan tanınmasının sevindirici olduğunu söyledi. Türkiye ziyaretiyle Tür-
kiye-Kırgızistan bağlarının güçlendiğini belirtti. Süleyman Demirel ise 
Kırgızistan’ın bağımsızlığını çok önemli bulduklarını, Kırgızistan-Türkiye 
arasındaki kardeşlik bağlarını artıracaklarını, kendileriyle her türlü işbirli-
ğine hazır olduklarını ifade etti. Kırgızistan’ı tanıyan ilk devlet olmaktan da 
mutlu olduğunu belirtti. (Kırgızistan’la İşbirliği, 1991) Akayev, Çankaya 
Köşküne de çıktı. Heyetler arasında görüşmeler neticesinde Türkiye Cum-
hurbaşkanı Turgut Özal ile Kırgızistan Cumhurbaşkanı Akayev arasında 
dostluk, ekonomik işbirliği ve konsolosluk antlaşmaları imzalandı. Kırgı-
zistan’ın talebi üzerine bu ülkeye acil gıda ve ilaç yardımı yapılması kararı 
alındı. Akayev ise Türkiye’nin kendilerini tanımasından mutluluk duydu-
ğunu kaydederek “Türkiye gökteki yıldız gibi bizlere ışık, nur ve sıcaklık 
getirmiştir” dedi. Resmi görüşmeler tamamlandıktan sonra Özal, Akayev’i 
Gıda Toptancıları Sitesi’ne götürerek toptancıları ziyaret etti. Ardından 
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OSTİM ve ASELSAN’da incelemelerde bulundu. (Kırgızistan’a Gıda ve 
İlaç Yardımı Yapıyoruz, 1991)

24 Aralık tarihli Türkiye gazetesine göre Askar Akayev, akşam SSCB 
Büyükelçiliği’nde Cumhurbaşkanı Turgut Özal şerefine bir yemek verdi. 
Akayev, Özal’a kürklü manto ve kalpak hediye etti. Akayev yemekten önce 
yaptığı konuşmada içinde bulundukları ağır ekonomik şartlardan Türki-
ye’nin yardımıyla kurtulacaklarını belirtti. Özal ise yaptığı konuşmada Kır-
gızistan’ın ekonomik buhrandan kurtulması için ellerinden gelen her türlü 
yardımı yapacaklarını belirtmiştir. Asker Akayev, TBMM’yi de ziyaret etti. 
Ziyaretindeki maksadının Kırgızistan’da Türkiye gibi gelişmiş bir cumhuri-
yet idaresinin kurulması olduğunu belirtti. Bu anlamda Türkiye’nin tecrü-
belerinden faydalanmak istediklerini ifade etti. TBMM Başkanı Cindoruk 
ise Akayev’e “Bize Aladağ’dan Kırgız Türklerinin kokusunu getirdin” diye-
rek Kırgızistan’ın eski Orta Asya medeniyet merkezlerinden birisi olduğu-
nu söyledi. Ortak bir kültürü temsil ettiklerini ifade etti. (Akayev Cindo-
ruk’u Ziyaret Etti, 1991) Akayev Ankara temaslarından sonra İzmir’e geçti. 
(Akayev İzmir’de, 1991) Oradan ise İstanbul’a gitti. Türk-Sovyet İş Kon-
seyinin toplantısına iştirak etti. Türkiye’nin kendilerine yol gösterdiğini ve 
tecrübelerinden faydalanmak istediğini yineledi. (Türkiye Bize Yol Göste-
riyor, 1991)28 Aralık tarihli Cumhuriyet gazetesinin belirttiğine göre Aka-
yev Türkiye ziyaretinden oldukça memnun kalmıştı. Ülkesiyle kan, dil ve 
din bağı olan Türkiye’nin Kırgızistan’ı tanıyan ilk ülke olmasından büyük 
memnuniyet duyduğunu söyledi. 

Turgut Özal tarafından Türkiye’ye davet edilen Türk Cumhuriyet-
lerinden biri de Türkmenistan Cumhurbaşkanı Saparmurat Niyazov’du. 
(Orta Asya Türklerine Çağrı, 1991) Niyazov, ülkesini tanıtma hedefiyle 
daveti kabul etmişti. Böylece bağımsızlık ilanından sonra ilk yurt dışı ge-
zisini Türkiye’ye yapmıştı. (Zenginliklerimizi Birlikte Kullanalım, 1991) 
Onu Esenboğa Havaalanında Cumhurbaşkanı Turgut Özal karşılamıştı. 
Havaalanında bir konuşma yapan Özal, kardeş Türkmenistan Cumhur-
başkanını aralarında görmekten duyduğu memnuniyeti ifade etmiş, Türk-
menistan ile ilişkilerin geliştirilmesini istediğini, Türkmenistan’ın serbest 
pazar ve demokrasi yolunda attıkları adımları desteklediklerini belirtmişti. 
Özal’dan sonra konuşan Niyazov, “Çeşitli doğal zenginliklerimiz var. Bu 
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zenginliklerimizi Türk halkı ile paylaşmak istiyoruz” demişti. Niyazov, Tür-
kiye temaslarında ilk olarak Başbakan Süleyman Demirel ile görüşmüştü. 
Demirel, Niyazov’u Başbakanlık binasının girişinde karşılamış, Niyazov’un 
elini tutarak kendisi makamına götürmüştü. Bu sırada Başbakanlık bina-
sının etrafında toplanan çeşitli şehirlerden gelmiş vatandaşlar, Niyazov’a 
sevinç gösterilerinde bulunmuştu. Niyazov, Çankaya’da Cumhurbaşkanı 
Özal’ı da ziyaret etmişti. Özal ile birlikte yaklaşık bir saat kadar görüşmede 
bulunmuştu. Niyazov, Türkiye ile Türkmenistan’ın ortak kültür mirasına 
sahip olduğunu belirterek, “Coğrafya olarak yurtlarımız ayrı olsa da, biz 
ayrı insan değiliz. Biz aslı Oğuzlar’dan olan dilin, tarihin, folklorun, edebi-
yatın umumi evladıyız” dedi. (Zenginliklerimizi Kardeş Türkiye İle Payla-
şacağız , 1991) 4 Aralık tarihli Türkiye gazetesinde belirtildiğine göre Özal 
ve Niyazov arasında Dostluk ve İşbirliği Antlaşması, Ticaret ve Ekonomik İş-
birliği Antlaşması ve Mutabakat Zaptı Antlaşmaları imzalandı. Özal, yaptığı 
konuşmada “Bu belgeler ile Türkiye ile Türkmenistan arasındaki ilişkiler 
sağlam temellere kavuşmuş olmaktadır” dedi. (Türkmenistan İle Anlaşma, 
1991) Niyazov ise Türkiye ile işbirliği yapmaya geldiklerini, Türkmenis-
tan’ın kapılarının Türklere açık olduğunu ifade etti. Niyazov, ülkesinden 
getirdiği Akalteke cinsi bir atı Özal’a hediye etti. Özal da Niyazov’a gümüş 
işlemeli bir Huklu av tüfeğini armağan etti. Niyazov, Türkiye’nin Türk-
menistan’ı tanımasına ilişkin resmi talebini de yazılı olarak Turgut Özal’a 
sundu. (Niyazov: Kapımız Türkler’e Her Zaman Açıktır, 1991)

Niyazov Türkiye temaslarında İzmir’e de gitti. İzmir’de yaptığı açık-
lamada Türkiye’den Türkmenistan’a geleceklere kapılarının açık olduğu-
nu, vatandaşlık hakkı ve toprak vereceklerini ifade etti. İzmir Valisi Kutlu 
Aktaş’ı makamında ziyaret etti. Aktaş’a Türkmenistan’ın ulusal giysileri 
arasında bulunan beyaz bir kalpak ile kırmızı kaftan hediye etti. Aktaş ise 
İzmir Valiliğinin bir plaketini sundu. Aktaş yaptığı konuşmada İzmir olarak 
Türkmenistan’la iyi ilişkiler kurulmasında üzerlerine düşeni yapacaklarını 
ifade etti. Niyazov, Göktepe Boru Fabrikası, İzmir Mensucat Santral Tesis-
lerini, Çiğli Atatürk Organize Sanayiini, sergi salonlarında incelemelerde 
bulunduktan sonra Karşıyaka Caddesinde kısa bir gezinti yaptı. Sovyetler 
Birliğinin Ankara Büyükelçisi Albert Çernişev ile Karşıyaka’da Balıkçı İb-
rahim ile konuştu. Vali Kutlu Aktaş, Niyazov onuruna EFES Otelinde bir 
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yemek verdi. Niyazov, İzmir turu yaptıktan sonra şehirden ayrılmıştı. (Tür-
kiye’den Gelecek Olanlara Toprak Veririz, 1991).

Niyazov ve beraberindeki heyet İzmir’den sonra İstanbul’a geçtiler. 
Buradaki temaslarında Türkiye-Türkmenistan İş Konseyi kuruluş protoko-
lü de imzalandı. 7 Aralık tarihli Milli gazete yoğun katılımlı protokol im-
zası sonrasındaki gelişmeye dikkat çekmişti. Habere göre, imzadan sonra 
sahneye çıkan dansöz için Türkmenistan temsilcileri “Biz dansöz istemedik, 
bu ne rezalet” ifadesini kullanarak tepkilerini gösterdiler. Bu arada dansöz 
sahneden çıkarak Türkmenistan Müftüsü Nasrullah İbadullah ve İstanbul 
Müftüsü Selahattin Kaya’nın yakınına gelerek Türkmenistan Müftüsünü 
öpmek istedi. Dansözün bu hareketi tepki ile karşılandı. Türkmenistan 
Müftüsü Nasrullah İbadullah, İstanbul Müftüsü Selahattin Kaya’ya “sizin 
öz müziğiniz bu mu?” diye sordu. (Türkistan Müftüsüne Dansöz İzlettiler, 
1991)

Türkiye, Türkmenistan Cumhurbaşkanının tanınma talebine kısa 
süre sonra cevap vermişti. Özbekistan ve Kırgızistan ile birlikte 16 Aralık 
1991’de Türkmenistan’ın da bağımsızlığını ilk tanıyan devlet olmuştur. Bu-
nunla beraber Türkiye’nin Türkmenistan’ı tanımasıyla ilgili kamuoyunda 
geniş ölçekli haberlere rastlanılamamıştır. (Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri 
Bakanlığı).

Türk Cumhuriyetleri arasında en son bağımsızlığını ilan eden Ka-
zakistan’dı. Bununla beraber Kazakistan’ın da tanınması Özbekistan, 
Türkmenistan, Kırgızistan’la aynı zamana rastlamıştır. Kazakistan resmen 
bağımsızlığı ilan etmeden önce Türk kamuoyunda Cumhurbaşkanı Nur-
sultan Nazarbayev algısı çok olumlu idi. Diğer Türk Cumhuriyetleri gibi 
erkenden bağımsızlık ilan etmemesine rağmen Nazarbayev’in bağımsızmış 
gibi siyaset takip etmesi takdirle karşılanmıştı. Kazakistan Cumhurbaş-
kanı Nursultan Nazarbayev’in Gorbaçov’a yapılan başarısız darbe teşeb-
büsünden sonra Sovyetler Birliği’nde yıldızı parlayan politikacılar içinde 
ikinci sıraya yükseldiği ifade edilmekteydi. (Nazarbayev’in Yıldızı Parlıyor, 
1991) Türk kamuoyuna onun Türk dünyası ve Türkiye üzerindeki olumlu 
ifadeleri de taşınmıştı. 25 Eylül tarihli Türkiye gazetesinde belirtildiğine 
göre, bütün Türk cumhuriyetlerinin bir konfederasyon altında birleşebi-
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leceğini belirten Nazarbayev, “Bu birliğin liderliğini Türkiye’nin yapması 
gerekir” ifadelerinde bulunmuştur.  (İstikbal Türklerin, 1991)

Nursultan Nazarbayev’in Türkiye ziyareti Kazakistan lehinde Türk 
kamuoyunu olumlu etkilemişti. Zira Türk Cumhurbaşkanları arasında 
Türkiye’ye resmi ziyarette bulunan ilk kişi olması da algıda etkili idi. 21 
Eylül tarihli Cumhuriyet gazetesinin bildirdiğine göre SSCB Kazakistan 
Cumhuriyeti Devlet Başkanı Nazarbayev, Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın 
davetlisi olarak 25-29 Eylül tarihleri arasında resmi ziyarette bulunmuştu. 
Nazarbayev ve eşi Abiseviç Nazarbayev’i Ankara Esenboğa Havaalanında 
Cumhurbaşkanı Turgut Özal ve eşi Semra Özal karşıladı. Türkiye’ye gel-
mekten mutluluk duyduğunu belirtti. (Murat Arvas, 1991) Özal ve Nazar-
bayev arasında yapılan resmi görüşmelerden sonra iki ülke arasında her ko-
nuda ilişkilerin gelişmesini sağlayan bir işbirliği anlaşması imzalandı. Buna 
göre Türkiye Kazakistan’daki küçük işletmelerin geliştirilmesine yardımcı 
olacak, iki ülke arasında iletişim ve ulaşım kurulması için büyük adımlar 
atılacaktı. Türk-Kazak Cumhuriyetleri arasında karşılıklı mal mübadelesi 
gerçekleşecekti. (Kazakistan’la Sıkı İşbirliği, 1991) Temaslardan sonra İs-
tanbul’da Hilton Otelinde Türk-Sovyet İş Konseyi tarafından bir toplantı 
düzenlendi. Maliye Bakanı Adnan Kahveci, yaptığı konuşmada Ankara-Al-
maatı arasında hava yolu anlaşmasının, mal alım satıma dair ticaret antlaş-
malarının imzalandığını belirterek iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişerek 
artması arzusunda bulundu. Nazarbayev ise cevabi konuşmasında “Hiçbir 
anlaşma olmasa bile bir araya gelmemiz sevinç vericidir. 70 yıllık hasret 
dindi. Bize doğru bir adım atan Türkiye’ye biz koşarız” dedi. Ardından 
iktisadi meselelere dair konuşmalar yapıldı. Nazarbayev daha sonra eşiyle 
birlikte Ayasofya Camii ve Topkapı Müzesini gezdi. Öğleyin motorla bir 
Boğaz gezisi yaptı. Türkiye’de yaptığı resmi ziyareti tamamlayan Nursul-
tan Nazarbayev Turgut Özal tarafından 29 Eylül’de ülkesine uğurlandı. (70 
Yıllık Hasret Bitti, 1991) Öte yandan 26 Eylül tarihli Tercüman gazetesinin 
bildirdiğine göre Nazarbayev Başbakan Mesut Yılmaz’ı Kazakistan’a davet 
etmiş, Yılmaz da bu daveti kabul etmişti.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı yetkililerin Nazarbayev’in 
ziyaretinin Türkiye açısından taşıdığı öneme dair düşünceleri 26 Eylül ta-
rihli Cumhuriyet gazetesince Türk kamuoyuna taşındı. Buna göre Kazakis-
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tan özellikle Moskova’daki başarısız darbe sonrasında Sovyetler Birliği’nin 
ön plana çıkan cumhuriyetlerindendir. Türkiye, köken olarak Türklere 
yakın Kazakistan’la ilişkileri her alandan geliştirilmesini, geleceğe yönelik 
önemli bir yatırım görmektedir. Sovyetlerin en büyük cumhuriyetlerinden 
ve önemli bir petrol üreticisi olmasının yanı sıra sanayi alt yapısının bulun-
ması Kazakistan’ın Türkiye açısından potansiyel taşıyan bir ekonomik ve 
ticari ortak konumuna getirmektedir.

Nazarbayev’in ziyareti sırasında Kazakistan henüz bağımsızlığını 
resmen ilan etmediği için Türkiye’den kendisini tanıma talebinde bulun-
mamıştı. Bununla beraber Türkiye ziyaretinden sonra, Sovyetler Birliği’nin 
sona ermesi neticesinde Kazakistan bağımsızlığını ilan edecekti. 8 Aralık 
tarihli Tercüman gazetesinin bildirdiğine göre, Kazakistan Dışişleri Baka-
nı Saylav Batırşahoğlu, Parlamentolarının Aralık ayı içerisinde ülkenin ba-
ğımsızlığını ilan etmeye hazırlandığını belirterek, Türkiye’nin bu kararı ta-
nıyacağını ümit ettiklerini ifade etti. Gerçekten de 16 Aralık’ta Kazakistan 
da resmen bağımsızlığını ilan etti. (Erdoğan, 2003, s. 132) Kazakistan’ın 
bağımsızlığını ilan etmesi ve tanınmasına dair kamuoyunda ciddi bir haber 
veya açıklama yapılmadı. Fakat Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hik-
met Çetin, 28 Aralık Cumartesi günü basın mensuplarına bağımsızlığını 
ilan eden ve ilk defa Türkiye tarafından tanınan eski Sovyetler Birliği Cum-
huriyetlerinden bahsederken Kazakistan’dan da bahsetti.  (8 Cumhuriyete 
Büyükelçilik Açıyoruz, 1991)

3. TÜRK CUMHURİYETLERİNİN BAĞIMSIZLIKLARININ 
YANKILARI

Türk Cumhuriyetlerinin bağımsızlık ilanları Türk kamuoyunda 
büyük sevinç ve umut yaratmıştır. Azerbaycan, Türk kamuoyunda 
diğerlerine göre ön plana çıkmıştır. Azerbaycan, bağımsızlık ilan edince 
Dışişleri sözcüsü Murat Sungar, basına verdiği demeçte, ortak tarihi ve kül-
türel değerlerin paylaşıldığı kardeş Azerbaycan halkının bağımsızlık kara-
rını olumlu duygular ve anlayışla karşıladığını belirtmişti. (Türkiye Kararı 
Olumlu Karşıladı, 1991) 1 Eylül tarihli Milliyet gazetesi Bakü’den Rehber 
Beşiroğlu’nun “Bağımsızlık Coşkusu” başlıklı haberini Türk kamuoyuna 
taşımıştı. Haberde Azerbaycan Cumhuriyeti’nin Atatürk’ün yolunda gide-
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ceği belirtilmişti.

Azerbaycan’dan sonra Özbekistan ve Kırgızistan’ın bağımsızlık ilan 
etmeleri yine Nursultan Nazarbayev’in izlediği siyaset Türk dünyasında ve 
bağımsız devletlerde sevinçle karşılanmıştır. 3 Eylül tarihli Türkiye gazetesi 
şu manşeti atmıştı: “Sovyet ittifakından kopan Türk cumhuriyetleri, mille-
timizin geleceğine yeni ufuklar açıyor, Türk tarihi yeniden yazılıyor.”

Türk Cumhuriyetlerinin bağımsızlıklarını art arda ilan etmeleri Türk 
kamuoyunda Türk birliği düşüncelerinin yeniden canlanmasını beraberin-
de getirdi. Türk kamuoyunda 21. Asrın Türk yüzyılı olacağı teması hayat 
buldu. Kahvehanelerden üniversite kürsülerine kadar bu tema insanlarda 
büyük umut uyandırdı. Basının büyük çoğunluğu, Türk Cumhuriyetleri 
vatandaşlarının da Turan fikrinde olduğu yönünde haberleriyle Türk ka-
muoyunda canlanan Türk birliği düşüncesini kuvvetlendirdi. Bununla be-
raber bazıları bu fikre karşı çıktılar. Cumhuriyet gazetesi kendi okurlarına 
Turan fikrinin Enver Paşa’nın ütopyası olduğunu ve Türk Cumhuriyetle-
rinde yöneticiler arasında karşılığının bulunmadığı fikrini yaydı. Milli gaze-
te ise Türk Birliği yerine İslam Birliği noktasından yola çıkmıştı.

Bağımsızlıklarını ilan etmiş Türk Cumhuriyetlerinin Türk kamuo-
yunda tanınmasına dair yazı dizileri, köşe yazıları, geziler, haberler, bilgiler, 
yorumlar artmış, değişik kurumlarda konferanslar, seminerler verilmiş, si-
nema filmleri halka sunulmuştur. Örneğin, Cumhuriyet gazetesi muhabiri 
Fatih Yılmaz, Orta Asya ziyaretinde bulunmuş, izlenimlerini, röportajlarını 
Türk kamuoyuna yazı dizisi ve röportaj olarak aktarmıştır. İlkyazı dizisini 
15 Aralık 1991 tarihli Cumhuriyet gazetesinde, Kazakistan üzerine yap-
mıştı. Başlangıçta Türkistan hakkında bilgi vermiş, onlar için “Türki” halk-
lar tabirini kullanmıştır. Orta Asya Cumhuriyetlerinin uyanış içerisinde 
olmakla beraber Bağımsız Devletler Topluluğuna iktisadi ve siyasi anlam-
da gireceklerini ifade etmiştir. Ardından Almaata’daki izlenimlerini ortaya 
koymuştur. Özellikle kendilerini bozkurt olarak tanımlayan, Nazarbayev 
karşıtı olan ve Turan birliğini kurmayı hedefleyen Alaş Partisi üyeleriyle 
temasını aktarmıştır. Almaata Müftüsü Nisanbayoğlu’nun ise aksine Nazar-
bayev taraftarı olduğunu belirtmiştir. Müftünün Kazakların laik karakterli 
olduğunu ve köktenciliğin Kazakistan’da taraftar bulamayacağı ifadelerini 
aktaran muhabir, ardından “Egemenlik Kazakistan” gazetesinin yazı işleri 
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olan Cerhan Murtaza ile görüşmesini aktarmıştır. Görüşmesinden yola çı-
karak Kazak gençleri arasında milliyetçiliğin giderek arttığına dikkat çek-
miştir. Muhabir, Kazak toplumuyla ilgili olarak da içkinin ve altın dişlerin 
Kazaklar arasında yaygın olduğunu belirtmiştir. Türklerin sevildiğini, oto-
büste iken bir Kazağın İngilizce nereli olduğunu sorduğunda, Türk cevabını 
verdiğinde kendisine sarılması örneğini vermiştir. Marat Sarzhanov adlı bir 
işadamının Türk ortak pazarı kurulması arzusunu paylaştıktan sonra Kaza-
kistan için Türkiye’nin bir kıble olduğu söylemine dikkat çekmiştir. Fatih 
Yılmaz ikinci yazı dizisinde Nazarbayev’le yaptığı röportajı da yayınlamış-
tır. Röportajında, Nazarbayev’in serbest ekonomik modeli ve laik yaşam 
arzusunda en önemli modelin Türkiye olduğu düşüncesini ön plana çıkar-
mıştır. Pantürkizm’in yükselmesinin sebebini SSCB’nin 70 yıllık baskısının 
sonucu olduğunu, bununla beraber Turancılığın Kazakistan için imkânsız 
olduğu düşüncesini belirtmiştir. Fatih Yılmaz, ardından Kazakların bozkır 
hayatına dair izlenimlerini aktarmıştır. Kazak tarihi üzerine malumat ver-
miş, Kazakistan’ın kırsal alanlarında Kazaklar için çok önemli bir yeri olan 
kımız içmiş ve at eti yemişti. Özellikle kımızın nasıl yapıldığını anlatmıştır. 
Atlarla yarış etmenin, at eti yemenin ve kımız içmenin Kazak erkekleri için 
vazgeçilemeyecek yaşam biçimini oluşturduğunu ifade etmiştir. (Yılmaz, 
Bozkır Atlılarının Kımız Şöleni, 1991).

Üçüncü yazı dizisini 17 Aralık tarihli Cumhuriyet gazetesinde Kır-
gızistan izlenimleri üzerine yazmıştı. Öncelikle Kırgızistan lideri Asker 
Akayev’le yaptığı röportajı yayınlamıştı. Fatih Yılmaz’ın belirttiğine göre 
Akayev de Nazarbayev gibi Türkiye’nin serbest ekonomiyi sürdüren laik bir 
ülke olmasından dolayı Kırgızistan ve tüm “Türki” cumhuriyetler için çe-
kim merkezi olduğu fikrindedir. Orta Asya Cumhuriyetlerinde bazılarının 
iyi yaşama adına Pantürkizm’e yöneldiklerini belirten Akayev bunu yanlış 
bulmadığını ifade etmiştir. Eğer ekonomik olarak Kırgızistan amacına ula-
şırsa Pantürkizm ya da İslamiyet gibi olguların tehlike olmaktan çıkacağını 
belirtmiştir. Amaca ulaşılamadığı takdirde bunların tehlike yaratacağını ifa-
de etmiştir. Orta Asya Cumhuriyetleri arasında birliğin olabilirliğine inan-
makla beraber kimsenin zorlanamayacağını belirtmiş, Kırgızistan’ın Latin 
alfabesine geçmek istediğini böyle bir durumda Türkiye ile ilişkilerin daha 
gelişeceğini söylemiştir. Kırgızistan gezisine dair izlenimlerinde, Kırgızları, 
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at, kadın ve kendilerini çok sevmek olarak özetlemiştir. Kırgızlara göre Orta 
Asya’nın en katıksız halkı kendileridir. Destanları 1 milyon dizelik Manas 
destanının eşi benzeri yoktur. Muhabire göre Kırgızistan’da da Turancılık 
yükselmektedir. Bir Kırgız Parlamenterinin, Türkçe konuşarak Mehmet 
Ali Ağca’dan bahsettiğini ifade etmiştir. Yine Tarım Bakanı Begbolat Tal-
garbeckov’la da görüşmesini aktarmıştır. (Yılmaz, Tanrı Dağlarında Kırgız 
Havası, 1991) Muhabir 17 Aralık tarihli Cumhuriyet gazetesinde Kırgızis-
tan’ın Türkiye’den beklentilerini ise şöyle sıralamıştır: Bişkek’te cami yapı-
mı için 1 milyon 200 bin dolarlık ödenek, karşılıklı ticaretin artırmak, Latin 
alfabesine geçmek.

Fatih Yılmaz’ın diğer röportaj, yazı dizisi Türkmenistan üzerinedir. 
18 Aralık tarihli Cumhuriyet gazetesinde yayınlanan röportajda Niyazov, 
Türkiye’den çok memnun ayrıldığını, bağımsızlıklarının tanınmasını, 
Türkmenistan’ın doğal zenginliklerini ortak olarak işletmeyi istediklerini 
belirtmiştir. Türkiye’den geleceklere vatandaşlık ve toprak vereceğini söy-
lediğini, Türkiye’yi Batı’ya açılan kapı değil, Türkmenistan ekonomisine 
yol gösterecek ortak Pazar olarak gördüklerini belirtmiştir. Bir Türk or-
tak pazarının olabilirliğine inandığını, ekonomik, kültürel yönden Türk 
Cumhuriyetlerinin servetlerini ortak kullanabileceğine inanmakla beraber 
politik anlamda Pantürkizm fikrinin yarardan çok zarar getireceğini ifade 
etmiştir. Fatih Yılmaz, ardından Türkmenistan izlenimlerine yer vermiştir. 
Ona göre Türkmenler Oğuz geleneklerini sürdürmektedirler. Siyah rengi 
sevmiyorlar, ferah, geniş mekânlarda yaşıyorlar. Toy adı verilen düğünler 
Türkmenlerin geçmişteki yaşamlarını bugüne taşıyan bir köprü görevinde-
dir. Başlık parası, son yıllarda damat adaylarının belini bükercesine artmak-
tadır. Muhabir, Türkmenistan coğrafyası, insanlarının kıyafetleri hakkında 
da malumat vermiş, özellikle bazı Türkmenlerin anlatımından hareketle 
Türkmenistan’da Komünist Parti ve Niyazov diktatörlüğünün olduğu tes-
pitinde bulunmuştur. (Yılmaz, Oğuzlar Türkmenistan’da Yaşıyor, 1991)

Özbekistan izlenimlerini iki yazıda aktarmıştır. İlki Semerkant üzeri-
ne olmuştur. Semerkant’ı gezerken adeta tarihin canlandığını ifade etmiş, 
Eski Semerkant’ta özellikle Timur’un türbesini tasvir etmiştir. Özbekler 
arasında Timur’un ve Nasrettin Hoca’nın çok önemli olduğunu örnekle-
riyle anlatmıştır. Semerkant’taki Özbeklerin kıyafetlerine, yaşamlarına de-
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ğindikten sonra eski Semerkant ile Sovyetlerin inşa ettiği yeni Semerkant 
arasında karşılaştırma yapmıştır. Pantürkizm’in Özbekler arasında önem-
senmediğini çünkü din faktörünün ön planda olduğu bilgisini vermiştir. 
(Yılmaz, Semerkand’da Binbir Gece Gerçeği, 1991.) Fatih Yılmaz, ikinci 
yazı dizisi ve röportajında ise Taşkent’e dair izlenimlerini ve Devlet Başkanı 
İslam Kerimov’la yaptığı röportajı yayınlamıştı. Röportajda Kerimov, her 
şeyiyle ağabey olarak gördükleri Türkiye’yi örnek aldıklarını, eğer Türki-
ye’nin kendilerine destek olursa Özbekistan’ın kimsenin boyunduruğuna 
girmeyeceğini belirtmiştir. Özbekistan’ın laik bir ülke olmaya çalıştığını, 
Atatürk’ten etkilendiğini ifade etmiştir. Özbekistan’da İslamiyet’in doğal 
olarak yükseldiğini, bununla beraber köktenci anlayışın Özbek halkında 
tutmayacağını ifade etmiştir. Arap ve Latin alfabelerine geçmek isteyenler 
olduğunu, kendilerinin Latin alfabesini tercih ettiklerini belirtmiştir. Suudi, 
Arabistan, İran ve Türkiye’nin Özbekistan’da faal olmakla beraber önceliği 
Türkiye’ye verdiklerini, Özbekistan’ın amaçladığı değerleri Türkiye’nin 
yaşadığını belirtmiştir. Diktatör değil aksine demokrasinin teminatı oldu-
ğunu söylemiştir. Türk halklarının politik birliğinden ziyade ekonomik ve 
kültürel birliktelikten yana olduğunu belirtmiştir. Ardından Taşkent izle-
nimlerini aktarmıştır. Ona göre Taşkent de Semerkant gibi iki ayrı dünya-
dan oluşmaktadır. Eski Taşkent, medreseleri, müftülüğü, camileri ile İsla-
mi uyanışı yaşamaktadır. Özbekistan muhalefeti de İslamcı köktenciliği 
ön plana çıkararak eski Taşkent’te taban aramaktadır. Suudi Arabistan ve 
İran, Özbekistan’da İslamiyet’i ön plana çıkararak yoğun bir çalışma için-
dedirler. Türkiye ise bu rekabette geri kalmıştır. Özbekistan’ın Türkiye’den 
taleplerini de ortaya koymuştur: Türkiye’den ekonomik destek, karşılıklı 
ticareti geliştirmek, dini yardım, alfabe arayışı. (Yılmaz, Taşkent’te Yükse-
len İslam, 1991).

Fatih Yılmaz Türkistan izlenimlerinden yola çıkarak 17 Aralık tarihli 
Cumhuriyet gazetesinde yayınladığı son yazısında “Türkiler, nereye bakı-
yor” sorusunu sormuş ve yanıt aramıştır. Özetle şunları ifade etmiştir:

“Türkiye, Türki cumhuriyetlerin hemen hepsi için umut. 
Orta Asya’nın halkları Türkiye’nin vereceği maddi ve ma-
nevi desteğin, Slavlar karşısında bir sigorta olduğunu dü-
şünüyorlar. Türki halklarında, ekonomik bir birliğe gidil-
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mesi yolundaki istekler de güçleniyor. Milliyetçilik, İslam, 
demokrasi, bir uyanışı yaşayan Orta Asya’nın Türki cum-
huriyetleri açısından seçenekler olarak sivriliyor. Milli-
yetçilik Özbekistan’ın dışındaki cumhuriyetlerde güçlü.”

Türk Cumhuriyetlerinin Bağımsızlık ilanları ve Türkiye Cumhuriye-
ti’nin onları tanıma sürecinde Türk Ocakları dergisi Türk Yurdu, milliyetçi 
kamuoyuna yönelik yazılarıyla dikkat çekmiştir. Ağustos 1991’de Orhan 
Kavuncu, “Sovyet Türklüğünün Bazı Meseleleri” başlıklı yazısında Türk 
kamuoyunda Sovyet Türklüğü hakkında çok az malumat olduğunu belirt-
miştir. Ardından Sovyet Türkleri arasında etnik farklılıkların keskinleştiril-
mesi, ekolojik bozulma, ortak alfabe, yazı meseleleri ve din ve ideoloji me-
selesine değinmiştir. Özetle Sovyetler döneminde tohumu atılan ve halen 
yapılan kışkırtmalarla Türkler arasında çatışmaların çıktığını, Sovyetlerin 
nükleer denemeleri ve Aral üzerindeki girişimlerinin zararları, alfabe deği-
şiklikleriyle birlikteliğin zedelenmesi, Sovyetlerden sonra ortaya çıkan din 
ve ideoloji boşluğunu İran ve Suudi Arabistan’ın doldurmasının tehlikele-
rini ortaya koymuştur. Yine Nevzat Köseoğlu, “Bu mudur Yohsa Hayal?” 
başlıklı yazısında Azerbaycan’a dair izlenimlerini aktarmıştır. (Köseoğlu, 
1991), Türk Yurdu’nun Eylül sayısında da Nevzat Köseoğlu, Azerbaycan 
notlarına dair yazısına devam etmiştir. Ekim aylı Türk Yurdunda, Ahmet 
B. Ercilesun, Sovyetlerdeki Gelişmeler üzerine düşüncelerini aktarmıştır. 
(B.Ercilasun, 1991), Ahat Andican, Osmanlı’dan Günümüze Türkiye-Türk 
Dünyası İlişkileri ve geleceğine ait fikirlerini belirtmiştir. (Andican, 1991), 
Kasım sayısında ise Abdullah Uluyurt’un “Türk Dünyasının Meseleleri 
Üzerine Bir Konuşma” başlıklı yazısı dikkat çekmiştir.

Türk kamuoyuna Türk cumhuriyetlerine mensup olup evvelden de-
ğişik sebeplerle Türkiye’ye sığınmış ve iskân edilmiş Türkler hakkında da 
malumat verilmiştir. Örneğin Türkiye gazetelerinde Türkiye’deki göçmen 
Türk boyları hakkında yazı dizisi yayınlanmıştır. 4 Aralık tarihli gazetede 
yayınlanan ilk yazıda Türkiye’ye değişik zamanlarda gelmiş olan Kırgız, 
Özbek, Türkmen ve Kazak Türklerine değinilmiştir. Yazıya göre Türki-
ye’deki Kırgızlar, Van Erciş’e yerleştirilmişlerdir. Orta Asya’dakiler gibi Ma-
nas destanına ve kültürlerine bağlılıklarına devam etmektedirler. Büyük ço-
ğunluğu Afganistan’dan Rus işgali nedeniyle gelen Özbekler ise Kayseri’ye 
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yerleştirilmiş olup sayıları 8 bin civarındadır. Türkmenlerin çoğu Afganis-
tan’dan gelmiş olup çoğunluğu Tokat’ta yaşamaktadırlar. Yeni çevrelerine 
en kolay uyum sağlayanlar onlardır. Türkiye’deki Kazakların nüfusları 10 
bin kişi olup İstanbul, Adana ve Konya’da yaşamaktadırlar. Ekonomilerinin 
temeli dericiliktir. İlk kafile 1941’de olmak üzere değişik zamanlarda Türki-
ye’ye gelen Kazaklar Afganistan ve Pakistan üzerinden Türkiye’ye ulaşmış-
lardır. Yazı dizisinin devamında Türkiye’deki göçmen Türklerin kültürlerini 
rahatlıkla yaşayabildikleri vurgulanmış bütün Türk göçmenlerin ağızla-
rından “Türkiye’de çok mutluyuz” ifadesini düşürmedikleri belirtilmiştir. 
(Akören, Türkiye’de Göçmen Türk Boyları, 1991)

Türk kamuoyunu yönlendirmede oldukça etkili olan köşe yazarları-
nın, kaleme aldıkları yazılar çok değerlidir. Bunlardan önemli içeriği olanlar 
incelendiğinde şunlar dikkat çekmektedir: Cumhuriyet gazetesinden İlhan 
Selçuk, “Yeni Türkistan” başlıklı yazısında Balkanlardan Çin’e kadar Türkçe 
konuşulan bir coğrafyanın önemine değinmekle beraber Enver Paşa gibi 
Turan idealinden kaçınılması gerektiğini savunmuştur. Türkistan tarihine 
dair bilgiler verdikten sonra Sovyetlerin Amerika karşısında havlu atması 
neticesinde Orta Asya ne olacak sorusunu sormuştur. Verdiği cevapta ise 
Sovyetler Birliğinin 5 Türk Cumhuriyetiyle ekonomik ve siyasal birlik kur-
ma yolunda olduğunu ifade etmiştir. (Selçuk, 1991).

Milliyet gazetesinden Sami Kohen, Sovyetler Birliğinin dağılma süre-
cinin tahminlerden çok daha hızlı ilerlediğini belirttikten sonra önceki gün 
bağımsızlık kervanına iki Orta Asya ülkesi Özbekistan ile Kırgızistan’ın gir-
miş olduğunu belirtmiştir. Geriye kalan Cumhuriyetlerin de önümüzdeki 
günlerde aynı yolu seçeceklerinin şüphesiz olduğunu ifade etmiştir. Ko-
hen Azerbaycan’ın ve iki Orta Asya ülkesinin bağımsızlıklarını “Ne kadar 
bağımsız?” sorusuyla eleştirmiştir. Kohen’e göre Azerbaycan’dan hemen 
sonra Türk kökenli iki cumhuriyetin bağımsızlık ilan etmesi Moskova’daki 
bazı çevreleri şaşırtmıştır. Çünkü Özbekistan ve Kırgızistan, SSCB’den 
ayrılma konusunda öteki bazı cumhuriyetlere oranla daha az istekliydiler. 
Parlamentosu, halkın isteğine uyarak bağımsızlık ilan eden Azerbaycan’ın 
Komünist lideri Ayaz Muttalibov da bunlardan biri idi. Kohen, diğer Türk 
kökenli cumhuriyetlerin de bağımsızlık ilan etmelerinin an meselesi oldu-
ğunu belirtmiştir. (Kohen, 1991).
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Tercüman gazetesinden A. Baki Dökme, “Türk Cumhuriyetlerinin 
Tanınması”, başlıklı yazısında Türk milletini sevindiren haberlerin alındı-
ğını belirtmiştir. Ona göre Türk cumhuriyetlerinin Türkiye liderliğinde ba-
ğımsız olmalarının hiçbir millete zararı yoktur. Aksine bu birliktelik dünya 
devletlerinin yararına olacaktır. Bağımsız Türk devletleri dünyaya hareket-
lilik getirecektir. Dünya devletleri Türk devletlerini tanıdıkça ekonomik 
ilişkiler kurabileceklerini anlayacaklardır. Bu da dünya barışında ayrı bir 
denge unsuru oluşturacaktır. Bu nedenle başta Azerbaycan olmak üzere 
bütün Türk Cumhuriyetleri Türkiye tarafından hemen tanınmalıdır. Yazar 
sadece Türkiye tarafından değil başta SSCB olmak üzere bütün dünya dev-
letleri tarafından da tanınması gerektiğini savunmuştur. (Dökme, 1991).

Türkiye gazetesinden Necati Özfatura, “Azerbaycan’ın Bağımsızlığı 
Tanınmalı” başlıklı yazısında dini, dili ve milletiyle kardeş olan Azerbay-
can’ın bağımsızlık ilanı için hayırlı olsun dileklerinde bulunmuştur. Ona 
göre Türkiye Azerbaycan’ı hemen tanımakla kalmayıp, ekonomik, siya-
si, kültürel işbirliği kurmalıdır. Azerbaycan’ın bağımsızlığı, Türk kamu-
oyunda büyük sevinç ve manevi destek bulmuştur. Türkiye kardeş ülke 
Azerbaycan’ı milletlerarası platformda yalnız bırakmamalıdır. Baltık Dev-
letlerini 20 Hristiyan ülke dini bakışları gereği tanımışken, bağımsızlığını 
ilan eden Azerbaycan, Özbekistan ve Kırgızistan’ı ise başta Türkiye olmak 
üzere bütün İslam dünyası tanımalı ve desteklemelidir. Yazar Azerbaycan 
tarihi hakkında kısa bilgi vermiş, Azerbaycan Türklerinin büyük ıstıraplara, 
kayıplara rağmen milli mücadele azminden ve bağımsız olma arzusundan 
taviz vermediklerini, “Bir kere yükselen bayrak bir daha inmez” düsturuyla 
28 Nisan 1920’den sonra yeniden bağımsızlığını ilan etmişlerdir. Bakü’deki 
Lenin heykelini yıkıp Azatlık Meydanında bağımsızlık kutlamaları yap-
mışlardır. Yazara göre Azerbaycan’ın bağımsızlığı hemen tanınmalı ve ikili 
anlaşmayla Azerbaycan’a yapılacak bir saldırı Türkiye’ye yapılmış sayılma-
lıdır. Türk ülkeleri arasında ortak Pazar ve işbirliği acilen yapılmalıdır. Ya-
zar Azerbaycan’ın bağımsızlığını kutlayarak, Allah’ın himayesinde olması 
temennisinde bulunmuştur (Özfatura, 1991). 

Milli Gazete’den Tarık Behlül, “Özal Azeriler Hakkında Ne Düşü-
nüyor” başlıklı yazısında, önceki sene Azerbaycanlıların SSCB tanklarıyla 
ezildiği bir zamanda onların Şii olduğu söylemini eleştirmiştir. Özal’ı, Batı 
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ile yakınlaşmakla ve İslamiyet’i Batının istediği şekilde yeniden yorum-
lamakla suçlamıştır. ABD’nin henüz Azerbaycan’ı tanımaması nedeniyle 
Türkiye’nin de beklediğini savunmuştur. Bunun sebebinin Özal’ın Yahu-
di, Ermeni ve Rum lobisinden gelecek tepkiden endişelenmesi olduğunu 
iddia etmiştir. Özal’ın ve Hükümet’in halkın taleplerinden ne kadar uzak 
olduklarını gösterdiğini yazmıştır. Hatta Hükümetin Azerbaycan’a oranla 
Ermenistan’a daha fazla ilgi gösterdiğini belirtmiştir.  (Behlül, 1991).

Türkiye gazetesinden Ahmet Kabaklı, kaleme aldığı yazısında, Öz-
bek-Türkmen-Azeri unsurların aynı soydan geldiklerini belirtmiştir. Fran-
sız L’Express dergisinde Plantu imzasıyla çizilen bir karikatürdeki Azerbay-
can bayrağının verdiği mutluluğa değinen Kabaklı, SSCB’nin dağılışının 
dünyada en fazla Türkiye’yi ilgilendirdiğini belirtmiştir. Ona göre, Türki-
ye Orta Asya ile ilgilenmediği takdirde boşluğu İran’dan, hatta Çin’den ve 
Batı’dan gelecek sömürgeciler dolduracaktır. Yeni bağımsızlığını kazanan 
Türk Cumhuriyetlerine keşif kolları çıkarır gibi “tanıma tanışma” heyetleri 
gönderilmesi geç kalınmış bir göstermeliktir. Kabaklı şu öneride bulun-
maktadır: 

“Türkler, birbirlerini, gönülleri ile tanır, yürekleriyle güçlen-
dirirler. Şimdi yapacağımız şey: Hiç vakit geçirmeden onları 
TANIMAKTIR. Aralarında olması mümkün uyuşmazlıklara 
aldırmadan, ‘gösterdiğimiz doğrultuda yürümeleri için’, on-
lara arka çıkmalıyız. Prof.Ali Karaosmanoğlu’nun şu görüşü 
ile beraberim: Kafkaslar, Karadeniz, Kırım ve Orta Asya’da 
yaşayan bütün Türkler için bir konfederasyon kurulmasına 
Türkiye öncülük etmelidir. Böylece, az veya çok nüfuslu denil-
meden, Nahcivan, Gagauz, Karaçay, Çeçen, Tatar, Karabağlı, 
Çerkez, İnguç, Balkar, Kabardin vs. Türklerinin de bir fede-
rasyon içinde oluşmaları sağlanabilir. Sonra bu federasyonu 
kuran bütünsoydaşlar Nazarbayef gibi üstün vasıflı Türk lider-
lerin öncülüğünde, SSCB yerine kurulacak demokratik birli-
ğin, en güçlü üyelerinden birisi oluverir.” (Kabaklı A. , 1991)

Türkiye gazetesinden Nevzat Yalçıntaş, “Özbekistan İle Alakalar” baş-
lıklı yazısında bu hafta içinde Türkiye’ye Türklerin ana yurtlarından olan 

Uğur Üçüncü



578

Özbekistan’dan kıymetli bir heyetin geldiğini hatırlatmış, Kerimov’un res-
mi ziyaretinin Türkiye-Özbekistan ilişkileri açısından iyi sonuçlar vereceği 
beklentisini paylaşmıştır. Ona göre, Türkiye 31 Ağustos 1991’de bağım-
sızlığını ilan eden Özbekistan Cumhuriyeti’ni ilk tanıyan devlet olmalıdır. 
Zira Türk Milleti 31 Ağustos’tan itibaren Özbekistan’ı sevinç ve gururla 
tanımıştı. Şimdi ise sıra Türkiye Cumhuriyeti’ndedir. Tanıma geciktirilme-
meli, Taşkent’le kurulacak resmi ilişki Büyük Elçilik boyutunda olmalıdır. 
Yalçıntaş ardından Özbekistan coğrafyası, yeraltı yerüstü kaynakları hak-
kında bilgi vermiş, ekonomik, kültürel, siyasi ilişkilerin canlanacağını ifade 
etmiştir.  (Yalçıntaş, 1991).

Çeşitli kurumlar Türk Cumhuriyetlerine ve diğer Dış Türklere dair, 
Türk kamuoyuna açık seminer, konferans ve sempozyumlar tertip etmiş-
lerdir. Bu kurumlardan biri Türk Ocakları idi. Yeni Türk Cumhuriyetleri-
ni, şubelerinde düzenlediği seminer programlarıyla başta üyelerine olmak 
üzere kamuoyuna tanıtmıştır. Türk Ocakları Ankara Şubesinin Ekim Ka-
sım arasındaki seminer programı bu meyandadır: 

Tarih Konu Seminerci

4.10.1991 Azerbaycan Doç.Dr. Alaaddin Mehmedoğlu

11.10.1991 Türkmenistan Doç.Dr.Mehmet Cabbar Göklenoğlu

18.10.1991 Özbekistan Doç.Dr.Berdiyar Yusuf

25.10.1991 Kırgızistan Doç.Dr.Kadırali Konkobayoğlu

1.1.1991 Uygur Türkleri Veli Nur Uyguroğlu

8.11.1991 Tatar-Başkırt Türkleri Prof.Dr. Almas Şeyhoğlu

15.11.1991 Kafkas Türkleri Ali Çeçenoğlu

22.11.1991 Kazakistan Erden Zadaulı Kacıbegoğlu

Seminer programları Türk Ocakları Ankara Şubesinde saat 18.30’da yapıl-
maktadır. (Ankara, 1991)

Kültür Bakanlığının girişimleriyle Türk kamuoyuna, yeni Türk Cum-
huriyetlerinin tanıtılması adına sinema programları düzenlemişti. Örneğin 
Türkmenistan Film Haftası etkinliğinde Türkmenistan yapımlı filmler ser-
gilenmişti. Filmlerde kullanılan Kiril alfabesi ve Rusça alt yazılara rağmen 
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orijinalinin Türkmen dilinde olması filmlerin anlaşılmasını sağlamıştı. Bu-
nunla beraber filmlere olan ilgi beklenenden az olmuştu.  (Dökme, Ortak 
Alfabe, 1991)

Türk dünyasına dair meseleler, düzenlenen uluslararası sempozyum-
lar ve kongrelerle de masaya yatırılmıştır. Bu kongrelere sadece Türk bilim 
insanları değil başta yeni Türk Cumhuriyetleri olmak üzere Dış Türkler-
den çok sayıda akademisyenler katılmıştı. Bu kongre ve sempozyumlara 
sadece bilim çevreleri değil izleyici olarak halk da iştirak edebilmişti. Ör-
neğin Marmara Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü tarafından 
Çağdaş Türk Alfabeleri Sempozyumunda çeşitli Türk boylarından katılan 
ilim adamları sonuç bildirgesinde bütün Türklerin dil birliğini sağlamak 
amacıyla aynı dili konuşmaları ve aynı yazı ile yazışmaları ve ortak alfabe 
kullanılması gerektiği savunulmuştu. (Dökme, Ortak Alfabe, 1991)

Türk Cumhuriyetlerinin ilanı Türk kamuoyunda sadece yeni Türk 
Cumhuriyetlerine değil Dış Türklere dair ilgi ve alakayı da artırmıştır. Türk 
basını Dış Türklere dair haber, bilgi ve yorumlarını artırmış, onların mev-
cut vaziyetleri ve problemlerini sayfalarında ziyadesiyle işlemiştir. Örne-
ğin Gagauzlar, Irak, Batı Trakya, Makedonya, Ahıska, Balkar, Kırım, Bul-
garistan, Kazan, Doğu Türkistan, Romanya Türkleri kimdir, problemleri 
ve bağımsızlık talepleri işlenmiştir. (Gagavuzlar Ayakta, 1991), (Türkmen 
sığınmacılar unutulmasın, 1991), (Türk’e Kefen Biçilemez, 1991), (Batı 
Trakya’daki Müslümanlar Baskı Altında, 1991), (Makedonya da Bağımsız, 
1991), (Ahıska Türkleri’nden Feryat, 1991), (Balkar Türkleri de Bağım-
sız, 1991), (Kırım Türkleri Destek İstiyor, 1991), (Metin, Türkistan’dan 
Balkanlar’a Türk Dünyası, 1991), (Kazan Türkleri Ordu Kurmaya Başla-
dı, 1991), (Metin, 1991), (Çinli Müslümanlar Yardım Bekliyorlar, 1991), 
(Baubek, 1991),

Tercüman gazetesi önemli bir adım atarak her Çarşamba bir say-
fasını Ünal Metin’in yönetmenliğinde Türk dünyasından haber ve yo-
rumlara ayırmıştır. Gazete bu durumu şöyle kamuoyuna bildirmiştir: 
“Tercüman’dan bir hizmet daha 21. Asır Türk asrı Olacak diyorsak Türk 
Dünyası’nı tanımaya mecburuz. Türkistan’dan Balkanlar’a uzanan coğraf-
yadaki 200 milyon Türk’ün durumu, yarın ve her Çarşamba Türk Dünya-
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sı Sayfası’nda” (Tercüman’dan, 1991). Örneğin 2 Ekim’de “Türkistan’dan 
Balkanlara Türk Dünyası” sayfasında, Rusya Federasyonu içerisinde Tata-
ristan, Başkurdistan, Çuvaşistan ve Yakutistan’a değinilmiş, Rusya’nın en 
büyük korkusunun Türkler olduğuna dair yazı kaleme alınmıştır. (Metin, 
1991), Tercüman gazetesinde ayrıca Turan Çakıroğlu kaleme aldığı “Al-
taylardan Tuna’ya Hürriyete Koşanlar” yazı dizisinde Doğu Türkistan tarihi 
sürecini, bugünkü mağduriyetlerini ortaya koymuştur. (Çakıroğlu, 1991). 
3 Ekim’de Kafkasya Türklerinin, 4 Ekim’de Kıbrıs Türklerinin durumunu 
Türk kamuoyuna aktarmıştır.

Türk basınının Türk dünyasının problemlerini aktarması kamuoyu-
nu derinden etkilemiştir. Vatandaşlar, Türk dünyasına dair düşüncelerini, 
yorumlarını, hatıralarını gazetelere göndermiştir. Bu anlamda Türk bası-
nı bunları yayınlayarak vatandaşın sesi görevini de üstlenmiştir. Örneğin 
İstanbul’dan Emekli öğretmen Müstacip Kurt’un Türkiye gazetesine gön-
derdiği mektubunda birkaç hafta önce gazetenin Ahıska Türklerinin dram-
larına dair haberini hatırlatmıştı. Posoflu bir vatandaş olarak Ahıska Türk-
lerinin göçüne şahitlik ettiğini belirtmiş, başından geçen olayları anlatmış, 
Türk kamuoyunu Ahıska Türklerine sahip çıkmaya çağırmıştır. Mektubu 
gazete vasıtasıyla Türk halkına duyurma amacıyla gönderdiğini belirtmiş-
tir. (Kurt, 1991).

Sonuç

Sovyetler Birliği’nin çökmesiyle birlikte Türkistan’da 5 Türk Cum-
huriyeti doğmuştu. Özbekistan, Kırgızistan, Türkmenistan, Kazakistan ard 
arda bağımsızlıklarını kazanmıştı. Türkiye kamuoyu Türk Cumhuriyetleri-
nin bağımsızlıklarını sevinçle karşılamıştır. Özellikle Azerbaycan’ın bağım-
sızlığı kamuoyunun her kesiminde yanıt bulmuştur. Kamuoyu, uluslarara-
sı dengeler bahanesiyle kaldığı tereddüt ortamında Türkiye Cumhuriyeti 
Hükümetleri üzerinde baskı ve cesaretlendirme unsuru olmuştur. Netice-
de Türkiye Cumhuriyeti, Azerbaycan’dan başlamak üzere Türk Cumhuri-
yetlerini tanımıştır. Türkiye kamuoyunda adı geçen cumhuriyetler “Türk 
ve Müslüman” olarak görülmüştür. Soydaşların yaşadığı coğrafya ise ata 
yurdu olarak görülmüştür. Bu algının oluşumuna başta basın yayın olmak 
üzere, bilim insanlarının Türk Cumhuriyetleri ile ilgili yayınları, konferans-
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ları, söylemleri, Türk Cumhuriyetleri devlet başkanlarının Türkiye temas-
ları katkı sağlamıştır. Neticede Soğuk Savaş döneminde Sovyetler Birliği 
endişesiyle yönünü daha çok Batı’ya çevirmek zorunda kalmış olan Tür-
kiye 1991’in sonlarında yeni kurulan Türk Cumhuriyetleriyle farklı bir dış 
politika yoluna girmiştir. Türk kamuoyunda 21. Asrın Türk yüzyılı olacağı, 
Türklerin iktisadi, kültürel hatta siyasi birliktelik kurabilecekleri söylemle-
ri zuhur etmiştir. Hükümetler de halk nezdinde yükselen bu sese kayıtsız 
kalamamışlardır. 
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Yeni Türk Devletlerinin Posta Pullarında  
Türk Kimliği ve Kültürü*

Kubilay Yazıcı**

Giriş

Posta hizmetlerinin geçmişi çok eski zamanlara dayansa bile, bu hiz-
metlerin yerine getirilmesinde pullardan yararlanılması, 1840 yılında İngil-
tere’de başlayan ve zaman içerisinde bağımsız her devlet tarafından gerçek-
leştirilen bir uygulamadır. Pulların, posta hizmetlerinde kullanılmasının en 
temel amacı bir ödenti belgesi yerine geçmesi olsa da (Yazıcı 2010),  za-
manla pullara konu olarak seçilen obje, olay ya da kişilere daha fazla önem 
verilmiştir. Bu aşamada önceleri devletin yönetim biçimi ve yöneticiler 
eksenli hazırlanan pul içeriklerinin, I. ve II. Dünya Savaşı ile Soğuk Savaş 
döneminde propaganda, yirminci yüzyılın sonlarına doğru ise ülke tanı-
tımı (Kunze 1943, Dobson 2002, Deans ve Dobson 2005) amacı dikkate 
alınarak basılmaya başlandıkları görülmektedir. 

Devletlerin toplumun kültürel unsurlarını sergileyebilecekleri ve res-
mi olarak denetime tabi tuttukları araçların sayısındaki azlık, bu konuda 
var olan araçların daha titizlikle hazırlanması ve değerlendirilmesi gerektiği 
gerçeğini gözler önüne sermektedir. Bu araçlardan birisi olan posta pulları, 
toplumun kültürel özelliklerini ve kimliğini yansıtmaları açısından önem-
li araçlar arasında yer almaktadır. Bu konuda yapılan çalışmalar pek çok 
ülkenin posta pullarının içeriklerinin bu bağlamda hazırlandığı gerçeğine 
dikkat çekmektedir. Latin Amerika’nın posta pullarında yer alan popüler 
kültür ögeleri (Child 2005), Kuzey ve Güney Kore pullarında yer alan 
kültürel ögeler ( Jonsson 2005), Tayvan pullarında yer alan kimlik ögeleri 
(Deans 2005), Doğu Almanya pullarında kültür ögeleri (Di Napoli 1980) 
içerikli makaleler bu konuda yapılan çalışmalara örnek olarak verilebilir. 

*  bilig Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi 77. sayıda yayımlanmış makalenin gözden  geçirilmiş versiyonudur.
** Prof. Dr., Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Türkiye.
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Posta pullarında yer alan Türk kimliği ve kültürü ile ilgili bir çalışmaya ise 
alan yazında rastlanılmamıştır. Gerçekleştirilen bu çalışmanın içeriği Sov-
yetler birliğinin dağılmasının ardından bağımsızlıklarını kazanan yeni Türk 
devletleri olarak ifade edebileceğimiz Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, 
Özbekistan ve Türkmenistan devletlerince 1992-2013 yılları arasında ba-
sılan posta pulları ve bu pullarda yer alan Türk kimliği ve kültürü ile ilgili 
öğelerle sınırlandırılmıştır.  

Günümüzde bağımsız bir devlet olarak varlıklarını sürdüren Kaza-
kistan, Kırgızistan, Türkmenistan ve Özbekistan’ın posta pullarını basma-
ları 16 Aralık 1991 tarihinde Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nden 
(SSCB) ayrılarak bağımsızlıklarını ilan etmelerinin ardından 1992 yılından 
itibaren görülen bir uygulamadır. Azerbaycan’ın durumu diğer Türk dev-
letlerinden farklıdır. Azerbaycan 1918-1920 yılları arasında iki yıl süre ile 
“Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti” adı ile bağımsız bir biçimde var-
lığını sürdürmüştür (Mollaer 2004: 65). Azerbaycan’ın bağımsız bir dev-
let olarak posta pullarını tedavüle çıkarmaya başladığı tarih ise 20 Ekim 
1919’dur (Gasımova ve Ahmadov 2013: 8, Resim 1). Ancak bu süreç 
SSCB’nin, Azerbaycan’ı işgali ile sona ermiştir. Pulların tekrar basımı için 
diğer Türk devletlerinde olduğu gibi 1992 senesinin beklenmesi gereke-
cektir. 

  
Azerbaycan 1919 Azerbaycan 1919 Azerbaycan 1919 Azerbaycan 1919 

Resim 1. İlk dönem Azerbaycan posta pullarından örnekler.

Yeni Türk devletlerinin posta pullarının basılmaya başladığı dönemi 
de kapsayan yirminci yüzyılla birlikte pulların içeriklerinde ülkeden ülkeye 
çeşitli farklılıklar görünse bile, her devlet, kendi ülkelerinin özelliklerini, 
kimliğini ve sahip olduğu kültürel ögeleri bünyelerinde barındıran posta 
pullarını basmaya özen göstermişlerdir. 
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Yeni Türk Devletlerinin Posta Pullarında Türk Kimliği ve Kül-
türü

Bu çalışma kapsamında Azerbaycan dışındaki posta pulları incele-
nen diğer Türk devletlerinin 1992 senesi öncesinde SSCB’nin birer üyesi 
olmaları ve SSCB’nin bünyesinde barındırdıkları devletlerin millî kimlik 
ve kültür ögelerini barındıran pullara yer vermemesi nedeniyle, bu tarih-
ten önce basılan pullar değerlendirmeye tabi tutulmamıştır. Azerbaycan, 
Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan cumhuriyetlerinin posta pulları, bu 
ülkelerde posta hizmetlerinin bağlı olduğu kurumların resmi internet site-
lerinden, Türkmenistan’a ait posta pullarına ise bu cumhuriyetin posta hiz-
metlerinin yürütüldüğü kurumun resmi internet sitesinde yer verilmemesi 
nedeniyle “www.stampworld.com” internet sitesinden elde edilmiştir. İn-
celemeye tabi tutulan pulların ait oldukları devletlere ve basıldıkları yıllara 
göre dağılımları Tablo 1’ de verilmiştir. 

Tablo 1. Yeni Türk devletlerinde basılan posta pulları.

Yıllar Azerbaycan Kazakistan Kırgızistan Özbekistan Türkmenistan

1992 11 13 4 6 21

1993 33 19 16 10 12

1994 81 32 27 9 13

1995 81 46 58 51 -

1996 72 40 17 21 11

1997 67 53 8 35 6

1998 33 38 36 21 -

1999 21 39 23 50 10

2000 31 26 31 16 25

Yıllar Azerbaycan Kazakistan Kırgızistan Özbekistan Türkmenistan

2001 29 81 35 175 45

2002 30 41 55 41 28

2003 29 43 62 56 2

2004 25 41 39 18 2

2005 44 43 48 35 11

2006 38 52 28 53 13

2007 15 28 27 48 27

2008 16 35 64 33 22

Kubilay Yazıcı



588

2009 18 34 45 24 11

2010 21 33 38 29 8

2011 25 37 40 12 -

2012 22 30 43 44 -

2013 24 51 25 10 33

Toplam 766 855 769 797 300

                                                                                      Genel Toplam: 3487

Pulların yıllara göre sayıları ve değerlendirilmeleri yapılırken farklı tarih-
lerde basılan sürşarjlı (tekrar basımlı) pulların sadece ilk basımları dikkate 
alınmıştır. Bu kapsamda değerlendirmeye tabi tutulan pulların sayıları tab-
lo 1’de de görüleceği üzere Azerbaycan’da 766, Kazakistan’da 855, Türk-
menistan’da 300, Özbekistan’da 797, Kırgızistan’da ise 769 pul olmak üzere 
toplam 3487 adettir.

Yeni Türk devletlerine ait posta pulları incelendiği zaman, giyim, 
hayvanlar, bitkiler, sanatçılar, yazarlar, müzik aletleri, binalar, tarihî eserler, 
spor müsabakaları, ulaşım araçları, ulusal günler ve simgeler, ülke bayrağı, 
ülke haritası, ulusal kahramanlar, madalyalar, dünya liderleri, antlaşmalar, 
savaşlar, yemekler, yeraltı zenginlikleri, din adamları, gibi farklı konularda 
basıldıkları görülmektedir. 

Bu çalışma kapsamında yeni Türk devletlerine ait posta pulları “Gi-
yim”, “Tarihî Oyunlar”, “Hayvanlar (Atlar ve Yırtıcı Kuşlar)”, “Müzik Alet-
leri”, “Tarihî Karakterler”, “Tarihî Eserler ve Olaylar” alt başlıkları altında 
incelemeye tabi tutulmuşlardır. Bu aşamada alt başlıklar şeklinde ele alınan 
konuların Türk kültürü ve kimliğindeki yerlerine de kısaca değinilmiştir. 
Bu sayede posta pullarının içerdikleri Türk kimliği ve kültürü ile ilgili un-
surların tespit edilmesi ve konunun bütüncül bir bakış açısıyla değerlen-
dirilmesinin sağlanması amaçlanmıştır. Çalışmanın amacını oluşturan yeni 
Türk devletlerinde kimlik ve kültür ile ilgili basılan pullara geçmeden önce, 
kimlik ve kültürün ne olduğuna, birbirleriyle olan ilişki durumlarına kısaca 
değinmenin konunun daha iyi anlaşılması amacına hizmet edeceği düşü-
nülmektedir. 

Kültür; hayata ait maddi, manevi, soyut, somut ve hatta olgusal ola-
rak ifade edilebilecek, içerisinde değer yargılarından, zevk algısına, düşün-
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ce tarzından ve inanç sistemlerine kadar geniş bir yelpazede örnekleri ve 
bu örneklerin özelliklerini içeren çeşitli ögeleri bünyesinde barındıran bir 
kavramdır (Özdek 2012: 30, Tuna 2006:149). Bu durum toplumsal ya-
şamda millete ait kimlik unsurlarının hangilerinin kültürle ilişkili olduğu 
konusunda farklı görüşlerin ileri sürülmesini de beraberinde getirmektedir. 
Kültür konusunda araştırma yapan Amerikalı bilim insanlarına göre, kültü-
rün ne olduğu ile ilgili yapılan tanımların sayısı günümüzde 154’e ulaşmış-
tır (Özdek 2012: 30). Kösoğlu (1992: 49) tarafından ifade edilen “Kültür, 
yaşadığımız hayattır; içtiğimiz çorbadır, çorba içiş tarzımızdır, kaşık tutuş 
şeklimizdir…” görüşü kanaatimizce bu konuda yapılan bütün tanımları 
özetler niteliktedir.

Kimliği şekillendiren ögeler açısından ele alındığında kültür, içeri-
sinde yemekten (Beşirli 2010, Talas 2005) giyime (Tezcan 1983, Ayhan 
2013), resimden (Demir 2009), müziğe (Özdek 2012) ve hatta toplum ta-
rafından hayvanlara verilen öneme kadar (Akman 2003, Pınarbaşı 2012, 
Mandaloğlu 2013) pek çok alanda etkisini hissettirmektedir. Aşağıda Sov-
yetler Birliği’nin dağılmasından sonra ortaya çıkan yeni Türk devletlerinin 
posta pullarında, toplumsal kimlik ve kültür ögelerinin ne ölçüde yer aldı-
ğı ve bunların bir devletten diğerlerine taşabilme gücü gösterebilenler ele 
alınmaya çalışılacaktır. 

Giyim

En temel amacı insan bedenini dış etkilerden korumak olan giyim, 
zaman içerisinde yaşanılan çevrenin coğrafi yapısı, iklimi ve toplumun sa-
hip olduğu kültürel yapıya dayalı olarak değişim ve gelişim göstermiştir 
(Uçkun 2010: 165-166). Giyim dendiği zaman akla pek çok nesne gelmek-
tedir. Tezcan (1983: 255) giyimin “elbise, çamaşır, saç şekilleri, makyaj, 
aksesuar, başa ve ayağa giyilenlerin tümü” olduğunu ifade etmektedir. Bu 
bağlamda giyim, evrensel bir obje olarak görülse bile, millete ait özellikleri 
bünyesinde barındırması onun millî kültür ögelerinden birisi olarak ifade 
edilebilmesine yol açmaktadır (Tezcan 1983: 259). 

Yaşanılan bölgenin özellikleri (iklim, bitki örtüsü, yeryüzü şekille-
ri) Türklerin yaşam tarzını doğrudan etkilemiştir. Özellikle göçebe hayat 
tarzının bir sonucu olarak, çalılara, taşlara ve soğuk havaya karşı dayanıklı 
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giysiler tercih edilmiştir. Bu giysiler ise bölgede çokça bulunan malzemeler 
kullanılarak hazırlanmıştır (Ögel 1978: 1-2). Yerleşik hayata geçişle bir-
likte hareket kolaylığı sağlayan bu giysilerin kullanımının devam ettiği gö-
rülmektedir. Yeni Türk devletlerinde giyim konusu ile ilgili olarak basılan 
posta pulları incelendiği zaman,  ülkeler arasında bazı farklılıklar olmakla 
birlikte, posta pullarında benzer özelliklere sahip giysilere yer verildiği gö-
rülmektedir (Resim 2).  

Resim 2. Giyim konulu posta pullarından örnekler.

Benzer bir durum takılar içinde söz konusudur. Öyle ki Orta As-
ya’nın çeşitli bölgelerinde yapılan arkeolojik kazılarda milattan önceki yüz-
yıllara dayanan takı parçalarının bulunması Türklerin günümüzde giyimin 
süslenme amacıyla kullanılan takıları (kolye, küpe, yüzük, bilezik vd.) tari-
hin çok eski zamanlarından beri bildikleri ve kullandıklarının da bir kanıtı 
niteliğindedir (Dinç ve Çakır 2010, Avşar 2012). Bazı örnekleri yeni Türk 
devletlerinin posta pullarında da yer alan küpe, kemer, bilezik gibi takıların 
Türk devletlerinin neredeyse tamamında benzer özellikler taşımaları, bu 
takıların Türk kimliğinin ve kültürünün ortak kökeninin anlaşılması amacına 
hizmet edecek nitelikte oldukları sonucuna götürmektedir (Resim 3).   
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Resim 3. Takı konulu posta pullarından örnekler.

Tarihî Oyunlar

Yeni Türk devletlerinde posta pullarına konu edilen oyunlar, iki başlık 
altında ele alınabilir. Bunlardan ilki her toplumda görülebilen oyunlar 
(spor müsabakaları) iken, diğeri ise günümüzde de oynanmakla birlikte 
geçmişten gelen ve Türk kültüründe önemli olarak kabul edilen oyunlardır. 
Bu çalışmada Türk kültürü ve kimliği ile ilgili konularda basılmış olan posta 
pulları incelendiği için, sadece tarihi kökene sahip oyunları konu edinen 
pullar değerlendirmeye tabi tutulmuştur. Oynanan oyunlar açısından ele 
alındığı zaman Türklerde hayat tarzının insanların faaliyetlerine olan etki-
sinin çok fazla hissedildiği görülmektedir. Özellikle İslamiyet’in kabul edil-
mesinden önce Asya bozkırlarında yaşanan konargöçer hayat tarzı; kadın-
erkek ayrımı yapılmaksızın Türklerin, spora daha fazla vakit ayırmalarına 
yol açmıştır (Güven 2011: 1-2). 

Türklerin sıklıkla yaptıkları sporlar arasında; okçuluk, güreş ve at 
üzerinde oynanan gökbörü (buzkaşi), kökpar, tumak, beyge (at yarışı), at 
güreşi, çöğen / çevgan / polo, matrak, cirit (Yücel 2010, Güven 2011, Baş-
buğ 2012) ve Orta Asya’da yaşayan Türklerin neredeyse tamamında oyna-
nan kız kuu ya da kız kovu “kız kovalamaca” (Yücel 2010: 358) bu oyunlara 
örnek olarak verilebilir.
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Yeni Türk devletlerinin posta pulları incelendiği zaman Azerbaycan 
dışındaki Türk devletlerinin posta pullarında “tarihî oyunlar” konulu pullara 
(isimleri değişmekle birlikte) yer verildiği görülmektedir. Kanaatimizce bu 
oyunlar Orta Asya coğrafyasında yaşayan Türk boylarının ortak kültürel 
geçmişinin yansıtılması açısından önemli rol oynamaktadırlar. Posta pul-
larına konu edinen tarihî oyunların içerikleri incelendiği zaman hepsinin 
spor müsabakaları şeklinde olduğu görülmektedir (Resim 4). Bu durum 
Türklerin spora verdiği önemin bir yansıması olarak da ifade edilebilir. 

Resim 4. Tarihî oyunlar konulu posta pullarından örnekler.

Hayvanlar (Atlar ve Yırtıcı Kuşlar)

Posta pullarında hayvanları konu edinen pullara yer verilmesi, he-
men hemen her ülke için geçerli bir uygulama iken, pullarda hangi hayvan-
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ların konu edileceğinde ise içinde yaşanılan toplumun verdiği önem belir-
leyici olmaktadır. Yeni Türk devletlerinin posta pulları incelendiği zaman 
pek çok hayvan türünün pullara konu edildiği görülmektedir. Ancak gerek 
Türk tarihi ve kültüründeki yerleri, gerekse de bu devletlerin tamamının 
posta pullarında yer almaları açısından “Atlar” ve “Yırtıcı Kuşlar” önemli 
bir yere sahiptirler. 

Farklı görüşler ileri sürülse bile insanlık tarihinde önemli bir yer tu-
tan “At”ın, Türkler tarafından evcilleştirildiğine yönelik belgeler mevcut-
tur (Çınar 1998: 122). Göçebe hayat tarzı denildiği zaman akla gelen ilk 
hayvan olan at, yeri gelmiş Türk’ün yoldaşı, giyeceği, yeri gelmiş yiyeceği 
olmuştur. Öyle ki Türk tarihi incelendiği zaman diğer hiçbir hayvanın üst-
lenmediği rolü “At”ın üstlendiği görülmektedir. Bu durumun bir sonucu 
olarak “At”, edebi ürünlerde de adından en fazla bahsedilen hayvan olma 
konumunu muhafaza etmiştir (Akman 2003: 233). 

Göçebe hayat tarzı dendiğinde Türklerde yaşamın devamının sağlan-
ması aşamasında avcılığın önemli bir yer tutması nedeniyle bu bağlamda 
akla gelen bir diğer hayvanlar ise yırtıcı kuşlar olmuştur. Kartal, şahin ve 
diğer yırtıcı kuşlarla avlanma, önemli avlanma usulleri arasında yer almak-
tadır. Türkler arasında bu tür bir avlanma çeşidi ile aynı zamanda spor ve 
savaşa yönelik bir eğitimin gerçekleşmesi de amaçlanmaktadır (Türkmen 
2009: 79). Dede Korkut kitabında, Manas Destanında (Kaya 2009), Divan-ı 
Lügat-ı Türk’te ve Kutadgu Bilig’de yer alan bilgiler de bu görüşle örtüşmek-
tedir (Aydemir 2013). Bu gerekçelere dayalı olarak 1992 yılından itibaren 
at ve yırtıcı kuş figürlerinin konu edildiği pek çok posta pulunun yeni Türk 
devletleri tarafından sıklıkla ve farklı yıllarda basıldıkları görülmektedir 
(Resim 5). 

Kubilay Yazıcı



594

Resim 5. At ve yırtıcı kuşlar konulu posta pullarından örnekler.

Müzik Aletleri

Çeşitli gerekçelerle farklı coğrafyalarda yaşamak zorunda kalan Türk 
boylarının kültürlerinde görülen değişimin köken olarak en az hissedildiği 
alanlardan birisini müzik aletleri oluşturmaktadır. Tarihsel süreç içerisinde 
müzik aletlerine verilen isimlerde bir değişim yaşansa bile, müzik icra 
etmede kullanılan aletlerin Türk boylarında ortak bir icra aracı olarak 
kullanıldığı görülmektedir. 

Örnek vermek gerekirse, Kopuz, kazaklarda “Kılkobız”, Kırgızlarda 
“Komuz”, Altaylarda “Khomıs”, Gagavuzlarda “Kauş” olarak bilinmekte-
dir. Orta Asya Türkmenleri ve Özbeklerinde iki telli bir çalgı olan “Dutar”, 
Kazaklarda “Dombıra”, Tuva ve Altay Türklerinde kullanılan “Topşur” hep 
aynı kökenden gelen çalgılar olarak karşımıza çıkmaktadır (Gürdal 2012). 
Aşağıda Resim 6’da müzik aletleri konulu yeni Türk devletleri tarafından 
basılan posta pullarından bazı örneklere yer verilmiştir.
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Resim 6. Müzik aletleri konulu posta pullarından örnekler.

Tarihî Karakterler

Yeni Türk devletlerinin posta pullarına konu edilen tarihî karakterler 
incelendiği zaman, bu karakterlerin1 bir kısmının yakın dönem tarihinde, di-
ğer bir kısmının ise çok eski zamanlara uzanan bir zaman diliminde yaşamış 
kişileri2 içerdikleri görülmektedir (Resim 7).
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Resim 7. Türk tarihi ile ilgili tarihî karakterler konulu posta pulla-
rından örnekler.

Bu konuda dikkat çeken diğer bir husus ise gerek bilim insanı, gerek 
sanatçı, gerekse de devlet kurucusu ya da asker olsun, posta pullarında yer 
verilen Türk kimliği ve kültürü ile ilişkili olan kişilerin ekseriyetle pulun ait 
olduğu ülkede doğmuş ya da ölmüş olan kişilerden seçilmiş olmalarıdır.

· Güney Azerbaycan’ın Tus şehrinde doğan Nasreddin Tusî’nin ve 
Samahı kazasında doğan Şirvanî’nin, Azerbaycan pullarında,

· Merv şehrinde vefat eden ve buraya defnedilen Sultan Sencer’e sa-
dece Türkmenistan pullarında, 

· Kazakistan’ın güneyinde yer alan Çimkent’in ilçesi olan Sayram’da 
dünyaya gelen Hoca Ahmet Yesevi’ye Kazakistan pullarında,

· Özbekistan’da Shahrisabz’da doğan Emir Timur’a ve Semerkant’ta 
ölen Uluğ Bey’e Özbekistan pullarında,

· Kırgızların kağanı olarak tarih kitaplarında ifade edilen Barsbek’e 
Kırgızistan pullarında yer verilmesi, bu görüşü destekleyen nitelikteki pul-
lara örnek olarak verilebilir.  

Yeni Türk devletlerinin posta pullarında yer alan tarihî karakterlerden 
bir kısmını ise farklı milliyetlere sahip kişilerden oluşturmaktadır. Bu kişiler 
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bazen devlet adamları, bazen de müzisyenler, askerler, bilim insanları veya 
bir devlet için önem atfedilen kişiler olarak karşımıza çıkmaktadır3 (Resim 
8). 

Resim 8. Yabancı tarihî karakterler konulu posta pullarından örnekler.

Ancak bu aşamada akla gelen soru, Belçika’da, Afganistan’da, Arjan-
tin’de, Pakistan’da, Bangladeş’te, Tunus’ta, Mısır’da ve Gine’de Atatürk ko-
nulu posta pulları basıldığı halde, yeni Türk devletlerinin posta pullarında 
Mustafa Kemal Atatürk’e neden yer verilmediğidir4.

Tarihî Eserler ve Olaylar

Türk kültürü ve kimliği açısından posta pullarında yer almasının 
önemli olduğunu düşündüğümüz bir diğer husus ise tarihî eserler ve olay-
lardır. Tarihî eserler üzerinde yapılan inceleme sonucunda ekseriyetle mi-
mari eserlerin pullara konu edildiği ve bu eserlerin çoğunlukla tarihî karak-
terlerin defnedildikleri yerlerle ilgili olduğu sonucuna ulaşılmıştır (Resim 
9). Türk tarihinde ilk yazılı belgeler arasında yer alan Yenisey kitabelerinin 
pullarda yer alması ise Türk kimliği ve kültürünün en eski kaynaklarının 
posta pullarına konu edilmesi açısından önemlidir (Resim 9). 
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Resim 9. Mimari eserler konulu posta pullarından örnekler.

Destanlar ve Hikâyeler: Destanların ve hikâyelerin milletin kimliği 
ve kültürünün yaşatılması, aktarılması ve tarihsel süreç içerisinde değerlen-
dirilmesi aşamalarında önemli olduğu ifade edilebilir. Çünkü destanlar ve 
hikâyeler bir milletin tarih sahnesine çıktığı andan itibaren kültürel öğele-
rin ve millete ait olan kimlik unsurlarının ana hatlarının yer verildiği yazılı 
ve yazısız eserlerdir. Destanların Türk kültür tarihi içerisinde çok önemli 
bir yeri olduğuna değinen Demir ve Erdem (2006: 97) onların bir edebî 
ürün olmakla birlikte içeriklerinde yer alan kişi, zaman ve mekân boyut-
larına değinerek aynı zamanda Türk tarihinin ve Türk kültürünün izlerini 
taşıdıkları gerçeğine işaret etmektedirler. Yeni Türk devletlerince basılan 
posta pulları incelendiği zaman Kırgızistan pullarında Manas Destanına, 
Özbekistan pullarında Alpamış Destanına, Azerbaycan pullarında ise Dede 
Korkut hikâyelerine yer verildiği görülmektedir (Resim 10).

Yeni Türk Devletlerinin Posta Pullarında Türk Kimliği ve Kültürü



599

Resim 10. Türk destanları ve hikâyeleri konulu posta pullarından örnekler.

Hocalı Soykırımı: Posta pullarına tarihî yerlerin ve olayların konu 
edilmesi sıklıkla görülen bir uygulama olarak karşımıza çıkmaktadır. An-
cak bazı yerler ve olaylar vardır ki, sadece ait olduğu ülkeyi değil, ülkenin 
kurucu unsurlarının da içerisinde yer aldığı milleti de ilgilendirmektedir. 
Bunlardan biriside Azerbaycan’ın dağlık Karabağ bölgesinde yer alan Ho-
calı kasabasıdır. 

Kafkas dağlarının güney doğusunda 4392 kilometrekarelik yüz ölçü-
me sahip Azerbaycan’a bağlı bir bölge olan Karabağ, yeryüzü şekilleri ola-
rak dağlardan ve ovalardan oluşmaktadır (Gökçe 2011:1112). Hocalı ise, 
bu coğrafi bölgenin Dağlık Karabağ Bölgesi diye ifade edilen kısmında yer 
alan bir yerleşim merkezidir. Hocalı, Karabağ için çok önemli bir stratejik 
konuma sahiptir ve asırlardan beri Türk tarihinin ve kültürünün hayat bul-
duğu bir yerleşim yeri olarak bilinmektedir (Mustafayev 2011: 28). Ancak 
Hocalı’nın posta pullarına konu edilmesinin gerekçesi önemli bir yerleşim 
yeri olması değil, 26 Şubat 1992’de Türklerin uğradıkları soykırımın yaşan-
dığı bir yer olmasıdır. Hocalı soykırımı konulu iki adet pul sadece Azerbay-
can tarafından basılmıştır. Bu pulların ilkinin basım tarihi 2001 yılı, diğeri-
nin ise 2007 yılıdır (Resim 11). 
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Resim 11. Hocalı Soykırımı konulu posta pulları.

Nevruz Bayramı: İslamiyet’in kabulünden önce Türk kültüründe 
baharın gelişini kutlamak amacıyla gece–gündüz eşitliğinin yaşandığı 21 
Mart gününü Nevruz adıyla anılan bahar bayramı olarak kutlandığı ve bu 
nedenle şenlikler ve törenler düzenlendiği bilinmektedir. Yeni Gün, Er-
genekon Günü, Çağan ve Ulusun Ulu Günü gibi çeşitli adlarla da anılan 
Nevruz, dinî bir bayram olmaktan ziyade başka halklar yanında Türklerin-
de yaşadığı bütün coğrafyada kutlanan bir halk bayramıdır (Artun 1999:1, 
Kafkasyalı 2005:149). Bu çalışma kapsamında yapılan incelemede Nevruz 
Bayramı konulu posta pullarına Kazakistan ve Azerbaycan’da yer verildiği 
(Resim 12), Türkmenistan, Özbekistan ve Kırgızistan’da ise yer verilmedi-
ği tespit edilmiştir. Hâlbuki Nevruz, bu ülkelerde de en az Azerbaycan ve 
Kazakistan’daki kadar canlı biçimde kutlanmaktadır.

Resim 12. Nevruz konulu posta pullarından örnekler.
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Sonuç ve Değerlendirme

Tarih boyunca dünya üzerinde çeşitli milletler ve topluluklar tarafın-
dan devlet adı verilen pek çok siyasi yapı kurulmuş ve yıkılmıştır. Bu ifade-
ye ek olarak unutulmaması ve göz ardı edilmemesi gereken husus ise, dev-
leti kuran milletin ya da topluluğun sahip olduğu kültür düzeyinin, devlet 
kurma aşamasında önemli olduğudur. Çünkü kültür, bir devleti oluşturan 
insan grubunun kimliğinin oluşmasında ve ifade edilmesinde en önemli 
ölçüt olarak karşımıza çıkmaktadır. Millet ile topluluk arasındaki ayırımın 
bariz bir şekilde görüldüğü alan ise, bu noktada tezahür etmektedir. Millete 
ait devlet yıkıldığı zaman, ya da millete ait bir kol farklı bir coğrafyada var-
lığını sürdürdüğünde, farklı bir isimle yeni bir devlet kurulabilirken, toplu-
lukların bu işi gerçekleştirebilmesi tarihte nadir karşılaşılan bir durumdur. 

Devlet kurma aşamasında Türkler, tarih boyunca varlıklarını sürdü-
ren diğer hiçbir milletin layık olmadığı kadar haklı bir üne sahiptirler (Gö-
meç 2007:3). Bu haklı ünlerini ise kültürel birikimlerine ve bu birikimle 
şekillenen Türk kimliğine borçludurlar. Devletlerin kuruluşunda ve varlık-
larını devam ettirmede etkili olan kimlikleri ve bu kimliklerin ifade edilme-
sinde belirleyici unsur olan kültürleri, anlık bir var oluştan ziyade kökleri 
çok eski zamanlara dayanan karmaşık bir yapı arz etmektedir. Kurdukları 
devletlerin yıkılmasında ise çok çeşitli gerekçeler ileri sürülmekle birlik-
te (teknolojik, ekonomik, askeri alanda diğer devletlerden geri kalmaları, 
yaşanan iç çekişmeler), yıkılış gerekçelerinin kendi ifadeleri ile en önemli 
nedeni yöneticilerin Türk töresine aykırı hareket etmeleridir. Bu ifade yak-
laşık olarak günümüzden 1300 yıl önce Orhun kitabelerinde ifade edilen5 
Türk töresi ve kültürüne sahip çıkma gerekliliğinin, Türk devlet geleneği 
ve yönetim anlayışındaki yansımasıdır. Tarihten ders almanın gerekliliği ve 
sonucu olarak içerisinde posta pullarının da yer aldığı her aracın, topluma 
kimliğini ve kültürünü hatırlatma amacıyla kullanmasının faydalı olacağı 
görüşü dile getirilebilir.

Günümüze gelindiğinde dünya üzerinde hali hazırda üç yüz milyon-
dan fazla toplam nüfusa sahip, yedisi bağımsız devlet statüsünde olmak 
üzere, on üç özerk Türk Cumhuriyeti ile elli civarında Türk topluluğunun 
var olduğu bilinmektedir (Atun 2009, Eraslan 2010). Bağımsız devlet sta-
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tüsündeki Türk devletlerinde yaşayan Türklerin birbirleri ile olan ilişkileri, 
tarihin farklı dönemlerinde farklı gerekçelerle kesintiye uğramıştır. Ancak 
bu gerekçelerden yaşanan göçler ve dış müdahalelerin Türk kültürüne ve 
kimliğine etkisi diğer nedenlerden daha fazla olmuştur. Kısaca açıklamak 
gerekirse yaşanan göçlerinin özellikle batıya doğru olması ve gidilen coğ-
rafyalarda mecburen farklı siyasi oluşumların meydana gelmesi, Türk kül-
tür çevrelerine yenilerinin eklenmesine neden olmuştur. Böylece Türkler 
farklı coğrafyalarda beraber yaşamak zorunda oldukları toplumlardan bazı 
kültürel ögeler almışlar ve onlara da bu aşamada pek çok öge vermişlerdir 
(Gömeç 2007:4). Bu kültür öğelerinden bazıları zamanla ortadan kalkar-
ken, bazıları ise ana vasıflarını koruyarak değişime uğramış ve günümüze 
kadar varlıklarını sürdürmüşlerdir (Tuna 2006:149). Dış müdahalelerin 
etkisine gelince bu çalışmada yeni Türk Devletleri diye ifade edilen Azer-
baycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan’ın özellikle 
SSCB’nin hâkimiyeti altına girmeleri, Türk kimliği ve kültürü anlamında 
bir asimilasyon politikasıyla karşı karşıya kalmalarına ve uzun bir süre Türk 
kimliği ve kültürü ile olan bağlarından uzak kalmalarına neden olmuştur.   

İçerikleri ve kullanım durumları göz önüne alındığı zaman, belli 
nesne, olay ya da karakterlerin, kimliğin ve kültürün tarihî kökenlerinin 
açıklanması aşamasında önemli olduğu görülecektir. Bu aşamada posta 
pulları, hem basıldıkları dönemin hem de konu edilen içerikle geçmişin 
kimlik ve kültür algısının yansıtılmasında önemli görevler üstlenebilecek 
araçlar arasındadırlar. 

Pullarda yer alan kimlik ve kültürle ilgili mesajlar bazen doğrudan 
bir obje üzerinden, bazen de dolaylı olarak bir tarihi karaktere yer ve-
rilerek gerçekleştirilebilmektedir. Yeni Türk devletlerinin posta pulları 
incelendiği zaman milletin kimliği ve bu kimliğin şekillenmesinde etkili 
olan kültürel ögeleri bünyelerinde taşıdıkları görülmektedir. Bu kültürel 
ögelerin kökleri ise Türk kimliğinin ve kültürünün ilk oluştuğu zamanlara 
(destanî dönemlere) kadar uzanmaktadır. Türk kültürünün ve kimliğinin 
kökleri içerisinde önemli yer tutan bazı objelerin yeni Türk devletlerinin 
hepsinin posta pullarında yer almaması ise dikkat çeken bir uygulama 
olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu konuya örnek vermek gerekirse Türk 
kimliğinin ve kültürünün şekillenmesi aşamasında göçebe hayat tarzı ve bu 
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hayat tarzında kullanılagelen çadır (yurt) önemli bir yer tutmaktadır. An-
cak yeni Türk devletlerinin posta pullarında çadırın yeterince konu edilme-
diği görülmektedir. Bu pulların üçü Kazakistan’da, ikisi ise Kırgızistan’da 
basılmıştır. Benzer bir durum halı figürünün yer aldığı pullarda da karşımıza 
çıkmaktadır. Doğrudan halı figürüne sadece Özbekistan pullarında yer 
verildiği (4 kez) görülmektedir (Resim 13). 

Resim 13. Çadır ve halı konulu posta pulları.

Sonuç olarak ifade edilmesi gerekir ki, yeni Türk devletlerinde Türk 
kültürü ve kimliği ile ilgili konulara posta pullarında yer verilmiştir. Ancak 
bu yer verilme ağırlıklı olarak kendi ülkeleri, kendi ülkelerinde yetişen kişi-
ler, mekânlar ve tarihi öneme sahip objeler üzerine yoğunlaşmaktadır. 

Kanaatimizce öncelikle yapılması gereken uygulama, Türk kimliğinin 
ve kültürünün nakli aşamasında önemli görevler üstlenebilecek araçlar içe-
risinde sayılabilecek posta pullarına konu olan karakter, obje ve olayların, 
ülke çaplı bir anlayıştan ziyade, bütün Türk devletlerini kapsayacak Türk 
kimliği ve kültürünün parçaları şeklinde yapılandırılmasıdır. Bu amaçla ön-
celikle gerçekleştirilmesi gereken uygulama ise Türk kimliği ve kültürü ile 
ilişkili karakter, konu ve olayların bütün Türk devletlerince ortak konulu 
pullar biçiminde basılmasıdır. Yapılacak olan başka çalışmalarda Osmanlı 
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döneminden başlayarak Türkiye cumhuriyeti posta pullarının da Türk kül-
türü ve kimliği açısından değerlendirilmesinin ülkemizde basılacak olan 
posta pullarının içeriklerinin oluşturulması aşamasında yol gösterici olaca-
ğı görüşü dile getirilebilir.

Açıklamalar

1 Yeni Türk devletlerinin posta pullarının içerisinde sıklıkla bilim 
insanlarına, askerlere, sanatçılara ve devlet adamlarına yer verildiği görül-
mektedir.

2 Fuzulî, Şirvanî, Emir Timur, Selçuk Bey, Sultan Sencer, Ali Şir Ne-
vaî, Uluğ Bey ve Nasreddin Tusî, yeni Türk devletlerinin posta pullarında 
yer alan tarihi karakterlerden bazılarıdır.

3 John Lenon, De Gole, Mahatma Gandi, Montgomery ve Lady Di-
ana konulu pullar, bu konuda basılan posta pullarına örnek olarak gösteri-
lebilir. 

4 Öyle ki Atatürk, günün birinde esaret altında yaşayan Türklerin 
bağımsızlıklarını kazanacaklarını ve o güne yönelik hazırlıklar yapması 
gerektiğini SSCB’nin dağılmasının akla bile gelmediği 1933 yılında yapmış 
olduğu bir konuşmasında ifade eden (Çeçen 1999: 9) birkaç kişiden 
birisidir. 

5  “Öyle kazanılmış, öyle düzene sokulmuş ilimiz, türemiz vardı… 
Türk Oğuz beyleri, milleti işit! Üstte gök basmasa, altta yer delinmese, 
Türk Milleti ilini, töreni kim bozabilecekti? Türk Milleti vazgeç, pişman 
ol!…(Öztürk 1973:173)”.
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Türkiye’nin Kafkasya’ya Yönelik Siyasası ve  
Türk-Ermeni Yakınlaşmasının Azerbaycan 
Siyasetine Etkisi

Soyalp Tamçelik*

Giriş

Sovyetler Rusya’nın dağılmasıyla birlikte ortaya çıkan siyasî buna-
lım, Kuzey Kafkasya’da sancılı bir dönemin başlamasına neden olmuştur. 
Özellikle bağımsız olmak isteyen Çeçen gruplarla süregelen mücadele, böl-
gede uzun yıllar istikrarsızlığa yol açmıştır. 

Türkiye, zaman içerisinde Yukarı Karabağ, Güney Osetya ve Abhaz-
ya sorunlarıyla yakından ilgilenmiş ve bölgedeki etkinliğini giderek arttır-
mıştır. Özellikle Karabağ’ın işgali karşısında Azerbaycan’a verdiği destekle 
birlikte, Ermenistan’la sınır kapısını kapatması bunun ciddi bir göstergesi-
dir. 

Türkiye için Güney Kafkasya, sosyo-politik ve sosyo-ekonomik ge-
rekçelerin yanı sıra stratejik derinlik açısından da önemli bir coğrafyadır. 
Özellikle Güney Kafkasya ülkeleri; Türkiye’nin refahı, güvenliği ve istik-
rarı açısından kilit konumdadır. Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan’la dip-
lomatik ilişkiler geliştirdikten sonra işbirliğini en üst düzeye çıkartmıştır. 
Böylece Türkiye, Rusya-Ermenistan-İran bloğuna karşı, kendinin de içinde 
bulunduğu Gürcistan-Azerbaycan hattını kurarak karşı bir duruş sergile-
miştir. 

Türkiyeʹnin, önümüzdeki dönemde Güney Kafkasya’ya olan ilgisini 
artırarak sürdüreceği, ilişkilerini stratejik ortaklığa dönüştüreceği ve eko-
nomik açıdan da birbirine bağlı ilişkiler geliştireceği değerlendirilmekte-
dir. Ancak Türkiye’nin Güney Kafkasya’ya yönelik stratejisi ve dış politika 
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uygulamaları, Türk-Ermeni ilişkilerinin normalleşme süreciyle ilişkilendi-
rilmektedir. Türk-Ermeni ilişkilerinin normalleşmesi ise Türk-Azeri ilişki-
lerine nasıl yansıyacağı ve Türkiye’nin bunu Kafkasya siyasasının geneline 
nasıl konumlandıracağı önemli bir konu olarak ortaya çıkmaktadır.

Bu çalışmada, Türkiye’nin Kafkasya’ya yönelik yaklaşımı, çıkarları 
doğrultusunda belirlediği hedefleri ve bu hedefleri gerçekleştirmek için 
kullandığı araçlar ele almıştır. Buna göre çalışmadaki temel amaç; Türki-
ye’nin Kafkasya’daki hedeflerinin kapsamını, bu hedeflerin Türk Dış Po-
litikası’ndaki yerini, bölgedeki çıkarlarının sadece militarist ve güvenlik 
okumalarıyla değil, aynı zamanda Türk-Ermeni ilişkilerinin normalleşme 
sürecinin Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan bloğuna eklenmesi ile daha da 
derinlik kazandırabilecek bir dış politika aracı olup olamayacağının ince-
lenmesidir. 

Bu çalışma; Türk Dış Politika uygulamalarının, Kafkasya bölgesine 
yönelik stratejilere yansıdığı ve uluslararası politika ortamının da bu strate-
jilere etki ettiği varsayımına dayanmaktadır. Bu doğrultuda Türkiye’nin dış 
politikasında Kafkasya’ya yönelik hedefleri, kullandığı araçları, söylemleri, 
güvenlik algılamaları, fırsat-tehdit ilişkisi ve bunları meşrulaştırmak için 
gündeme getirdiği siyasî araçlar ele alınmış ve mevcut uluslararası sistemin 
realitesine uygun olarak analiz edilmeye çalışılmıştır.

Dolayısıyla Türkiye’nin Kafkasya politikası ana başlığı altında hazır-
lanan bu çalışmada yöntem açısından senkronik bir seyir izlenmiştir. Ancak 
Türkiye’nin Kafkasya politikasını anlamak için Kafkasya’nın tarihî geçmişi 
ve kültürel çeşitliliğine bakılması gerekeceğinden diyakronik bir yapılan-
dırmaya önem verilmiştir. Özellikle bu çalışmada; Türkiye’nin genel olarak 
Kafkasya politikasına bakılarak, Kafkasya ile ilişkilerinin özelliklerine deği-
nilmiş ve daha sonra Kafkasya bağlamında Türkiye’nin dış politika uygula-
malarına değinilmiştir. 

Bu araştırmada süreç analizine dair bir yöntem uygulanmıştır. 
Dolayısıyla geleneksel hadise naklinin yerine daha çok analitik muhakemeye 
önem verilmiştir. Bu yöntemle, Türkiye’nin Kafkasya politikası incelenmiş 
ve çatışmacı teorilerden işbirliği anlayışına geçişte yaşanabileceklerin üze-
rinde durulmuştur. 

Türkiye’nin Kafkasya’ya Yönelik Siyasası ve Türk-Ermeni...
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 1. Türkiye’nin Kafkasya’ya Yönelik Politikalarında Kuramsal 
Çerçeve 

Her ülke iç ve dış politikasını yürütürken, yaptığı eylemlerin meşru-
iyet zeminini vatandaşlarının rızasına dayandırmak gibi zımni bir zorunlu-
luk vardır. Bu eylemlerin icra edilmesindeki rıza unsuru; hem hükümetten 
halka yönelik bir ikna sürecinin, hem de halktan hükümete yönelik bir bas-
kı sürecinin yaşanmasına neden olan ikili bir yapı bulunmaktadır. 

XX. yüzyıldan itibaren özellikle demokratik yönetimlerde, belli ka-
naat ya da görüşlere sahip birey ve grupların hükümet politikalarını etkile-
mesi ya da etkilemek istemesi, politika ve kamuoyu arasındaki bağlantının 
ve bu ikili üzerine yoğunlaşan çalışmaların önemini arttırmıştır. Ancak ka-
muoyunu sadece belirli bir siyasî sistemde işlerliği olan bir kavram haline 
indirgemek, totaliter ya da sosyalist yönetimlerin dış tehdit retoriği üze-
rinden sağladıkları iç politika konsensüsünü göz ardı etmek manasına gel-
mektedir. Aslında buradaki temel hata; kamuoyunun sosyoloji, psikoloji ya 
da felsefe gibi alanlardan soyutlanıp sadece politikanın bir bileşeni olarak 
görülmesidir. Bu yüzden çalışmanın ilk bölümünde dış politikayı oluşturan 
unsurların neler olduğuna ve Türk Dış Politikası’nı nasıl etkilediğine ilişkin 
ontolojik değişime bakılacaktır.

Bir devletin dış politikasının belirlenmesinde kamuoyunun etkisi, iç 
politikada olduğu gibi önem arz etmektedir. Ancak bu süreçte hükümet ile 
kamuoyunun aynı konuya ilgi düzeyleri farklı olduğu da bir gerçektir. İç 
politika meselelerinde günlük hayattan etkilenen bireyler, hükümete karşı 
etki alanı daha aktif iken, dış politika konusunda savaş ya da benzeri du-
rumlar dışında pasif kalmaktadırlar. Lakin bu durum, kamuoyunun dış po-
litikada etkin olmadığı manasına gelmemektedir. Bundan dolayı kamuoyu 
ile dış politika ilişkisi, çoğu zaman hükümetten halka doğru yönelen bir 
ikna süreci şeklini almaktadır. 

Aslında Türk kamuoyunun dış politika ilişkisi incelenirken, kavram-
ların tanımlanışı ya da muhtevası bakımından çok yönlülüğe sahip olmanın 
gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Konuyla ilgili olarak ortaya birçok teori orta-
ya atılacak kadar geniş bir literatüre sahip olan bu kavramın, dış politikayla 
olan tarihî bağlantısını göstermek önemli bir konu olarak kendini göster-
mektedir. 

Soyalp Tamçelik



614

XX. yüzyıla gelene kadar kamuoyu, politika içerisinde değerlendiri-
len ve henüz ayrı bir çalışma alanı olarak ele alınmayan bir kavramdır. XX. 
yüzyılda sosyolojik ve psikolojik anlamları öne çıkan kamuoyu kavramı, 
geliştirilen teoriler içinde yer almaya başlamıştır. Ancak konuyla ilgili ola-
rak XX. yüzyılda kamuoyu-politika ilişkisini sürdüren Lawrence ve Lipp-
man, bu alanının modern tanımına katkıda bulunan iki isim olarak ortaya 
çıkmıştır (Hennesy, 1985: 7). 

1920’li ve 1930’lu yıllarda kamuoyu kavramı, Amerikan üniversite-
lerinde popülerlik kazanan ve bunun sonucunda pek çok teori ve tartışma 
alanıyla genişleyen bir sürece tâbi olmuştur. Bu süreçte ortaya çıkan dü-
şünce biçimleri, bugünkü kamuoyu tanımlamalarına ve olay incelemeleri-
ne göre Amerikan kamuoyunun nasıl oluştuğu ya da şekillendiği gibi üst 
bir çerçeveden bakılmasına imkân sağlamıştır.

Buna göre Türkiye’de oluşan farklı kamuoyu tanımlarını şu şekilde 
sınıflandırmak mümkün olabilecektir.1 1. Türkiye’de grup aklı; 2. Türki-
ye’de ortak bilinç; 3. Türk Dış Politikası’nda fikirler ve tutumlar; 4. Tür-
kiye’de ortak fikirler; 5. Türkiye’de yaygın inanışlar, konsensüs ve yerleş-
miş kanılar; 6. Türkiye’de sosyal bilinç; 7. Türkiye’deki tüm düşünüşlerin 
toplamı ya da kitle düşünüşü; 8. Türkiye’de sadece eğitimli insanların fi-
kirleri; 9. Türkiye’de gelişme aşamasındaki fikirler ve 10. Türkiye’de sadece 
fikirlerdir. 

Aslında Türk kamuoyunun, kendi hükümetinin yapısını ve eylemle-
rini tayin etmeye veya etkilemeye çalışması, hatta hükümet mekanizması 
dışındaki insanların ulusal meselelerle ilgili kanaatlerini serbestçe ve aleni 
olarak ifade etmesi önemli bir şeydir. 

Bu durumda Türk kamuoyunda iki aktör arasında ciddi bir etkileşim 
süreci yaşandığı görülmüştür. Birinci süreçte, birey olarak vatandaşlardan hü-
kümete doğru olan kamu iletişimi mevcuttur. Ancak bu süreçte vatandaşlar 
arasındaki iletişim dahil değildir. İkinci süreçte ise hükümetten vatandaşları-
na yönelik olan bilgilendirme ya da propaganda eylemlerini kapsamaktadır. 
Lakin bu iletişimde hükümetler arası iletişim olan diplomasi bu sürece dahil 
değildir ( Jackall, 1995: 28).

1  Bu konu, Macdougall’ın (1952: 29) tasnifinden istifade edilerek değerlendirilmiştir.

Türkiye’nin Kafkasya’ya Yönelik Siyasası ve Türk-Ermeni...



615

Sonuç olarak bu çalışmada Türk kamuoyunda Güney Kafkasya ile 
ilgili olan iletişim şekillerinden hükümetten vatandaşa ya da vatandaştan 
hükümete yönelik durum esas alınmıştır. Bunun yanı sıra bireyler arasında-
ki ya da hükümet içindeki iletişim süreci ikinci plana atılmıştır. 

Buna göre Türk Dış Politikası, genel olarak Türkiye’nin kendi sınırla-
rı dışında ulusal çıkarlarını gerçekleştirmek için izlediği amaç, hareket tarzı 
ve kullandığı usuller diye tanımlanmak mümkündür (Bilge, 1966: 297). 

Daha öncede bahsedildiği gibi Türkiye’de politika konusunda hükü-
met ve kamuoyu arasında iki yönlü bir ilişki vardır. Türk kamuoyu hüküme-
ti etkilerken, aynı zamanda hükümet de Türk kamuoyunu etkilemektedir. 
Bu ilişki, yerel düzeyde olabileceği gibi ulusal düzeyde de olabilmektedir. 
Türkiye’de iki aktör arasında ilişki düzeni iki yönlüyken, bu ilişki arasında 
gerçekleşen iletişim de farklı şekillerde icra edilebildiği görülmektedir. As-
lında Türk Dış Politikası’nda bu süreç; karşılıklı ya da döngüsel, kapalı ya 
da açık, yakından ya da uzaktan, doğrudan ya da dolaylı olarak icra edile-
bilmektedir. Ancak Türkiye’de bu yöntem; zamana, yere ve koşullara göre 
değişebilmektedir (Childs, 1965: 291).

Türkiye’de iç politikayla ilgilenen değişik grup ve bireyler olduğu 
gibi, dış politika konusunda da devlete karşı baskı sağlayan sosyal kontrol 
kümesi ya da kitleler vardır. 

İç politikaya yönelik olarak Türk kamuoyu, hükümeti doğrudan se-
çimlerle, referandumlarla veya kamuoyu yoklamalarıyla etkileyebilirken, 
dış politikada baskı gruplarıyla, gösterilerle, basın yoluyla veya sosyal med-
yayla etkileyebilmektedir. Dolayısıyla Türkiye’de dış politika, Türk kamu-
oyunun hükümet politikalarını etkilemesi ya da etkilemek istemesi yoluyla 
ortaya çıkmaktadır. Süreç analizine göre bu durum, Türkiye’nin Kafkasya 
politikasını da etkilemekte veya belirlemektedir. Ancak belirlenen bu po-
litik süreç iki yönlü ve dinamik bir atmosferde ortaya çıkmaktadır. Vatan-
daştan hükümete veya hükümetten vatandaşa dinamik bir etkileşim sistemi 
halinde devam eden bu süreç, karşılıklı dengede bulunduğu sürece çatışma 
ve kriz oluşmamaktadır. Ne var ki Türk hükümeti, Ermeni açılımı yaparak 
Güney Kafkasya politikasını değiştirmeye çalışması, Türk kamuoyu ile hü-
kümet nezdince ciddi bir çatışma alanı yaratmış olmaktadır. Bu alanda hü-
kümetin istediği gibi hareket edebilmesi ya da kamuoyunun hilafına bir şey 
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yapması oldukça güç olduğundan kısa bir sürede bu açılımdan vazgeçtiği 
görülmüştür.

 Dış politika ulusal çıkar kavramı üzerine inşa edildiği ve ulusal çı-
karlar da ulusun tümünü bir bütün olarak ilgilendirdiği için dış politika iç 
politikanın aksine ortak görüş çerçevesinde tasavvur edilmesi gerekmek-
tedir. Lakin Türk kamuoyunda, ulusal çıkar kavramının neleri ihtiva ettiği 
konusunda bazen ayrışıma gittiği de gözlemlenmektedir. Genel itibarıyla 
Türkiye’de ülkenin bağımsızlığı ve toprak bütünlüğü dışında kalan diğer 
çıkarlar, kişilere ya da gruplara göre değişen anlamlar barındırmaktadır 
(Sezer, 1972: 107).

Buna göre Türk kamuoyunu tanımlarken, hem hükümetten vatanda-
şa hem de vatandaştan hükümete doğru değişebilen bir yapı arzettiği gö-
rülmüştür. Özellikle Türk kamuoyunda dış politikaya ilişkin olarak kanaat 
sahipleri ve karar alıcılar olmak üzere iki ayrı gruba ayrıldığı da dile getiril-
mektedir. Ancak Türk kamuoyunun, dış politikayı nasıl değerlendirdiğine 
ilişkin tartışmaları, Uluslararası İlişkiler Teorileri’nden liberal ve realist iki 
ana akıma göre değerlendirmek gerektiği düşünülmektedir. 

1.1. Liberal ve Realist Teoriye Göre Türk Dış Politikası’na Yönelik 
Açıklamalar

Türk kamuoyunun dış politikaya yönelik verdiği tepkiler, dünden 
bugüne gelen bir süreci ifade etmektedir. Özellikle 1954 yılından beri 
yoğunlaşan Kıbrıs meselesi, Türk kamuoyunda dış politikanın sadece si-
yasî elitler tarafından rasyonel olarak yönetilen bir alan olma özelliğini 
kaybetmesi ve Türk Dış Politikası’nda bir dönüm noktası olması açısından 
önemlidir. Ayrıca Kıbrıs’a yönelik 1974 Mutlu Barış Harekâtı ve sonrasın-
daki dönem, Türk kamuoyu için yeni bir teorik çerçevenin çizildiği dönem 
olagelmiştir. 

Bu bağlamda Türkiye’de sosyal inşacılık akımı, öncelikle realist 
teorinin eleştirisini yapmış ve ardından liberal gelenekten ayrılan nokta-
larıyla literatüre yeni bir kamuoyu fikri aktarmıştır. Buna göre Türkiye’de 
sosyal inşacılığın kamuoyu konusunda ortaya attığı fikrilerden iki tanesi 
çok önemlidir. Sırasıyla bunlar şu şekildedir:

Türkiye’nin Kafkasya’ya Yönelik Siyasası ve Türk-Ermeni...



617

1. Türk ulusunun ya da toplumunun üyelerince paylaşılan demokrasi 
modeli,

2. Türkiye’deki kanaat tespitleri için kullanılan metodolojik unsur-
lardır.

Bir yönüyle sosyal inşacılık, Türkiye’de demokrasiyi liberal geleneğin 
tabiî bir sonucu olarak görürken, aynı zamanda Türkiye’de demokrasinin 
nasıl olması gerektiğini bizzat Türk kamuoyunun belirlemesini savunmak-
tadır. Ancak Türkiye’de kamuoyunun eğitimsiz ve yetersiz olduğundan 
hareketle güçlü bir bürokrasizm ve elitist bir demokrasi olduğunu iddia 
edenler varsa da, ki edildiği görülmektedir, bu görüşü savunmak giderek 
güçleşmektedir. Bu görüş, yani Lippmann tarafından geliştirilen elit mer-
kezli demokrasi anlayışı (Herbst, 1998: 16), Türkiye’deki sosyal inşacılara 
göre her vatandaşın egemenlik hakkının olduğu ideal ve tipik demokrasi 
modeline aykırıdır. 

Türkiye’de sosyal inşacılığın diğer bir önemli tespiti de Türk kamu-
oyu yoklamalarındaki teknolojik ilerlemenin daha sağlıklı sonuçlar sağ-
layacağı yönündedir. Örneğin 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı’nın sonrasını 
şekillendirmek için bu konuda kullanılan inşacı yaklaşımlar kendini gös-
termektedir. Bu açıdan değerlendirildiği zaman 1974 Kıbrıs Barış Harekâ-
tı’nın iki tane doğrudan etkisi vardır. Biri uzun vadede, Türk kamuoyunu 
geçici istek, değişkenlik ve aşırılıklarından münezzeh bir yönetim kadrosu-
nun (siyasî elitlerin) hem ulusal çıkar, hem de küresel istikrar için en iyisi 
olduğu anlayışını zedelemiştir. Kısa vadeli ikinci etkisi de 1974 Kıbrıs Barış 
Harekâtı sırasında kamuoyu yoklamaları yapan anketlerin, kısıtlayıcı ve in-
dirgeyici sorular sorarak savaş konusunda Türk kamuoyunun tutumlarını 
yönlendirip şekillendirmiş olmasıdır. 

Daha sonraki zamanlarda Türkiye’de çok sayıda kamuoyu araştırma 
merkezleri kurulmuş ve dış politikada etkileşimin iki yönü de belirlenmeye 
çalışılmıştır. Bu araştırmalardan biri de Rusya ile Gürcistan arasında ger-
çekleşen Beş Gün Savaşı’nda Türk kamuoyunun ikiye bölündüğü ve sa-
vaşa destek verenlerin yanında çatışmanın sonlandırılması için müzakere 
edilmesini isteyen bir çoğunluk olduğu tespit etmiştir. Böylelikle Beş Gün 
Savaşı’na olan kamuoyu muhalefeti, yaralı sayısının ve maddi kayıpların 
artması sebebiyle kamuoyunun rasyonel dönüşümünü tekrar gündeme 
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getirmiştir. Bu bağlamda Almond-Lippmann konsensüsü de yeni eleştirile-
rin odağı olmuştur. Özellikle kamuoyunun değişkenliği, Benjamin Page ve 
Robert Shapiro tarafından yürütülen araştırmanın sonuçlarına göre geçer-
liliğini yitirdiği görülmüştür (Page ve Shapiro, 1983: 184-185). 

Örneğin Page ve Shapiro, 1930’lardan beri yapılan kamuoyu yokla-
malarını incelemişler ve kamuoyunun fikirlerinin değişip değişmediğine 
bakmışlardır. 6.000’den fazla sorunun sorulduğu bu anketlerde kamuoyu-
nun yıllar içindeki fikri değişiminin %6 gibi bir oranda kaldığı ve istikrarını 
koruduğu görülmüştür. Tutum değişikliğinde ise tam ters hareket gözlem-
lenmediği, bir başka deyişle fikir değişikliklerinin çok büyük boyutlarda ol-
madığı ortaya çıkmıştır. Bunun yanında kamuoyunda tutum değişikliğinin 
rasyonel bir sebebe bağlı olarak ortaya çıktığı ve politika yapımında önce-
si değil, sonrasında yaşanan yanlış politikalara karşı geliştiği görülmüştür 
(Page ve Shapiro, 1983: 188-189). 

Aslında teorik olarak Holsti’nin de dikkat çektiği gibi Türk kamuo-
yunun rasyonel düşünceden uzak olmadığı ve değişkenliğin aksine istik-
rarlı bir yapıda olduğu değerlendirilmektedir. Zira dış politika konusunda 
yeterli bilgisi olmayan Türk kamuoyunun, dış politikayı mutlak surette 
etkileyeceği manası gelmemektedir. Ancak realistlerin bakış açısıyla dış 
politikayı belirlemede Türk kamuoyu sınırlı etkiye sahip olmasa da hangi 
boyutta etki yarattığı da yine tartışma konusudur. Kaldı ki inşacı teorinin 
varsayımlarına göre Türk kamuoyu yoklamaları, çıkan sonuçların dış poli-
tikada etkili olup olmadığına da cevap vermemektedir.

Gerçi bu dönemde Türk kamuoyunun belli bir bütünlük ve yapıdan 
ya da ideolojik temelden yoksun olduğu yönündeki realist görüşe karşı çı-
kıldığı da olmuştur. Temel olarak Türk kamuoyunun dış politika meselele-
rinde hem ülke bütünlüğü, hem de bağımsızlığı gibi ulusal çıkar konuları 
dışında ulusal bütünlüğü etkileyen veya doğrudan tehdit olarak görülme-
yen konularda bir bütünlük gösterdiği de iddia edilmektedir. Buna göre 
Holsti’nin teorisinden hareketle, Türk kamuoyunda savunma harcamaları, 
silahlanma politikası, Güney Kafkasya’da yaşanan gelişmeler, Kuzey Kıb-
rıs’ta askerî varlığını göstermesi, Dağlık Karabağ politikası, uluslararası 
ticaret ve enerji gibi konulara yönelik ilginin ve sezgisel bütünlüğünden 
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bahsedilmesi doğaldır. Lakin realist teorinin görüşleri, Türk kamuoyunun 
yapı ve bütünlüğü konusundaki durumunu tam anlamıyla çürütülebilmiş 
değildir.

Türk kamuoyunun dış politika üzerinde etkili olup olmadığı konusu 
ise 1 Mart 2003 tarihli Irak tezkeresiyle siyasî elitlerin düşündüklerinden 
daha farklı bir gelişim göstermesiyle başlamıştır. Türk kamuoyu tarafından 
tasvip edilmeyen Irak politikası, Türkiye’de karar alıcıları yurtdışında ope-
rasyon yapma konusunda Türk kamuoyunun görüşlerini ihmal etmeme-
si gerektiğine dikkat çekmiştir. Irak müdahalesi, Türk kamuoyu desteğini 
alınmadığı ve TBMM’den geçmediği gibi birtakım psikolojik tahribat da 
yaratmıştır. Bundan dolayı Adalet ve Kalkınma Partisi’nin (AKP), Türk ka-
muoyunu ikna etmek için kullandığı yöntem ve retoriğin yeterli olmadığını 
anlamasına ve Türk kamuoyunun dış politikada ne kadar etkili olduğunu 
kabule etmesine neden olmuştur. Genel olarak anlaşılmıştı ki, Türk hükü-
metleri, Türk kamuoyu ister doğru bilgi sahibi olsun, ister olmasın yine de 
karar alıcıların fikirlerini ve politikalarını etkileme kabiliyetine sahip oldu-
ğu gerçeğini kabul etmek zorunda kalmışlardır.

Bunun dışında realist teorinin temel varsayımlarının sorgulandığı 
Ermeni açılımı sonrasında, Türk kamuoyu ile hükümet ilişkilerinde yeni 
bir yöntem geliştirilmesi ihtiyacı doğmuştur. Ayrıca Ermeni açılımının ba-
şarısızlıkla sonuçlanması, Türk kamuoyunun dış politika üzerindeki kon-
trolünü ya da baskısını arttırmasından ziyade karar alıcıların dış politika 
kararlarına kamuoyunu ikna etmesi yönünde yeni anlayış geliştirmesi ge-
rektiğini göstermiştir. Ancak Türkiye’de karar alıcılar ile kanaat sahipleri 
arasında şekillenen ulusal kamuoyunun yapısı, Türk kamuoyunun fikrine 
göre değişse de bu yapı değişmeden kalmıştır. Özellikle Türkiye’de her za-
man için merkezde bir siyasî elit kompozisyonu olmuş ve Türk kamuoyuna 
doğru ya da güdülenmiş bilgi aktarımı genelde bu merkezden yapılmıştır.

Türk kamuoyu ile Türk Dış Politikası’nın ilişkisi incelenirken, dik-
kat edilmesi gereken bir diğer husus da Türk kamuoyunun ülke halkının 
tamamına tekabül ettiği gibi birçok farklı kamuların da sahip olduğudur. 
Genel itibarıyla Türkiye’de ulusal kamuoyu yapısı, sosyolojik bir sınıflan-
dırma olmakla beraber, Türk Dış Politika konusunda ulusal kamuoyunun 
ayrıştığı noktaları da içinde barındırmaktadır.
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Türkiye’de ulusal kamuoyunun yapısı ele alındığında üç kademli bir 
piramide benzediği ifade edilmektedir. Piramidin tabanında Türkiye’de 
“pasif halk” denilen genel halk kitlesi bulunmaktadır. Genel olarak Türk 
Dış Politikası’nın konularına karşı ilgi duymayan ve bilgisi olmayan ‘ilgisiz 
çoğunluk’ gibi pasif halk tabakasının dış politika olaylarına tepkisi zihinsel 
işlemlerin değil, duygusal işlemlerin; fikirlerin değil, duyuş havasının etkisi 
altındadır (Sezer, 1972: 78). Realist geleneğin en sık kullandığı rasyonel 
düşünceden uzak ve dış politika konusunda ‘bilgisiz kamuoyu’ önermesi, 
tüm kamuoyunun pasif halk aşamasında indirdiği için kamuoyunun diğer 
katmanlarını ihmal etmiştir. Buna göre pasif halk, kanaat-politika ilişkisinin 
dışında kalsa bile en önemli özelliği dış politikanın nispi bir serbestlikle 
değişebileceği ya da oluşabileceği dış çerçeveyi saptamasıdır. Lakin pasif 
halkın bunu herhangi bir bilince bağlı olarak yaptığını belirtmek mümkün 
değildir (Gönlübol, 1969: 114). 

Türkiye’de piramidin orta tabakasını “aktif halk” grubu oluşturmak-
tadır. ‘İlgili azınlık’ da denilen bu grup, dış politika meseleleriyle daha çok 
ilgilenmektedir. Cohen’in politika haberlerini okuma oranına göre bu grup, 
dış politika ilgisinin kamuoyu içinde %10’una tekabül etmektedir. Ancak 
Türkiye’de aktif halk ile pasif halk arasındaki temel fark, dış politikaya 
duyulan ilgi değil, bizatihi politika oluşum sürecine katılma sürecidir (Se-
zer, 1972: 79). 

 Türkiye’de iki halk kesimi ile ilgili bir diğer önemli husus ise arala-
rında geçişkenlik olmasıdır. Türkiye’de pasif halk yığınının çıkarları ya da 
günlük hayatını işgal eden konular hakkında dış politikaya ilgi göstermesi, 
pasif halktan aktif halk tabakasına geçişi hızlandırmaktadır. Ancak bu geçiş, 
ilgili dış politika konusunda çözümlenmesi halinde geçişi yapan grubu tek-
rar pasifliğe itmektedir. Bu durumda Türkiye’de aktif halk kitlesi, sabit bir 
kitle olmayıp, içinde devamlı dış politika ilgisini sürdürmektedir. Ancak dış 
politikaya karşı ilgisini sürdüren bu kitlenin bir kısmı, yeni meselelerin or-
taya çıkmasında ya da son bulmasında bu gruba dâhil olmakta veya dışında 
kalmaktadır (Rosenau, 1961: 36).

Türkiye’de piramidin tepesinde ise “kamuoyu oluşturucuları” yer 
almaktadır. Türkiye’de kamuoyu oluşturucuları her toplumda çeşitli gö-
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rev ve mesleklerde bulunmaktadırlar. Bunların başında hükümette görevli 
olan kamuoyu oluşturucuları gelmektedirler. İkinci olarak iş adamları, din 
adamları, eğitimciler gibi toplumun ana kurumlarını elinde bulunduran ki-
şilerdir (Gönlübol 1969: 119-120). Buna göre Türkiye’de kamuoyu oluştu-
rucuları hem politika oluşturmada, hem de ikna etmede pasif ve aktif halk 
yığınlarını etkilemektedirler.

Rosenau ile Almond ifadesiyle Türkiye’de kamuoyu-dış politika ile 
ilişkisini ikiye ayırarak seçkinler/kamuoyu oluşturucuları ve halk olarak sı-
nıflandırmışlardır (Almond, 1965: 137).

Almond’un ifadesine benzer bir yöntemi Rosenau da onaylamakta-
dır. Rosenau, seçkinler grubunu “kamuoyu oluşturucuları” olarak adlan-
dırmıştır. Rosenau’nun teorisine göre dış politika haberlerinin ana akım 
medyadan politika yapıcılarına, ardından da kamuoyuna doğru yayıldığı 
şeklindedir. Bu bağlamda basın, Rosenau’ya göre karar alıcılar ile kamuoyu 
oluşturucuları olarak adlandırdığı elitler arasında fikir dolaşımını sağlayan 
bir mekanizmadır (Powlick ve Katz, 1998: 30). Böylelikle realist geleneğin 
temsilcilerinden olan Rosenau, dış politikayı aktif halk ile elitler arasında 
yaşanan ikili bir süreç haline indirgemiştir. Bu durum büyük ölçüde Türki-
ye için de geçerlidir.

Türkiye’de ulusal kamuoyunun yapısı, genel itibarıyla üç tabakada 
ele alınırken, elitler içindeki ayrım noktasında hangi elitin ya da elitler gru-
bunun kamuoyunu gerçekten yönlendirebildiği önemli bir konudur. Buna 
göre Türkiye’de bürokratlar, kanaat önderleri, gazetecileri, siyasetçiler, işa-
damları vb. elit gruplar oldukça etkindirler. Kuşkusuz ki Türkiye’de bütün 
grupların kamuoyunu etkileme kapasitesi vardır. Ancak Türk halkıyla doğ-
rudan iletişim halinde olan Cumhurbaşkanı ve Başbakan da bu elit grupları 
içinde en etkili olanlarındandır. 

Örneğin Ermeni açılımıyla, Dağlık Karabağ konusunun ötelenmesi 
veya Rusya Federasyonu’nun (RF) Gürcistan müdahalesi, Türk kamuo-
yunu ikna etme çabalarının baş mimarlarından devrin Başbakanı Recep 
Tayyip Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Abdullah Gül olarak görünmektedir. 
Cumhurbaşkanının birebir kamuoyunu ikna etme yoluna gitmesinin teme-
linde Ermenistan ile normalleşerek, Günay Kafkasya’da istikrarı sağlamak, 
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sınır ve bölge güvenliğini temin etmek, Rusya Federasyonu karşısından 
blok bir duvar oluşturmak, enerji politikalarında belirleyici rol üstlenmek 
vb. amaçlar vardır. Ancak Türk ve Azeri kamuoylarının fikri alınmadan bu-
nun yapılması, ilgili kamuoyları arasında ciddi bir tepkinin doğmasına ve 
daha sonra bundan vazgeçilmesine neden olmuştur.

2. Türk Dış Politikası ve Kafkaslar

Kafkasya, Karadeniz ve Hazar Denizi’nin ortasında, kuzeybatı-gü-
neydoğu yönünde uzanan Kafkas sıradağlarının ikiye böldüğü, engebeli ve 
verimli ovaların bulunduğu bir bölgedir. 

Kafkasya; Avrupa ile Türkistan’ın geçiş yolu üzerinde bulunmakla 
birlikte, Ortadoğu-Arap coğrafyası ile Doğu Avrupa’yı birbirine bağlayan 
stratejik bir konuma sahiptir. Kafkasya, stratejik konumunun yanı sıra sa-
hip olduğu zengin yeraltı ve yerüstü kaynaklar açısından da önemli bir mer-
kezdir.

Kafkasya, kuzey ve güney Kafkasya olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. 
Transkafkasya olarak da adlandırılan güney bölgesinde; Azerbaycan, Erme-
nistan ve Gürcistan yer almaktadır. Kuzey Kafkasya ile Güney Kafkasya top-
lumlarının kültür, dil ve sosyal özellikleri belirgin bir şekilde farklılık göster-
mesinden ötürü, Kafkas Havzası’nın toplumsal yapısı yekpare değildir. 

Havza coğrafyasının bir diğer özelliği ise RF, Türkiye, İran gibi 
büyük devletler arasında doğal bir tampon oluşturmasının yanı sıra ticaret 
ve ulaşımda bir köprü vazifesi görmesidir (Kantarcı, 2006: 21). Kuzey ve 
güney bağlantısı bölge üzerinden yapılmakta ve Türkistan ile Anadolu ka-
rayolu bağlantısıyla en kısa deniz yolu bağlantısı bölge üzerinden geçmek-
tedir. Genel olarak Kafkasya; RF’nin Avrupa kısmını ve Türkistan’ı Anado-
lu’ya ve Ortadoğu’yu bağladığı görülmektedir. 

‘Kafkas’ adı, ilk kez Eski Yunan yazarlarından Aiskhylos’un eserinde 
geçmektedir. Aiskhylos, bu kelimeyi M.Ö. 490 yılında “Zincire Vurulmuş 
Zevk ve Eğlence” adlı romanındaki “Kavkasos Dağı” deyimiyle kazandır-
mıştır (Kırzıoğlu, 1993: 17). 

Kafkasya, yüzyıllar boyunca birçok ulusun göç dalgasına maruz 
kalmış ve bu durumdan dolayı karmaşık kültürlerin bir arada yaşadığı bir 
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coğrafya haline gelmiştir. Bu nedenle yüzyıllardır siyasî istikrarsızlığın ve 
çekişmenin konu olduğu bu coğrafya, birbirinden farklı çok sayıda dilin 
ve kültürün iç içe geçtiği bir yerdir. Göçlerin, savaşların, siyasal ve sosyal 
mücadelenin etkisiyle etnik topluluklar karışmış ve toplumsal hareketlilik 
Kafkas halklarını dinamik tutmaya yönlendirmiştir (Tavkul, 2007: 13-14). 
Hâl böyle olunca Kafkasya’da etnik farklılıklar ve yaşanan mücadeleler gü-
nümüze kadar devam etmiştir. 

Kafkas toplumları, dil ve kültürel açıdan ele alındığında, genellikle 
dört bölümden oluşmaktadır. Bunlar Güney Kafkas, Kuzeybatı Kafkasya, 
Kuzeyorta Kafkasya ve Kuzeydoğu Kafkasya bölgeleridir. 

Sovyetler Birliği’nin dağılmasından sonra Türkiye ise başta Kafkas-
larda olmak üzere büyük jeopolitik oyuna etki eden bölgesel bir güç ve 
Türk dünyasının lideri olma iddiasında bulunmuştur. 

2.1. Kafkaslar’ın Türkiye Açısından Önemi

Kuzey ve Güney Kafkasya’nın sahip olduğu doğal kaynaklar ve stra-
tejik konum nedeniyle bölgesel güç unsurları açısından önem arz etmek-
tedir. Bölge, burada hakimiyet kurmak isteyen küresel güçler açısından da 
önemlidir. Bu yüzden Kafkasya, küresel güçlerle bölgesel güçler arasında 
ciddi bir mücadele alanı haline gelmiştir. 

Bölge, sahip olduğu büyük petrol ve doğalgaz yataklarının yanı sıra 
dünyanın petrol yatakları açısından en zengin Basra Havzası’nın kontrolü 
açısından da stratejik bir yere sahiptir (Can, 1996: 209). Bölgede yaşayan 
Türkler, Türkiye ile ilişkilerini sıkı tutarken, Fars toplulukları da İran’la, 
Ruslar ise RF ile ilişkilerini sürdürmektedirler. 

Bu üç devlet, Kafkasya’da hâkimiyet kurmak için öncelikle geçmişte 
olduğu gibi kendine bağlı akraba topluluklarını himaye etme yolunu tercih 
etmişlerdir. Böylece bu üç devlet, himaye yoluyla Kafkaslar’da nüfuz elde 
etmeye çalışmışlardır. Bu da Kafkaslar’da bitip tükenmeyen istikrarsızlık 
ortamına yol açmaktadır. 

Aslında Kafkaslar’ın farklı sosyo-politik ve kültürel yapısı, bugünkü 
idarî bölünmesine de yansımıştır. Türkiye, İran ve RF; Kafkaslar’daki çevre 
devletlerden herhangi birine yerleşirse, öteki devletlerin aleyhine güçlene-
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ceği muhakkaktır. Bir başka deyişle Kafkasya, çevre ülkelerin birbirleriyle 
olan mücadelesinin önemli bir rekabet safhası haline geldiği söylenebilir 
(Öztürk, 2001: 9). Bu sebeple Soğuk Savaş sonrası dönemde Güney Kaf-
kasya’da ortaya çıkan devletlerle birlikte Kuzey Kafkasya’da yer alan özerk 
devletler, geçmişten günümüze kadar süregelen mücadele alanının içinde 
olmaya devam etmiştir. 

Şüphe yok ki, Türkiye için Kafkasya’nın önemi, enerji kaynakları 
ve onlara ulaşma politikasının yanı sıra bölge halklarıyla geçmişten gelen 
sosyo-kültürel ilişkilerin yoğunluğundan kaynaklanmaktadır. Bağımsızlık-
larını kazanmış Türk Cumhuriyetleriyle yakın ilişkilerin kurulması, en az 
enerji kaynaklarına ulaşmak kadar önemlidir. 

Kafkas halkları; her şeyden önce dil, din, soy, tarih ve kültür geçmi-
şiyle RF’den ve İran’dan daha çok Türkiye’ye yakındırlar (Öztürk, 2001: 
10). Kaldı ki buradaki halkların büyük bir kısmını Türkler oluştururken, 
Türkiye’ye Rus baskısıyla göç eden çok sayıda kişi olması da bu bağları güç-
lendirmektedir. 

2.1.1. Türkiye’nin Güney Kafkasya Politikası 

Güney Kafkasya bölgesi, Türkiye’nin ulusal güvenliği açısından ciddi 
bir öneme sahiptir. Bu bölgeyle ilgili olarak politikasını dengeli bir şekil-
de yürütmeye çalışan Ankara hükümeti, 2008 RF-Gürcistan savaşının ar-
dından bölge ülkelerine “Kafkasya İstikrar ve İşbirliği Platformu” (Yılmaz, 
2014) adlı altında uluslararası bir yapı oluşturmayı teklif etmiştir (Gafarlı 
ve Köydemir, 2013). 

Türkiye’ye göre Güney Kafkasya’da kalıcı barışın sağlanmasını en-
gelleyen iki önemli problem vardır. Birincisi, Rusya-Gürcistan ilişkileri ve 
Gürcistan’daki ayrılıkçı bölgeler sorunudur. İkincisi ise Ermeniler’in işgal 
ettiği Karabağ Sorunu’dur.

Batılı ülkelerin tepkisizliği ve RF’nin Ermenistan yanlısı tutumu de-
ğişmediği sürece, Erivan’ın işgal ettiği Azerbaycan topraklarından çekilme-
si düşük bir ihtimaldir. RF-Gürcistan arasındaki birinci problem alanına 
nazaran, ikinci problem alanında Türkiye’nin arabuluculuk yapabilmesi ol-
dukça zordur. Nitekim Türkiye, Ermenistan’la var olan birçok sorun nede-
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niyle meselenin bir tarafı konumundadır. Bu nedenle Türkiye-Ermenistan-
Azerbaycan hattında ortak bir çözüm formülü geliştirilmesi ve eşzamanlı 
uygulanması oldukça zor görünmektedir (Gafarlı ve Köydemir, 2013; Yıl-
maz, 2014). 

Her şeyden önce Türkiye, bölgede kalıcı barışın tesisini engelleyen 
iki problem içinde bizzat bulunmasından dolayı, öncelikle RF’nin Gümrük 
Birliği ve Avrasya Birliği projelerini göz önünde bulundurması gerekmek-
tedir. 

RF, bu projelerle eski Sovyet coğrafyasındaki nüfuzunu artırmayı 
hedeflemekte ve bu coğrafyadaki ülkelerin Avrupa-Atlantik kurumlarıyla 
entegrasyonunu önlemeye çalışmaktadır. RF’nin bu stratejisi, büyük öl-
çüde Türk Dünyası’nı ihtiva edecek bir şekilde tasarlandığı için Türkiye 
açısından oldukça önemlidir. Bir başka deyişle Ankara, Türk Keneşi platfor-
mu kapsamında Türk Dünyası ile ilişkilerini dikkate alarak Gümrük Birliği 
ve Avrasya Birliği projeleriyle ilgili nasıl bir tutum geliştirmesi gerektiğini 
değerlendirmek zorundadır (Gafarlı ve Köydemir, 2013; Yılmaz, 2014). 

2.1.2. Türkiye-Azerbaycan İlişkileri

Türk Cumhuriyetleri arasında Azerbaycan; hem coğrafî, hem dil, 
hem kültür, hem de tarih olarak Türkiye’ye en yakın ülke olarak farklı bir 
konuma sahiptir. 1991 yılında Azerbaycan’ın bağımsızlığına kavuşmasın-
dan sonra iki halk arasındaki ilişkiler yoğunluk kazanmıştır. Bağımsızlık 
mücadelesi döneminde Azerbaycan’a en çok yardımı Türkiye’nin yaptığı 
herkesçe bilinmektedir (Kalafat ve Aslanlı, 2006: 407-408). 

Türkiye, 9 Kasım 1991 tarihinde Azerbaycan’ın bağımsızlığını ta-
nıyan ilk ülke olmuştur. İki ülke arasındaki diplomatik ilişkiler 14 Ocak 
1992 tarihinde tesis edilmiştir (Şimşir, 2011: 152). Türkiye ve Azerbaycan 
arasındaki ilişkilerin gücü; derin tarih, kültür, medeniyet ve ortak dilden 
oluşmaktadır. Türkiye, başından itibaren Azerbaycan ile yakın ilişkiler ge-
liştirmiş ve bağımsızlığa kavuşmuş yeni bir devlet olarak Azerbaycan’ın kar-
şılaştığı güçlüklerde yardımcı olmaya çalışmıştır. 

Bu dönemde Azerbaycan’da iktidara gelen Azerbaycan Halk Cep-
hesi’nin ve onun liderliğini yapan Ebulfez Elçibey’in, gerek fikri anlamda, 
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gerek iç politikaya ilişkin yaklaşımlarında, gerekse dış politika değerlendir-
melerinde, eski SSCB’ye eleştirel tavrı ve Türkiye yanlısı tutumu ile dikkat-
leri çekmiştir. Ebulfez Elçibey döneminde Azerbaycan bir ayağı Türkiye, 
bir ayağı Rusya’ya karşı olan Batı merkezli (ABD ve Avrupa) politikalar iz-
lemiştir (İşyar, 2004: 203). Ebulfez Elçibey’in bu tutumu, Rusya’yı rahatsız 
etmiş ve Moskova yönetimi, Ermenistan’ı destekleyen politikalar izleme-
sine ve süreç içinde Elçibey’in siyaseten zayıflamasına yol açmıştır (Sön-
mezoğlu, 2006: 710-711). Elçibey’in siyaseten zayıflaması, Türkiye açı-
sından büyük sıkıntı yaratmıştır. Çünkü bu dönemde Türkiye-Azerbaycan 
ilişkileri farklı bir boyut kazanmıştır. Buna göre Türkiye’nin bölgesel güç 
olma hedeflerine katkı sağlayan önemli bir gelişme olmuş ve Türkiye, Azer-
baycan’ın katkılarıyla Hazar Havzası’ndaki enerji denkleminin içine girme-
yi başarmıştır. Hâl böyle olunca Azerbaycan petrolüne yönelik oluşum-
larda yer almaya başlayan Türkiye, bu yolla bölge politikalarına müdahale 
edebilme imkânını elde etmiştir (Aydın, 2008b: 55). 

Görüleceği gibi Azerbaycan, Türk Dış Politikası açısından göz ardı 
edilemeyecek bir ülke konumundadır. Zira Türkiye için Azerbaycan ile ta-
rihî, etnik, kültürel ve dinî bağlar temelinde yürütülen ilişkiler dışında stra-
tejik derinliği olan unsurlar da bulunmaktadır. Buna göre bölgesel güç olma 
hedefini taşıyan Türkiye, Güney Kafkasya yönünde önemli bir açılım alanı 
elde etmiştir. Petrol ve doğalgaz projelerinin gündeme gelmesi ve bunlarla 
ilgili uygulamaya geçilmesi, Azerbaycan’ı Türkiye açısından önemli bir da-
yanak ve hareket noktası haline getirmiştir (Demir, 2003: 93).

2.1.3. Türkiye-Gürcistan İlişkileri

Gürcistan’ın bağımsızlığından günümüze kadar geçen süreçte Tif-
lis’in Ankara’yla olan ilişkileri ileri düzeydedir (Aydın, 2005: 416-417). 
Türkiye, Gürcistan’ın yaşadığı Abhazya ve Güney Osetya sorunlarının bir 
an önce ve barışçıl yollarla çözüme kavuşturulmasını öngören politikalar 
izlemiştir. Her iki devlet de bölgesel sorunların devlet egemenliği, toprak 
bütünlüğü ve sınırlarının dokunulmazlığı ilkeleri gözetilerek ve barışçıl 
yollarla çözülmesi gerekliliği üzerinde durmaktadırlar. 

Ayrıca Türkiye, AGİT Minsk Grubu’nun çalışmaları destek vererek 
Tiflis yönetimine yardımcı olmaya çalışmaktadır (Demir, 2003: 738). Bu 
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dönemde Türkiye, Gürcistan’ın NATO’yla olan ilişkilerinde ve askerî yapı-
lanmasında ciddi destek verdiği görülmüştür. Türkiye, Gürcistan’ın askerî 
yapılanmasını yeniden organize edilmesine, bu yapının NATO ölçütlerine 
göre uygun yapılmasına ve askerî personelin yetiştirilmesine azami şekilde 
yardımcı olmuştur. Türkiye’nin, Kafkasya’da ABD destek verdiği Gürcistan 
ve Azerbaycan ile doğu-batı ekseninde kurmaya çalıştığı yatay ittifak hattı, 
RF’nin etki sahasını daraltmış ve Moskova’nın güneye doğru inmesine en-
gel olmuştur. 

2.1.4. Türkiye-Ermenistan İlişkileri

Ermenistan; sınırlarını Azerbaycan, İran, Türkiye ve Gürcistan ile 
paylaşan ve deniz sınırı olmayan bir ülke olup, Güney Kafkasya olarak ad-
landırılan bölgenin yüzölçümü açısından en küçük, nüfusa olarak da en ho-
mojen coğrafyaya sahiptir (Laçiner, 2002: 169).

Ermenistan’ın talebi üzerine modern Türkiye’nin ilk uluslararası 
belgesi olan Gümrü Antlaşması imzalanmış ve Türkiye-Ermenistan sınırı 
belirlenmiştir (Soysal, 2015: 1). Ancak Ermenistan’da Sovyet hakimiyeti 
başlaması ile anlaşma onaylanmamış ve yürürlüğe girmemiştir. Türkiye ile 
SSCB arasında yapılan 1921 tarihli Moskova Antlaşması ile iki ülke arasın-
daki sınırlar yeniden belirlenmiş, Gümrü Antlaşması tekrardan teyit edil-
miştir (Şimşir, 2005: 48). 

Ermenistan, 30 Aralık 1922 tarihinde Gürcistan ve Azerbaycan ile 
beraber Transkafkas Sovyet Federatif Sosyalist Cumhuriyeti (TSFSC) 
adıyla Sovyetler Birliği’nin bir parçası haline gelmiştir. TSFSC, 5 Aralık 
1936 tarihli SSCB Anayasası ile dağılmış ve mezkûr üç devlet, SSCB’yi 
oluşturan devletlerden biri haline gelmiştir (Yalçınkaya, 2006: 154). Bu ta-
rihten sonra Ermenistan-Türkiye ilişkileri resmi olarak durmuştur.

Sovyetler Birliği’nin dağılması ile 1991 yılında yapılan referandumla 
SSCB’den ayrılarak Hayastani Hanrapetutyun (Ermenistan Cumhuriyeti) 
ilan edilmiştir. Levon Ter-Petrosyan, Ermenistan’ın ilk cumhurbaşkanı ol-
muştur (Cabbarlı, 2013: 85).

Ermenistan’ın içinde bulunduğu ekonomik koşulların farkında olan 
Ter-Petrosyan ve Ermeni Ulusal Hareketi, Ermenistan’ın ekonomik açın-
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dan gelişimi ve siyasî istikrarı için komşularla iyi ilişkilere sahip olması 
gerektiğini bilmektedir. Ermenistan’ın RF’ye olan bağımlılığının azaltıl-
ması gerektiğini düşünen Petrosyan yönetimi, bunun tek yolunun Türkiye 
dahil diğer bölge ülkeleriyle işbirliğinden geçtiğini düşünmektedir. Buna 
dayanarak Ter-Petrosyan, Ermenistan’ın komşularıyla olan ilişkilerini nor-
malleştirmeye yönelik bir dış politika izlemeye çalışmıştır. Ter-Petrosyan, 
Türkiye ile normal diplomatik ve ekonomik ilişkilerin kurulmasının Erme-
nistan ekonomisinin gelişmesi için gerekli olduğunu ve bu sayede Hazar 
petrol ve doğalgaz kaynaklarının uluslararası pazarlara taşınmasında Er-
menistan’ın transit ülke olabileceğini düşünmektedir (Kasım, 2003: 252-
253). Ekonomik çıkarları gereği Türkiye ile yakın ilişkiler kurmak zorunda 
olduğunu hesaplayan genç yönetim, sözde “Soykırım” konusunu ulusla-
rarası arenada gündeme getirmekten kaçınmış, “Ermenistan Bağımsızlık 
Bildirisi”nde yer alan sözde “Soykırıma” yönelik ifadenin Anayasa’da yer 
almasını engellemiştir (Aydın, 2005: 407). Ayrıca yeni yönetim, diaspora 
örgütlerinin Ermenistan üzerinde etkilerini sıfırlamaya çalışmış ve keskin 
Türk karşıtı tutumu ile bilinen Taşnakların faaliyetini yasaklamıştır (Demi-
rağ, 2006: 108). Ancak Ter-Petrosyan, arzu ettiği dış politika stratejisini 
uygulamaya koyamamıştır. Buna, hem Bağımsızlık Bildirgesi’nde Türki-
ye’ye yönelik iddialar, hem de Karabağ politikası engel olmuştur (Sofiyeva, 
2013: 152-153).

Buna karşın Türkiye’nin Ermenistan’a yönelik iyi niyet adımları daha 
SSCB döneminde atılmaya başlanmıştır. Bununla ilgili ilk adım, Türki-
ye’nin 1988 depreminden sonra Ermenistan’a yardım amaçlı malzemelerin 
gönderilmesiyle atılmıştır (Bal, 2004: 36). Ardından Türkiye’nin Moskova 
Büyükelçisi Volkan Vural, Nisan 1991’de ikili ilişkileri geliştirmek için Er-
menistan’a ilk ziyareti gerçekleştirmiştir. Bu ziyarette, doğrudan sınır tica-
retinin başlatılması, iki ülke arasındaki karayolunun açılması ve direkt hava 
yolu bağlantısının sağlanması karara bağlanmıştır (Sofiyeva, 2013: 153). 

Bunun dışında Türkiye, 19 Aralık 1991 tarihinde Ermenistan’ın ba-
ğımsızlığını hiçbir koşul ileri sürmeden tanımış (Aydın, 2005: 420) ikinci 
devlet olarak tarihe geçmiştir (Ralchev, 2015: 3). Sonraki süreçte de genç 
cumhuriyete yardım konusunda Türkiye’nin iradesi olduğunu, buğday ve 
elektrik satışı yapıldığını, hatta ve hatta Karadeniz’e kıyısı olmamasına rağ-
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men Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı’na davet edildiğini söylemek 
mümkündür (Aydın, 2005: 423).

Ancak taraflar arasında ilişkilerin kötüleşmesi çok uzun sürmemiştir. 
Özellikle Ermeni hükümetinin 1915 olaylarının “Soykırım” olarak tanın-
masına ilişkin çalışmalara başlayacağını açıklaması, ikili ilişkileri temelden 
sarsmıştır. Ardından Ermen hükümeti, Kars Antlaşması ile belirlenen Er-
meni-Türk sınırını tanımadığını açıklamıştır. Türkiye de buna tepki göste-
rerek, Ermeni hükümetinin iki ülke sınırlarını tanımadığı müddetçe diplo-
matik ilişkilerin kurulamayacağını belirtmiştir (Bal, 2004: 414). 

Karabağ konusunda daha saldırgan bir tutum sergilemeye başlayan 
Ermenistan, Karabağ dışındaki Azerbaycan topraklarını işgal etmiştir. Ar-
dından Ermenistan, Nahçivan’ı da işgal edebileceği ihtimali belirmiştir. 
Türkiye, bu duruma sert tepki göstererek, Kars Antlaşması’nın ihlali duru-
munda savaşa girebileceğinin sinyallerini vermiştir. Cumhurbaşkanı Özal 
ve parti liderleri Ecevit ve Türkeş de Türkiye’nin, Nahçivan’ı korumak için 
bölgeye asker göndermesi gerektiğini savunmuş (Sönmezoğlu, 2006: 716-
717), Başbakan Çiller de eğer Ermenistan Kars Antlaşması’nı ihlal ederek 
Nahçivan’ı işgal ederse, TBMM’den savaşa girme konusunda yetki isteye-
ceğini açıklamıştır (Aydın, 2005: 411). Bunun üzerine Rusya, Türkiye’nin 
doğrudan müdahale etmesinin üçüncü dünya savaşına sebep olabileceğini 
açıklamıştır (Sofiyeva, 2013: 154).

Türkiye, Ermenistan’ın Azerbaycan’daki Kelbecer’i işgali ile insanî 
yardım da dahil olmak üzere Ermenistan’a yapılacak sevkiyatı engellemiş, 
topraklarını ve hava sahasını kullanılmasına imkân vermemiştir. Sonra-
sında da iki ülke arasındaki kara sınırı kapanmıştır (Palabıyık ve Bozkuş, 
2012: 261).

1994 yılında Azerbaycan ile Ermenistan’ın ateşkes anlaşması imza-
lanması, Türkiye- Ermenistan ilişkilerinde iyileşme umudunu doğurmuş-
tur. Bununla ilgili olarak Türkiye, İstanbul-Erivan arasındaki H-50 hava ko-
ridorunu açarak bu umudu pekiştirmiştir. Ancak Ermenistan, Türkiye’ye 
karşı hasımane tutumunu korumuş ve uluslararası arenada Ankara’nın 
hilafına çalışarak bölücü terör örgütü PKK’ya destek vermiştir (Kantarcı, 
2006).
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1998 yılında yapılan seçimlerde Taşnaklara yakınlığı ile bilinen Ro-
bert Koçaryan’ın iktidara gelmesi, Ermenistan tarafını daha da radikalleş-
tirmiştir. Ermeni Devrimci Federasyonu’nun faaliyetlerine yeniden izin 
veren Koçaryan, Türkiye ile ilişkilerde daha sert bir politika takip etmiştir. 

Koçaryan, devlet başkanı seçildikten sonra “Soykırım” propaganda-
sını, “Dağlık Karabağ Cumhuriyeti”nin tanınmasını ve diaspora ile ilişki-
lerin geliştirilmesini dış politikada öncelikli meseleler haline getirmiştir 
(Cabbarlı, 2013: 154).

1915 Olayları ile ilgili olarak 2004 yılında arşivlerin açılması ve bi-
limsel olarak tartışılması ile ilgili olarak inisiyatif alınması gündeme gelmiş 
ve Viyana’da Türk-Ermeni Platformu kurulmuştur. Karşılıklı evrak teatisi 
yapılsa da istenilen sonuca ulaşamamış ve Platform dağılmıştır (Palabıyık 
ve Bozkuş, 2012: 271).

2.1.5. Türkiye’nin Bölgedeki Enerji Politikaları

Soğuk Savaş’ın sona ermesinden sonra Orta Asya ve Kafkaslar’da 
zengin doğalgaz ve petrol rezervlerinin uluslararası pazarlara ulaştırılması 
için birçok boru hattı projesi geliştirilmiştir (Özkan, 2010: 25). Bunlardan 
en önemlisi Bakü-Tiflis-Ceyhan (BTC) boru hattıdır. Başta Azerbaycan 
petrolü olmak üzere Hazar Bölgesi petrolünü Gürcistan ve Türkiye üze-
rinden uluslararası pazarlarına ulaştırmayı hedefleyen bir hattır (Gürsel, 
2012: 696). 

BTC boru hattı, Türkiye’nin bölgedeki etkinliğini ve jeopolitik öne-
mini daha da arttırmıştır. BTC boru hattı ile Türkiye, bir ölçüde Kafkaslar 
ve Türkistan’daki zengin petrol rezervlerinin uluslararası pazarlara taşınma-
sında köprü rolü üstlenmiştir (Gürsel, 2012: 696). Bu nedenle RF; Kaza-
kistan, Türkmenistan ve Azerbaycan’a Trans-Hazar boru hattı ve BTC pro-
jelerini desteklemekten vazgeçmesi için baskı yapmaya çalışmıştır (Blank, 
2008: 78; Özkan, 2010: 25-26).

Türkiye’nin jeopolitik önemini artıran bir diğer proje ise Bakü-Tiflis-
Erzurum Doğalgaz Boru Hattı’dır. Güney Kafkasya Doğalgaz Boru Hattı 
olarak da bilinen ve 970 km. uzunluğundaki hat, BTC boru hattına paralel 
olarak yapılmıştır. Yıllık kapasitesi 30 milyar metreküp olan boru hattına 
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ilk gaz (Şah Deniz), Mart 2007’de verilmiştir. Hattın amacı, Azerbaycan 
doğalgazını ilk aşamada Erzurum’a, daha sonraki aşamada Türkiye’nin ba-
tısına ve oradan da Orta ve Güney Avrupa ülkelerine taşımak olarak tespit 
edilmiştir. Ayrıca Kazakistan ve Türkmenistan doğalgazının bu hat üzerin-
den batıya ulaştırılması da amaçlanmıştır (Gürsel, 2012: 696).

Bir diğer proje ise Nabucco’dur. Bu projeye göre Türkistan ve Kafkas-
lar’daki doğalgaz kaynakları Türkiye üzerinden Balkanlar’a, oradan da Avru-
pa’ya ulaştırılması hedeflenmektedir (Roberts, 2006: 217). Aslında bu proje, 
Avrupa’nın RF üzerinden doğalgaza olan bağımlılığını azaltmaya yöneliktir. 
Dolayısıyla bu proje AB ve ABD tarafından da desteklenmektedir. 

Rusya Küresel Sorunlar Enstitüsü Başkanı Mihail Delyagin’e 
göre Nabucco, ABD’nin önemseyip geliştirdiği jeopolitik bir projesidir. 
Delyagin’nin görüşüne göre ABD, Kafkas bölgesini Bakü-Tiflis-Ceyhan 
aracılığıyla Rusya’dan kopardığını; Nabucco ile de Türkmenistan, Özbeki-
stan ve Kazakistan’ı koparmak istediğini ifade etmektedir (Özkan, 2010: 
28; Özbay, 2009).

AB’nin son yıllarda enerji alanında RF’ye bağlılığının artması ve 
Moskova yönetiminin transit ülkelerle yaşadığı ciddi problemlerle gün-
deme gelmesi, Avrupa ülkelerini tedirgin etmeye başlamıştır. Bu yüzden 
AB ülkeleri, enerji arz güvenliğini sağlamak için birtakım yeni önlemler 
almak zorunda kalmışlardır. Hâl böyle olunca Türkiye, Orta Doğu ve Ha-
zar havzasındaki zengin hidrokarbon rezervlerinin RF toprakları dışında 
bir güzergâhtan AB’ye taşınmasında anahtar bir ülke konumuna gelmiştir 
(Özkan, 2010: 28). 

BTE, BTC ve Nabucco gibi boru hatları; bir taraftan Türkiye’yi enerji 
koridoruna dönüştürürken ve Anadolu’nun jeopolitik önemini arttırırken; 
diğer taraftan Türkiye’nin enerji arz güvenliğini çeşitlendirerek tehdit 
algılamasını da düşürmektedir. Nabucco Projesi’nin hayata geçebilmesi ile 
birlikte gerekli doğalgazın tedariki Azerbaycan, Türkmenistan, İran, Irak, 
Mısır ve İsrail gibi kaynaklardan sağlanabilecektir. 

Türkmen gazının projeye dahil edilmesinde Hazar Denizi’nin hukukî 
statüsü sebebiyle bazı engellerle karşılaşılmaktadır. İran gazının projeye 
dahil edilmesine, İran ile ABD arasında yaşanan nükleer enerji tartışmaları 
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yaşandığından ABD karşı çıkmaktadır. Bu nedenle Azerbaycan gazının 
proje için önemi daha da artmaktadır (Özkan, 2010: 28). 

RF’nin; özellikle Gürcistan’ın NATO üyeliğini engellemesinin altın-
da yatan bir diğer gerekçe ise Nabucco Projesi ile Kafkaslar’ın enerji ko-
ridoru haline gelmesini istememesidir. Zira RF, Avrupa’nın bir numaralı 
doğalgaz tedarikçisi olma ve güvenliği açısından Güney Kafkasya’yı kay-
betme tehlikesi ile karşı karşıya kalacaktır. Özellikle SSCB’nin dağılmasın-
dan sonra uluslararası boyutta altı boru hattı inşa edilmiş ve bunların hiç 
biri RF’nin topraklarından geçmemiştir (Akgün, 2008: 12). Bu yüzden RF, 
çıkarları açısından bu projeyi tehdit olarak görmektedir. 

Kaldı ki RF, Gürcistan ve Azerbaycan’a baskıda bulunma fırsatını 
kaybedeceği için bu projenin hayata geçmesini de istememektedir. Buna 
göre RF, bölgede izole olmuş müttefiki durumdaki Ermenistan’a ulaşma 
imkânını da kaybetmiş olacaktır (Aydın, 2008a: 2).

3. Türkiye’nin Kafkasya Politikası

“Stratejik Derinlik” adlı kitapla Türkiye’nin dış politikasını teorize 
eden Ahmet Davutoğlu, ilkin Başdanışman, ardından Dışişleri Bakanı ve 
son olarak da Başbakan olarak uygulamaya çalıştığı şey, “komşularla sıfır 
sorun” politikasıyla Türkiye’nin statükocu tutumunu terk edilerek, daha 
aktif dış politika yürütülmesi gerektiğini savunmuştur (Davutoğlu, 2001: 
321). Bu kapsamda Türkiye, daha önceleri müdahil olmadığı birçok alanda 
politika üretmeye başlamış, katı tutum sergilediği bazı alanlarda ise ciddi 
açılımlar yaparak proaktif politika üretmeye çalışmıştır. Bir başka deyişle 
yeni duruma göre politika üreten Türkiye, eski politik algılamalarından 
uzaklaşıldığı görülmüştür. 

Buna göre Türkiye, Kafkas coğrafyasını RF’yle kendi arasına koydu-
ğu tampon bölge olarak değerlendirmiştir. Bu nedenle Türkiye, Gürcistan 
ve Azerbaycan’la olan ilişkilerinin sıcak ve samimi olmasına özen göster-
miştir. Türkiye, özellikle RF’nin bölgedeki gücünü dengelemeyebilmek 
için ilgili ülkelerle ticarî, siyasî, kültür vb. anlaşmalar imzalayarak, ilişkileri-
ni daha da derinleştirmeye çalışmıştır. 

Uzun vadeli enerji ihtiyacının önemli bir bölümünü karşılamak üze-
re Hazar Denizi yatakları başta olmak üzere Kafkaslar ve Türkistan’dan 
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petrol ve doğalgazın en uygun koşullarda ve kesintisiz olarak Türkiye üze-
rinden Batı’ya akışının sağlanması Türkiye açısından Kafkaslar’ın önemini 
artırmaktadır (Yanar, 2002: 85). Ayrıca Türkiye, ulaşım yolları bakımın-
dan Anadolu’nun geçit konumunda olmasını, Rus yayılmacılığının canlan-
ması ihtimaline karşı Kafkaslar’ı tampon bölge haline getirmesini ve Türk 
ekonomisinin güçlendirilmesi için karşılıklı iyi ilişkiler kurmak, bölgenin 
ekonomik potansiyelinden yararlanmak ve stratejik hedeflerine ulaşmak 
için bu bölgenin istikrarlı olmasını hedeflemiştir (Yanar, 2002: 86).

Bu esnada Türkiye, Azerbaycan’ın kültür, ekonomik ve sosyal yön-
den Ankara’ya yaklaşmasını, İran’ın fundamentalist siyasetine ve RF’nin 
nüfuzu altına girmesine mani olmak için de istemektedir. 

Türkiye, Türkistan’a giriş için güvenilir kapı olarak gördüğü Gür-
cistan’la ekonomik ve siyasî ilişkiler geliştirmek istemektedir. Bunun için 
Gürcistan, Türkiye’ye Ermenistan’dan veya onun hamisi konumundaki 
RF’nden gelebilecek tehdide karşı bir denge politikası uygulama niyetinde-
dir. Böylece Türkiye, müttefiki Tiflis ile birlikte mukavemet etmek ve Eri-
van’ın, gerekirse Moskova’nın manevra sahasını sınırlandırmak amacında-
dır. Ayrıca Türkiye, ileriki dönemlerde RF’nin askerî birliklerini Erivan’dan 
çıkarabilirse gerek kendi, gerekse bölge için daha istikrarlı bir yapıya kavu-
şacağının hesabını yapmaktadır. Dolayısıyla Türkiye, Kafkasya’yı Anado-
lu coğrafyasının bir uzantısı ve tamamlayıcı bir cüzü olarak görmekte ve 
değerlendirmektedir. Buna göre Türkiye’nin doğudaki sınır coğrafyası için 
jeostratejik ufku ve stratejik algısı Kafkasya’ya kadar uzanmaktadır. Hatta 
birçok durumda Türkiye’nin güvenliği, ekonomik geleceği ve Türk Dün-
yası’na yönelik politikaları, Kafkasya ile birlikte Balkanlar ve Orta Doğu ile 
irtibatlıdır. 

Bölgeyle ilgili olarak Türkiye, insan odaklı bir siyaset de takip ettiği 
görülmüştür. Örneğin Türk kültürü, Türkiye’nin bölge ile olan ilişkilerinde 
önemli bir yer tutmaktadır. Özellikle taraflar arasında ortak payda, ilişkilere 
derinlikli bir boyut kazandırdığı da belirtilmektedir (Demir, 2003: 196). 
Buna göre Türk kültürünün geleceğe yönelik evrensel değerlerin aktarıl-
ması, Kafkasya’daki gelişmelerle doğrudan ilintili olduğu düşünülmektedir. 
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Türkiye, Kafkasya’nın önemli bir yerinde ve Batı dünyası ile irtibat 
noktalarından birine hakim olması nedeniyle Kafkasya politikalarından 
hem etkilenen, hem de bu etkileyen ülke konumundadır. Özellikle Türki-
ye, bölgenin en güçlü ve en modern ordusuna sahip olması açısından da 
caydırıcı güce ve askerî potansiyele sahiptir. Türkiye; yumuşak gücü, Kaf-
kaslardaki soy ve dil birliği kullanma avantajıyla, sert gücü ise ulusal çıkar-
larının gerçekleşmesi amacıyla kullanmaktadır. Ancak Türkiye’nin, kendi 
coğrafyasını Avrasya’nın enerji koridoru yapmak gibi bir hedefi varken 
veya bu hedefe ulaşmak için birçok unsura sahipken, bölge üzerinde küre-
sel ve bölgesel çıkarları çatışan aktörlerle aynı anda mücadele etmesi müm-
kün değildir. Bu nedenle Türkiye, dış politikasında denge siyasetine önem 
vermesi ve önemli bir güç karşısında dengeleyici bir başka güçle (güçlerle) 
ittifaka girmesi beklenmektedir.

Aslında Türk Dış Politikası’nda en önemli kırılma noktalarından bi-
risi de 2002 yılında AKP’nin iktidara gelmesi ve Kafkasya’ya yönelik dış 
politikada değişikliklere gitmesi ile yaşanmıştır. AKP tarafından içerisine 
kapanık ve reaktif politikaların geliştirildiği dönem olarak nitelenen önceki 
dönemin tersine yeni dönemde proaktif politikalar izlenmeye başlandığı 
iddia edilmektedir. 

Bu süreç, Türkiye-Ermenistan kamuoyunda çeşitli tepkilere sebep ol-
duğu gibi Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinde de krize sebep olmuştur. Bu has-
sasiyetin farkında olan ve dış politikada Azerbaycan’a destek veren Türkiye, 
bu süreci yürütürken, Azerbaycan’ı küstürmemeye gayret sarfetmiştir. Cum-
hurbaşkanı Abdullah Gül, Erivan’da futbol maçını izledikten sonra Bakü’yü 
geçmiş, Türkiye’nin Kafkaslar’daki politikasının değiştirmediğini belirtmiş 
ve Türkiye’nin bölgesel sorunların çözümünü Azerbaycan’ın toprak bütün-
lüğü çerçevesinde gördüğünü yinelemiştir (Çelikpala, 2010: 102). Kısacası 
futbol diplomasisi olarak adlandırılan sürecin hemen akabinde Cumhurbaş-
kanı Gül’ün Bakü’yü ziyaret ederek yumuşatıcı mesajlar vermesi, Türkiye’nin 
Ermenistan politikasını Azerbaycan’dan bağımsız olarak okumadığını göster-
miştir. Bu aşamada Bakü, bekle-gör pozisyonunu korumuştur. Ancak ulusla-
rarası medyada, Dağlık Karabağ sorunun protokollerden bağımsız olduğu ve 
sınırların Karabağ sorunundan bağımsız olarak açılacağı yönünde haberler 
çıkması nedeniyle kriz yeniden tırmandırmış ve Bakü’nün tavrı değişmiştir. 
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Protokolle ilgili metinlerde “Karabağ” konusunun geçmemesi, 
üstüne üstlük AKP hükümetinden birtakım yetkililer Azerbaycan’ın duy-
duğu endişeleri haklı çıkartacak şekilde yorumlarda bulunması, Türki-
ye’nin özelde Karabağ, genelde ise Kafkasya politikasının değiştiği intiba-
ını vermiştir. Türk-Ermeni yakınlaşmasına yönelik yol haritasında sınırın 
açılması konusu geçtiğinden, Azerbaycan kendi ulusal çıkarlarına yönelik 
yüksek dereceli tehdit algılamaya başlamıştır (Sofiyeva, 2013: 252). 

Artan krizin iyi yönetilememesi nedeniyle Türk-Azeri ilişkileri cid-
di bir şekilde sarsılmıştır. İki ülke arasındaki ilişkiler, hem kültürel hem 
de ekonomik olarak zarar görmeye başlamıştır. Bunun ötesinde Azerbay-
can halkının Türkiye algısında kısmi değişimler görülmüştür. Azerbaycan 
yönetimi ise RF ile daha yakın ilişki kurma durumuna geçmiştir.

RF’nin Azerbaycan-Ermenistan ilişkilerinde Ermenistan’dan yana 
tavır koymasına rağmen Azerbaycan’ın yine de Moskova ile yakınlaşmaya 
devam etmesi, Ankara’da ciddi hayal kırıklığının yaşanmasına neden ol-
muştur. Zaman içerisinde Azerbaycan ile olan ilişkilerini düzelten Ankara, 
Kafkasya politikasında yeniden aktif olmaya çalışmıştır.

Sonuç

Kafkasya çoğu zaman ya Osmanlı İmparatorluğu’nun, ya da Çarlık 
Rusyası’nın bir parçası olmuştur. Burada yaşanan siyasî mücadele, uzun dö-
nemler halinde biçimlenmiştir. Osmanlı Devleti’nin ve Çarlık Rusyası’nın 
dağılmasıyla birlikte ortaya çıkan yeni devletler, bölgede hakimiyet müca-
delesinin yaşanmasına neden olmuşlardır. Ancak SSCB’nin kurulmasıyla 
birlikte bölgede baskın bir Rus etkisi görülmüştür. 

Soğuk Savaş’ın sona erip, Sovyetler Birliği’nin dağılmasıyla birlikte 
Türkiye de kültürel ve siyasî kimliğiyle bölgede etkisini hissettirmeye baş-
lamıştır. Özellikle Kuzey Kafkasya’daki siyasî kargaşa döneminde kendini 
gösteren Türkiye, Güney Kafkasya’da hiç olmadığı kadar etkin bir güç ola-
rak ortaya çıkmıştır. 

Özellikle Azerbaycan ve Gürcistan ile ilişkilerini en üst düzeye çıka-
ran Türkiye, ABD’nin önerileri doğrultusunda Ermenistan’la ilişkilerinde 
iyileşmeye gitmek istemiştir. Ancak Ermeniler’in tutumundan ötürü bu 
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plan olumlu sonuçlanamamıştır. Zira Türkiye’de, Soğuk Savaş’tan sonrası 
romantik düşüncelerin gerçeklik duvarına çarpması, beklentilerin büyüklü-
ğü oranında hayal kırıklığının yaşanmasına da neden olmuştur. Gerçi Orta 
Asya ve Kafkasya ülkelerini tanıyan ilk ülke olan Ankara, Adriyatik’ten Çin 
Denizi’ne kadar Türk birliği retoriğiyle lider olma çabasına girmiştir. Ancak 
kısa bire süre sonra kendi kapasitesinin yetersizliğini fark etmesi ve RF’nin 
bölgedeki üstünlüğünü kaptırmama eğilimde olması, Ankara’nın daha ger-
çekçi politikaların takip edilmesini zorlamıştır.

Buna göre bölgede güvenliği ve istikrarı sağlamaya çalışan Türkiye’nin 
Kafkasya politikasını yeniden şekillendirdiği görülmüştür. Hâl böyle olun-
ca Türkiye’nin Kafkasya politikası üç boyutlu olup, sırasıyla siyaset, eko-
nomi ve güvenlik unsurlarından oluştuğu gözlemlenmiştir. Siyasî açıdan 
Ankara, Gürcistan’ın istikrara kavuşması ve toprak bütünlüğünü koruması 
yönünde politika izlemiştir. 

1990’lı yılların ortalarından itibaren Ankara-Tiflis ilişkileri stratejik 
bir ortaklığa dönüşmüştür. Ancak bu durumdaki en önemli etken, Mosko-
va’nın Güney Kafkasya’da nüfuzunu artırmaya yönelik kurulmak istenen 
karşı denge ihtiyacı olmuştur. Washington da izlediği bölgesel politikalarla 
Ankara-Tiflis ilişkilerinin gelişmesini teşvik etmiştir. 

Uluslararası arenada çok fazla örneğine rastlanılmayan ve kendine 
özgü bir ilişkiye sahip olan Türkiye-Azerbaycan ilişkileri siyasî, ekonomik, 
askerî ve kültürel alanda işbirliği ile gelişmiştir. “Bir millet, iki devlet” reto-
riği ile sembolleşen Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinde realist paradigmaya 
meydan okurcasına duygusal boyut hiç eksik olmamıştır. Ancak bu denli 
yakın ilişkiler, kendi içerisinde birtakım hassasiyetleri de barındırmıştır.

Bunun başlıca sebebi Azerbaycan’ın Türkiye’yle etnik, kültürel, dil 
yakınlığının çok olması ve zengin hidrokarbon kaynaklarının bulunma-
sıdır. Bu durum, Türkiye’nin Kafkasya politikasının merkezine Azerbay-
can’ın oturmasına neden olmuştur. 

Türkiye-Azerbaycan ilişkileri genel seyir itibari ile üst seviyede ve ol-
dukça iyi seyir takip etse de birtakım krizler de yaşanmamış değildir. Bun-
ların en önemlisi Türkiye-Ermenistan ilişkilerinin normalleşme çabaları ve 
“Ermeni Açılımı” olarak adlandırılan süreçte yaşanan kırılganlıktır. Bundan 
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dolayı Türkiye-Ermenistan-Azerbaycan üçgenindeki ikili ilişkiler, üçüncü 
ülkeden bağımsız olarak düşünülmesi mümkün görünmemektedir. 

Türkiye’nin Güney ve Kuzey Kafkasya üzerinde uygulayageldiği po-
litikalar, Azerbaycan gibi stratejik partnere sahip olması, bölgede her geçen 
gün etkin bir güç olmasını beraberinde getirmiştir. Enerji koridorunun geçiş 
güzergâhını kontrolüne almak istemesi de bunu daha somut hale getirmiştir. 

Son dönemde gündeme gelen boru hatları da Türkiye’nin önemini 
arttıran bir diğer unsurdur. Önümüzdeki dönemde Türkiye, Güney Kaf-
kasya’dan, Kuzey Kafkasya’ya doğru kültürel ve siyasî etki oluşturabilecek 
potansiyele ve güce sahip olduğu değerlendirilmektedir. 
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Azerbaycan’ın Ulusal Güvenlik Sorunları

Vugar Mammadzada*

1. Giriş

Uluslararası ilişkilerin öznesi konumundaki her devletin dünyadaki 
nüfuz ve imajını belirleyen şey, uyguladığı ulusal güvenlik politikasına sıkı 
sıkıya bağlıdır. Ulusal güvenlik politikası bir ülkenin politik, ekonomik, 
sosyal ve manevi kalkınmasının, dış dünyanın tehlikeleri karşısında dayan-
ma gücünün, verimli devlet yönetiminin, ülke içi istikrarın, yurttaşların 
ulusal düşünce, amaç ve hedefler uğruna birleşmesinin ve toplumsal - poli-
tik yaşama katılım düzeyinin, diğer iç politika meselelerinin temel göster-
gelerinden bir tanesidir. 

Bilindiği üzere SSCB döneminde Azerbaycan’ın bağımsız bir ulu-
sal kalkınma ya da güvenlik politikası mevcut olmamıştır. Diğer Birlik 
Cumhuriyetleri gibi Azerbaycan’ın kalkınmasına ve güvenliğine ilişkin me-
seleler de SSCB ortak mekânında, ortak politik, ekonomik ve ideolojik bir 
yaklaşım çerçevesinde, yine SSCB geneli için geçerli argümanlarla belirlen-
mekte ve sorunlar Birlik Cumhuriyetlerinin ortak çıkarları doğrultusunda 
çözüme kavuşturulmaktaydı. 

SSCB’nin parçalanması, sosyalist sistemin çökmesi, çok sayıda ül-
kenin bir politik düzenden diğerine geçmesi ve yeni bağımsız devletlerin 
uluslararası ilişkiler sistemine girmesi ile dünya üzerinde eskiden beri mev-
cut politik, ekonomik, jeopolitik ve askerî-stratejik dengeler ciddi ölçüde 
değişikliğe uğramıştır. Bu uluslararası süreçler diğer Post - Sovyet ülkeleri 
gibi Azerbaycan’ı da kendine özgü ulusal kalkınma ve güvenlik politikasını 
şekillendirmek, ulusal güvenlik stratejisini oluşturmak ve uygulamak zo-
runluluğuyla karşı karşıya bırakmıştır (Hasanov, 2011: 7-9).

Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği’nin (SSCB) 21 Aralık 
1991’de çökmesine kadar NATO, ABD ve üye devletlerin güvenliğini ba-
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şarılı şekilde korumuştur. Ancak Sovyetler Birliği’nin çökmesinden sonra 
NATO genelde ABD’nin çıkarlarına hizmet etmiştir. Soğuk Savaş bittik-
ten sonra NATO’ya üye olan devletlerin ulusal güvenliğini tehdit edecek 
başka bir süper devlet ortaya çıkmamıştır. ABD tek kutuplu dünyanın li-
deri olmuş, ancak NATO’nun dağılmasına izin vermemiştir. Mantıksal 
olarak tehdit ortadan kalktıktan sonra NATO’nun küçülmesi veya ortadan 
kalkması gerekirdi. Sovyetler Birliği’nin çöküşünden sonra bu konu ciddi 
tartışmalara neden olmuştur. ABD dünya genelinde kendisinin ulusal gü-
venliğini devam ettirmek, korumak ve hatta genişletmek amacıyla örgüte 
üye olan devletleri bir arada tutabilmesi için yeni tehdit unsuru ortaya çı-
karmalıydı. ABD, bunu İslami terör ve uluslararası terörizm tehdidini or-
taya atmakla başardı. Sovyetler Birliği’nin çökmesinden sonra NATO’nun 
düzenlediği bütün uluslararası müdahaleler üye devletlerin, ağırlıklı olarak 
ise ABD’nin ulusal güvenliğine hizmet etmiştir ve etmektedir. Irak’a ve Af-
ganistan’a NATO çerçevesinde müdahale üye devletlerin askeri birlikleri 
tarafından yapılsa da, sonuçlarına göre ekonomik ve stratejik olarak ‘aslan 
payı’ ABD’nin olmuştur.

Bütün devletler bağımsızlığını korumak ve varlıklarını devam ettir-
mek adına ulusal güvenlik alanında ciddi yatırımlar yapmakta, dış politika, 
ekonomik güç, nüfus büyüklüğü ve diğer kriterlerinden yararlanarak bölge 
ve uluslararası alanda kendilerine özgü güvenlik siyaseti hayata geçirmek-
tedirler. 

Azerbaycan 18 Ekim 1991’de bağımsızlığını ilan ettikten sonra bir 
takım ulusal güvenlik sorunları ile karşılaşmıştır. Bu sorunların bazıları bu 
güne kadar hayata geçirilen siyaset sonucunda önemli derecede aşılmış 
ya da tamamen ortadan kaldırılmıştır. Örneğin, bağımsızlığının ilk yılla-
rında Azerbaycan’ın ulusal güvenliği için en önemli olan konu bağımsız-
lığının uluslararası alanda tanınması olmuştur. Bir kaç yıldan sonra Azer-
baycan başarılı bir şekilde bu sorunun üstesinden gelmiş, bağımsızlığı bir 
çok devlet ve uluslararası örgütler tarafından tanınmış, 3 Mart 1992’de 
Birleşmiş Milletler Teşkilatı’na (BM), 30 Ocak 1992’de Avrupa Güvenlik 
ve İşbirliği Teşkilatı’na (AGİT) diğer bölgesel ve uluslararası örgütlere üye 
olmuş ve bağımsızlığını pekiştirmiştir.
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Bütün bunlara rağmen bu gün de Azerbaycan’ın hayati öneme sahip 
bazı ulusal güvenlik sorunları vardır.  Bu sorunları kısaca aşağıdaki gibi sı-
ralamak mümkündür:

-Azerbaycan topraklarının Ermenistan tarafından işgal edilmesi;

-enerji güvenliğinin devamlılığının temin edilmesi;

-Rusya ile ilişkilerini yolunda tutma çabası;

-İran’la ilişkileri geliştirmek çabası (Güney Azerbaycan realitesini 
dikkate alarak);

-Çok uluslu etnik yapıya sahip olması nedeniyle etnik bölücülüğe 
karşı önlem alınması, bu alana iç ve dış müdahalenin minimuma indirilme-
si (1990’lı yıllarda bunun acı örnekleri yaşanmıştır).

2. Azerbaycan’ın Ulusal Güvenlik Arayışı 

Azerbaycan bağımsızlığını ilan ettikten sonra ciddi siyasi, ekonomik 
ve askeri sorunlarla karşı karşıya kalmıştır. 1987 yılı sonlarında Azerbay-
can’ın Dağlık Karabağ Özerk Vilayeti’nde yaşayan Ermeniler, Ermenis-
tan’ın siyasi ve askeri desteğini alarak bölücülük faaliyetine başladılar. İlk 
önce ekonomik ve sosyal sorunları öne çıkaran Ermeniler, daha sonra 
siyasi sorunları gündeme getirmiş, Ermenistan ile birleşmek talebini or-
taya koymuştur. 1991 yılı sonlarından itibaren Ermenilerin bölücülük 
faaliyetleri silahlı aşamaya geçmiş, 1994 yılına kadar devam eden savaşta 
Ermenistan Azerbaycan topraklarının yaklaşık %20’sini işgal etmiştir (As-
lanlı, 2001:115).

Sovyetler Birliği ekonomik aygıtının dağılması, Ermenistan ile 
yaşanan savaş, enerji kaynaklarının kullanıma sokulması ihtiyacı ve bu 
konuda yaşanan gelişmeler, iç politikada ciddi sıkıntıların yaşanması, 
iktidar değişikliği, darbeler ve diğer sorunlar Azerbaycan’ın ulusal güvenlik 
stratejisini geliştirmesine ve ittifak arayışına engel olan temel nedenlerden 
olmuştur. 

Bağımsızlık sonrası siyasi, ekonomik ve güvenlik alanında yaşanan 
kaos, Ermenistan’ın Azerbaycan topraklarını işgal etmesi, İran, Türkiye, 
Rusya Federasyonu, ABD ve Avrupa devletlerinin bölgeye ve Azerbaycan’a 
ilgisi, enerji kaynaklarının uluslararası piyasalara çıkarılması yönünde yaşa-
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nan sorunlar aşılmadan Azerbaycan siyasi, ekonomik ve güvenlik alanında 
ciddi ilerleme sağlayamamıştır. 

Sovyetler Birliği çökse de, Rusya halen bölgede etkisini devam et-
tirmekteydi. Azerbaycan devlet olarak güvenlik, ekonomik, dış politika 
bağlamında tecrübeye sahip değildi ve deneyimi yoktu. Ulusal güvenlik 
sorunlarını kendi başına halledecek potansiyele sahip değildi. Ama buna 
rağmen Rusya’nın Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) Ortak Güvenlik 
Antlaşması Teşkilatı’na (OGAT) üye olması için Azerbaycan’a baskıları 
sonuç vermedi. Azerbaycan 24 Eylül 1993’te Bağımsız Devletler Toplulu-
ğu’na üye olsa da, OGAT’a üye olmamak için direndi ve başardı. Ancak 
bu direnme Azerbaycan’ın Batı güvenlik örgütü olan NATO’ya üye olması 
ile sonuçlanmadı. Azerbaycan NATO ile ilişkileri geliştirmeye çalışışsa da, 
Rusya ve İran’ın baskıları ile karşılaşmaması için örgüte üye olmaya fazla 
çaba harcamamıştır. 

Halk Cephesi’nin iktidarda olduğu 1992-1993 yılları oldukça çalkan-
tılı olmuştur. Bağımsızlık mücadelesinde ciddi emeği olan, ancak daha ön-
celeri devlet yönetiminde bulunmayan, deneyimi olmayan kadroların ikti-
dara gelmesi devletin hayati sorunlarla karşı karşıya kalmasına neden oldu. 
Rusya, İran ve Batı’nın Halk Cephesi iktidarına karşı baskıları, hükümet 
üyelerinin takım çalışma ruhuna sahip olmaması Halk Cephesi iktidarının 
sadece bir yıl devam etmesine neden oldu. Dağlık Karabağ’da askeri ope-
rasyonların devam etmesi, ekonomik sorunlar hükümetin ulusal güvenlik 
stratejisini hazırlamasına ve uygulamasına imkan vermedi. 

Halk Cephesi iktidarı ile Haydar Aliyev iktidarının ortak yanı Batı 
yönelimli olmasıdır. Elbette Halk Cephesi iktidarı Batı yönelimli olurken 
Rusya ve İran’ı göz önünde bulundurmamış ve bu siyasete nasıl tepki vere-
ceklerini dikkate almamıştır. 

Haydar Aliyev 15 Haziran 1993’te iktidara geldikten sonra daha 
dengeli dış, güvenlik ve enerji siyaseti hayata geçirerek özellikle Rusya ve 
İran’ın baskılarını azaltmayı başardı. Ama yine de Azerbaycan’ın ulusal gü-
venliği konusunda bazı belirsizlikler devam etmekteydi. Azerbaycan’ın Batı 
ve NATO ile ilişkilerini geliştirmesinden rahatsız olan Rusya ve İran zaman 
zaman bu konuda baskılarını hissettirmeye devam etmişlerdir. Azerbaycan, 
yerleştiği konumu, sahip olduğu enerji kaynakları ve diğer nedenlerden do-
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layı Gürcistan ve Ukrayna kadar net bir şekilde NATO’ya üye olmak fikrini 
ifade etmek şansına sahip değildi. Ama Gürcistan’ın NATO’ya üye olmak 
girişimleri Azerbaycan için ciddi bir deneme sahası oldu. İlk fırsatta NA-
TO’ya üye olacağını bildiren Gürcistan Rusya’nın nasıl tepki vereceğini 
dikkate almadı. Bu arada 2008’de Güney Osetya’da yaşanan olayların kon-
trolden çıkmasından sonra Gürcistan ordusu kaybettiği üstünlüğünü geri 
kazanmak için 8 Ağustos’da askeri operasyonlara başladı. Askeri operas-
yonlar sonucunda Rus ordusu neredeyse Tiflis’e kadar ilerledi. Rusya Gür-
cistan’ın dış ve güvenlik politikasından, NATO ile ilişkilerini geliştirmek 
çabasından duyduğu rahatsızlığı çok sert şekilde bildirdi. Askeri operas-
yonlar durdurulduktan sonra Rusya Güney Osetya ve Abhazya’nın bağım-
sızlığını tanıdı. Gürcistan’ın bu toprakları geri almak arzusu gerçekleşmedi.

Bu anlamda Azerbaycan için bir başka tecrübe de Ukrayna’nın Batı-
ya yönelişi oldu. Çatışmaların başlaması, Rusya ile Avrupa Birliği arasında 
meydana gelen Ukrayna᾿nın yönünü belirleme tartışmasına dayanmaktadır. 
Ukrayna᾿nın halk darbesi ile görevden uzaklaştırılan eski cumhurbaşkanı 
Viktor Yanukoviç Ukrayna’nın Rusya ile iyi ilişkiler kurması taraftarıydı. 21 
Kasım 2013 tarihinde Ukrayna hükümeti Ukrayna-Avrupa Birliği Ortak-
lık Anlaşmasını imzalamayı reddedince halk ayaklanmaları meydana geldi. 
Yevromaydan olarak adlandırılan bu ayaklanmalar cumhurbaşkanının 22 
Şubat’ta istifasına ve hükümetin düşmesine yol açtı. (Yanukoviç azledildi, 
25 Mayıs’ta seçim var, 2014).

Hükümetin düşmesinden sonra olaylar Kiev ve çevresinde yatışır-
ken, bu sefer Rus etnik kökenli Ukraynalılar Rusya’ya yakınlığıyla bilinen 
Yanukoviç’in düşmesi sonrası Kiev᾿de kurulan yeni hükümete karşı ayak-
landılar. Rusya, Kırım’ı ilhak etti. Böylece olaylar uluslararası bir boyuta 
sıçramış oldu. Kırım᾿ın Rusların eline geçmesinden sonra Odessa, Khar-
kiv, Donetsk, Lugansk gibi Rus etnik kökenlilerin yaşadıkları şehirlerde 
protestolar başladı. Protesto gösterileri Rusların çoğunlukta olduğu Ukray-
na’nın Donbass bölgesinde çatışmalara yol açtı. İsyancılar süratle hükümet 
binalarını ele geçirdi ve Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetlerini kur-
duklarını ilan ettiler. 26 Haziran’da ise Lugansk ve Donetsk Cumhuriyetle-
ri birleşerek Halk Birliği Cumhuriyetini kurduklarını açıkladı (Donetsk ve 
Lugansk cumhuriyetleri birleşti, 2014). Ne var ki, bu de - facto devlet hiçbir 
uluslararası aktör tarafından tanınmamıştır. 
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Azerbaycan NATO ile ilişkilerini geliştirmeye çalışsa da, Rusya ve 
İran’ın tepkilerini dikkate alarak üyelik konusunda daha temkinli davran-
mıştır. Azerbaycan Haydar Aliyev’in iktidara gelmesinden sonra denge po-
litikasına başarılı bir şekilde devam ettirdi. Ama bu denge politikasına ne 
zamana kadar devam edeceği sorusu önem taşımaktaydı. Bölgesel ve ulus-
lararası alanda gelişen olaylar, Rusya-ABD, Rusya-İran ve ABD-İran ara-
sında yaşanması muhtemel anlaşma veya anlaşmazlıklar denge politikasını 
etkileyecek önemli faktörlerdendir. 

Azerbaycan bölgede ve uluslararası alanda yaşanan siyasi, ekonomik, 
askeri ve stratejik gelişmeleri, güvenlik değişimlerini değerlendirerek Azer-
baycan Cumhuriyeti’nin Ulusal Güvenlik Doktrini’ni (Dirchalish XXI asr, 
2003: 71) ve Azerbaycan Cumhuriyeti’nın Askeri Doktrini’ni (Azerbaycan 
Respublikasının Herbi Doktrinası, 2010) kabul edilmiştir. Askeri doktrin, 
genel kabul görmüş bakış açısına göre, bir ülkenin ulusal güvenliğinin ta-
sarrufunda olan politik, askeri, ekonomik, psikolojik olayların tutarlı ve 
mantıklı bir sistem içerisinde olmasında önemli bir yere sahiptir (Thomas 
Seibert, “Armenia in Freeze on Peace Pact with Turkey”, 2010: 24).

3. Azerbaycan Cumhuriyeti Ulusal Güvenlik Doktrini’nin Özeti 

Ulusal Güvenlik Doktrini dört ana başlıktan oluşmaktadır:

1. Güvenlik Ortamı

2. Azerbaycan Cumhuriyeti’nin Ulusal Çıkarları

3. Azerbaycan Cumhuriyeti’nin Ulusal Çıkarlarına Tehditler

4. Azerbaycan Cumhuriyeti’nin Ulusal Güvenlik Siyasetinin Esas 
Yönleri

4. Güvenlik Ortamı

Azerbaycan Cumhuriyeti’nin güvenlik ortamı, egemenliği, toprak bü-
tünlüğü, sınırlarının dokunulmazlığı, ulusal çıkarları, devamlı gelişmesi, nü-
fusunun refah ve değerlerinin korunmasını etkileyen faktörlerin toplamıdır.

-Batı ve Doğu dünyasının birleştiği coğrafi mekanda konuşlanan 
Azerbaycan Cumhuriyeti bir çok medeniyetlerin olumlu yanlarını benim-
semiştir; 
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-Avrupa’nın çağdaş değerlerini benimseyen ve Avro - Atlantik güven-
lik mekanizmasının ayrılmaz bir halkası olan Azerbaycan Cumhuriyeti, bu 
coğrafyanın güvenliğine katkı sağlamaktadır. Aynı zamanda İslam dünyası-
nın bir parçası olarak Azerbaycan Cumhuriyeti bu kültürün miras ve anla-
yışını paylaşmaktadır;

-Azerbaycan Cumhuriyeti bölgenin dostluk ve işbirliği ruhunda, böl-
gesel ve uluslararası aktörlerle birlikte gelişmesi için verimli kullanılabile-
cek geniş potansiyele ve imkanlara sahiptir;

-Azerbaycan Cumhuriyeti’nin zengin doğal kaynakları ülkenin geliş-
mesi ve ulusal refahın temin edilmesi için perspektiflidir; uluslararası önem 
taşıyan enerji kaynağı ve enerji temini ağının önemli bir parçasıdır;

-Ülkenin yerleştiği coğrafya ona bazı avantajlar sağlasa da, aynı za-
manda bir takım güvenlik sorunları ile karşı karşıya bırakmaktadır. Bu so-
runların en önemlisi Azerbaycan Cumhuriyeti’nin Ermenistan tarafından 
saldırıya uğraması, topraklarının bir kısmının işgal edilmesi ve yaklaşık bir 
milyon vatandaşın kaçkın (göçmen) olmasıdır. İşgal zamanı Azerbaycan 
Cumhuriyeti vatandaşlarına karşı soykırım ve terör saldırıları da dahil ol-
makla, barışa ve insanlığa karşı en ağır suçlar işlenmiş, işgal edilmiş toprak-
larda uluslararası terör örgütleri konuşlanmıştır;

-Bugünkü Ermenistan ve işgal edilmiş Azerbaycan topraklarında 
Azerbaycanlılara ait tarihi, kültürel ve arkeoloji anıtlar dağıtılmış, doğal 
kaynaklar yağmalanmış, doğaya ciddi zarar verilmiştir. Azerbaycan Cum-
huriyeti’nin maruz kaldığı bu işgal onun şimdiki güvenlik ortamında ve 
ulusal güvenlik siyasetinin belirlenmesinde esas faktördür. Aynı zamanda 
Azerbaycan Cumhuriyeti’nin güvenlik ortamı için uluslararası terörizm, 
yasadışı göç, uluslararası suç örgütleri, insan kaçakçılığı, uyuşturucu ticare-
ti ve kitle imha silahlarının yayılması gibi tehditlerin olması devletin karşı-
sına belirli vazifeler koymaktadır.

5.Azerbaycan Cumhuriyetinin Ulusal Güvenlik Politikasının 
Yönleri 

Egemen bir devlet olarak Azerbaycan Cumhuriyeti iç ve dış politika 
araçlarından yararlanmak suretiyle mevcut güvenlik ortamındaki tehdit-
lerin ortadan kaldırılmasına ya da kontrol altında tutulmasına, ulusal çı-
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karlarının temin edilmesine yönelik ulusal güvenlik politikasını oluşturur 
ve gerçekleştirir. Azerbaycan Cumhuriyeti’nin ulusal güvenlik politikası iç 
ve dış güvenlik arasındaki ayırıcı çizgileri kapsayan, uygun ve çok yönlü 
önlemler gerektiren tehditlerin çeşitli özelliklerini göz önünde bulundu-
rur. Güvenliğin dış politika araçlarıyla sağlanması Azerbaycan Cumhuri-
yeti’nin toprak bütünlüğünün sağlanması Azerbaycan Cumhuriyeti’nin 
arazisi bütün, dokunulmaz ve bölünmezdir. Uluslararası hukukun tespit 
ettiği tüm araçlardan faydalanmak suretiyle toprak bütünlüğünü sağlamak 
Azerbaycan Cumhuriyeti’nin ulusal güvenlik politikasının birinci görevi-
dir. Toprakların zaptı ve etnik arındırma evrensel insani değerlere ve Av-
rupa değerlerine, barış, demokrasi, istikrar ve bölgesel işbirliği düşünce 
ve ilkelerine terstir. Azerbaycan Cumhuriyeti’nin Ermenistan-Azerbaycan 
sorununun çözümlenmesine yönelik girişimleri devletler arasında siyasi 
mutabakatın sağlanmasıyla sınırlı değildir ve böyle bir mutabakatın sağ-
lanmasının akabinde iki ülkenin halkı arasında karşılıklı ve dayanıklı barış 
ve anlaşmanın temin edilmesine yönlendirilecektir. Uğradığı saldırının ve 
topraklarının bir bölümüne yönelik işgalin sonuçlarının ortadan kaldırıl-
ması amacıyla Azerbaycan Cumhuriyeti sorunun AGİT Minsk Grubu çer-
çevesinde barışçıl yollardan çözümlenmesini desteklemeye devam etmek-
tedir. Sorunun çözüme kavuşturulmasının hukuki ve siyasal temelleri BM 
Güvenlik Konseyi’nin 1993 yılında almış olduğu 822, 853, 874 ve 884 nu-
maralı kararlarına, AGİT ve Avrupa Konseyi’nin ilgili belge ve kararlarında 
değinilen uluslararası hukuk norm ve ilkelerine dayanır. Tüm bu belge ve 
kararlar Azerbaycan Cumhuriyeti’nin egemenliğini, toprak bütünlüğünü 
ve uluslararası arenada tanınan sınırlarının dokunulmazlığını bir kez daha 
onaylamaktadır. 

6. Sonuç

Ermenistan silahlı kuvvetlerinin Azerbaycan Cumhuriyeti’nin işgal 
altındaki tüm topraklarından çıkarılması, bu topraklar üzerinde Azerbay-
can Cumhuriyeti’nin egemen haklarının tekrar sağlanması, evlerinden 
ve yurtlarından zorunlu göçe tabi tutulmuş olan Azerbaycanlıların evle-
rine dönmesinin sağlanması, Dağlık Karabağ bölgesinde Azerbaycanlı-
larla Ermenilerin barış içinde bir arada yaşamaları ve Dağlık Karabağ’ın 
Azerbaycan Cumhuriyeti’ne bağlı olmak kaydıyla ileri bir yerel yönetim 
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hakkına sahip bulunması için gereken hukuki statünün yasal ve demokratik 
süreçler çerçevesinde hazırlanması, Azerbaycan’ın genel ekonomik gelişimi 
ve bölgesel entegrasyon çerçevesinde Dağlık Karabağ bölgesinin komüni-
kasyonlarının yenilenmesi ve bölgenin sosyoekonomik kalkınması için 
gereken ortamın hazırlanması temelinde çözümlenmesi gerekmektedir. 
Azerbaycan Cumhuriyeti Ermenistan tarafından işgal edilen topraklarında 
uluslararası hukukun norm ve ilkelerinin ihlalini ve yasadışı faaliyetlerle il-
gili meseleleri daima gündeminde tutmaktadır. Ermenistan sınırları içinde 
bir zamanlar Azerbaycanlıların yerleşik oldukları bölgelerde ve Azerbay-
can Cumhuriyeti’nin işgal altındaki topraklarında tarihî ve kültürel mira-
sın mahvedilmesi, Azerbaycanlılara ait yerleşim birimlerinin bozulması 
gibi olguların araştırılmasını ve değerlendirilmesini sağlamak amacıyla 
Azerbaycan Cumhuriyeti mevcut siyasal ve hukuki araçları kullanmakla 
gelecekte de gerekli önlemleri alacaktır. İşgal edilmiş topraklarda yasadışı 
iskan faaliyetleri, doğal zenginliklerin sömürülmesi ve yağmalanması 
eylemleri bu açıdan özellikle gündemde tutulacaktır. Ermenistan-
Azerbaycan sorununa ilişkin olarak kamu kurumlarının ve sivil toplum 
kuruluşlarının uluslararası ve ulusal düzeyde etkinliklerinin ve çabalarının 
koordinasyonu, Azerbaycan Cumhuriyeti’ne düzenlenen saldırı ve Azer-
baycan Cumhuriyeti’nin topraklarının bir bölümünün işgal edilmesi sı-
rasında Azerbaycanlılara karşı uygulanan soykırımının, insanlık ve savaş 
suçlarının takibi, gerçeklerin ortaya çıkarılarak dünya kamuoyuna duyu-
rulması, sorunun uluslararası düzeyde hukuki açıdan değerlendirilmesinin 
sağlanması amacıyla kompleks çalışmaların yapılması ve sürekli önlemler 
alınması gerekmektedir (Hasanov, 2011: 17).
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Azerbaycan’ın Türkiye İhracatında  
Çeşitlendirme Derecesi

Seymur Ağazade*

Giriş

Azerbaycan’ın petrol ve doğalgaz haricindeki sektörlerin geliştiril-
mesi de ekonominin uzun dönemde istikrarlı bir şekilde büyümesi açısın-
da önem taşımaktadır. Bu bağlamda, son yıllarda ekonominin sektörel ya-
pısında petrol ve doğalgaz haricindeki endüstrilerin payının artırılmasının 
sağlanmasına ve ihracatın çeşitlendirilmesine yönelik politikalar geliştiril-
meye çalışılmaktadır. Azerbaycan, temelde petrol ve doğalgaz ihracatçısı ve 
aynı zamanda toplam ihracatın GSYH’ye oranının hayli yüksek olduğu bir 
ülke olduğundan, dünya petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar bu ülkeye ait 
ihracat gelirlerini ve üretim düzeyini önemli derecede etkilemektedir.

İktisat teorisinde, ihracatta uzmanlaşmanın veya yoğunlaşmanın 
ekonomik refahı artırdığını ileri süren veya bunu destekleyici nitelikte olan 
farklı görüşler mevcuttur. Bu görüşler Adam Smith’e (1776) kadar uzan-
maktadır. İşbölümü ve bunun bir sonucu olarak ortaya çıkan uzmanlaş-
maya ilişkin görüşler “Ulusların Zenginliği” eserinde merkezi bir öneme 
sahiptir ve bu görüşler yazarın uluslararası ticarete ilişkin düşüncelerini de 
şekillendirmiştir. Smith’e göre, toprak ve emeğe ait ürünün yurtiçinde ta-
lebi bulunmayan fazlalık kısmının dışarıya götürülmesi, yurtiçinde talebin 
olduğu başka malların getirilmesi fayda düzeyini artıracaktır. Bu yolla, her-
hangi bir sanat ve imalat kolunda işbölümünden elde edilecek faydalar için 
engel teşkil edebilecek olan iç pazar darlığının neden olduğu sorun aşılabi-
lir. Dış ticaret, üretimin yurtiçi tüketimi aşan kısmı için daha geniş bir pazar 
imkanı sağlamakla emeğin üretici güçlerinin geliştirilmesini, yıllık ürünün 
alabildiğince artırılmasını, reel gelirin ve toplum refahının artmasını teşvik 
eder (Smith, 1776: 342).

*  Doç. Dr., Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Türkiye.
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David Ricardo (1817) ise, iki ülkede iki malın maliyet oranlarına iliş-
kin bir örnekten hareketle ülkelerin karşılaştırmalı maliyet avantajına sahip 
oldukları malları üretmelerini ve ihraç etmeleri, diğerini ise ithal etmeleri 
ile refah düzeylerini artırabileceklerini göstermiştir (Ricardo, 1817: 90-
91). Karşılaştırmalı Üstünlükler Teorisi olarak adlandırılan bu yaklaşımı 
içinde barındıran Heckscher–Ohlin Teoremi de, ülkenin bol bir şekilde 
sahip olduğu üretim faktörünün yoğun biçimde kullanıldığı mallarda 
uzmanlaşacağını ve onları ihraç edeceğini ifade eder. Buna göre üretimin-
de, ülkenin kıt bir şekilde sahip olduğu üretim faktörünün yoğun biçimde 
kullanıldığı mallar ise ithal edilir.

Smith’in uluslararası ticaretin işbölümü için daha iyi imkanlar sunma-
sına ilişkin görüşlerinden, Karşılaştırmalı Üstünlükler Teorisi ve Heckscher–
Ohlin Teoremi’nden ülkelerin belirli malların üretiminde ve bunların ihraca-
tında uzmanlaşmalarının refah artırıcı sonuçlara neden olacağı çıkarsaması 
yapılabilir. Fakat bu yaklaşımların aksine ihracat çeşitlendirilmesinin ekono-
mik büyümeyi destekleyici sonuçlara neden olduğunu savunan çalışmalar da 
mevcuttur. Örneğin, Wilhelms (1967), ihracat çeşitlendirilmesi ile ihracat 
gelirlerinin daha istikrarlı olacağını ifade etmektedir. İhracat gelirlerinin istik-
rarlı olmasından dolayı, ülkede gelir ve ekonomik faaliyet düzeyinde ortaya 
çıkabilecek aşırı dalgalanmalar için daha düşük düzeyde bir risk mevcut ol-
maktadır. Bu nedenle, ihracat çeşitlendirilmesi ile ihracat gelirlerinin artma-
sı istikrarlı büyümenin sağlanmasına katkı sağlamaktadır (Wilhelms, 1967: 
46). Ghosh ve Ostry (1994) de, özellikle gelişmekte olan ülkeler için ihracat 
çeşitlendirilmesinin önemini vurgulamıştır. Bunlara göre, ihracat istikrarsız-
lığı, önemli ölçüde ihracat fiyatları veya ticaret hadlerindeki belirsizlikten 
kaynaklanmakta ve bu durum gelişmekte olan ülkelerde önemli makroeko-
nomik sorunlara neden olabilmektedir. Özellikle, emtia üreticisi gelişmekte 
olan ülkelerde ihracatın çeşitlendirilememesi ihracat istikrarsızlığının temel 
nedenini oluşturmaktadır (Ghosh ve Ostry, 1994: 1). Bu nedenle, ihracat 
çeşitlendirilmesini gerçekleştirmeyen ülkelerde toplam talebin istikrarsız bir 
seyir izlemesi, temel ihraç mallarının uluslararası piyasa fiyatlarında keskin 
düşüşlerin ortaya çıktığı dönemlerde, bu malları ihraç eden ülkelerde ciddi 
ekonomik sorunların ortaya çıkması beklenir. Birçok uygulamalı çalışmaya 
ilişkin sonuçlar da ihracat çeşitlendirilmesinin ekonomik büyümeyi olumlu 
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yönde etkilediğini göstermektedir. Al-Marhubi (2000), Lederman ve Malo-
ney (2003), Herzer ve Nowak-Lehnmann (2006), Agosin (2008) ve Aditya 
ve Acharyya (2013) çalışmaları bunlara örnek olarak verilebilir.

Bu çalışmada, temel olarak ISIC Rev3 düzey 2 sınıflandırmasına 
göre TÜİK verileri kullanılarak, 1995-2015 yılları arasında Azerbaycan’ın 
Türkiye’ye olan ihracatı incelenmiştir. Bu ihracat için normalize edilmiş 
Hirschman endeksi hesaplanarak ihracat çeşitlendirilmesinin nasıl değiş-
tiği ve ihracatın ürün gruplarına göre nasıl bir seyir izlediği irdelenmiş-
tir. İhracatta yoğunlaşma derecesini ifade eden bu endeks aşağıdaki gibi 
hesaplanmaktadır:

Burada malının veya mal grubunun ihracatını, toplam ihracatı gös-
termektedir.  ise ihraç edilen ürün sayısıdır. Normalize edilmiş Hirschman 
endeksine ait değer 0 ile 1 arasında değişir. Değerin 0’a yakın olması, ih-
racatın çok sayıda mal arasında homojen bir şekilde dağıldığını, yani çe-
şitlendirme derecesinin yüksek olduğunu gösterir. Endeks değerinin 1’e 
yaklaşması ise, ihracatın birkaç mal üzerinde yoğunlaştığını, çeşitlendirme 
derecesinin düşük olduğunu ifade etmektedir.

Bu çalışmada, Azerbaycan’ın Türkiye’ye olan ihracatının inceleme-
sine geçmeden önce Azerbaycan ekonomisinin sektörel yapısına, petrol 
sektörünün Azerbaycan ekonomisinde ve ihracatındaki yerine ilişkin bilgi 
verilmiştir. Ardından, Azerbaycan’ın Türkiye’ye olan ihracatının ve bunun 
Azerbaycan toplam ihracatı içindeki payının nasıl bir seyir izlediği irdelen-
miştir. Bu irdelemede, Azerbaycan’dan yapılan ithalatın mal gruplarına göre 
dağılımı incelenmiş ve normalize edilmiş Hirschman yoğunlaşma endeksi 
hesaplanmıştır. Hesaplanan endeks değerine göre, araştırma döneminde 
yıllar itibariyle Azerbaycan’ın Türkiye ihracatında çeşitlendirme derecesi-
nin nasıl değiştiği belirlenmiştir. Son bölümde ise, Azerbaycan ihracatında 
ürün çeşitlendirilmesinin artırılmasına yönelik önerilerde bulunulmuştur.
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Azerbaycan Ekonomisinin ve İhracatının Sektörel Yapısı

Petrol ve doğalgaz sektörü Azerbaycan ekonomisinde önemli bir 
paya sahiptir. Özellikle, 2000’li yılların ikinci yarısında oldukça yüksek 
büyüme oranlarına sahip Azerbaycan ekonomisinde aynı dönemde petrol 
sektörünün payı ciddi şekilde artmıştır. Dünya petrol fiyatlarındaki artışın 
yanı sıra, bu sektöre yapılan yatırımlarla yeni madenlerin işletmeye açıl-
ması, Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattının faaliyete geçmesi petrol sektörü-
nün Azerbaycan ekonomisindeki payının hızlı bir şekilde artmasına neden 
olmuştur. Grafik 1’de mevcut veri kullanılarak Azerbaycan GSYH’sinin 
toplam değerinin, petrol ve doğalgaz sektörü ve diğer sektörlere ait de-
ğerlerinin seyri ifade edilmiştir. Grafikten de görüldüğü gibi, 2005-2008 
yıllarında petrol ve doğalgaz sektörü çok hızlı bir büyüme sergilemiş ve 
Azerbaycan GSYH’sinin özellikle, 2005-2007 yıllarda çok hızlı bir şekilde 
artmasına neden olmuştur. Bu yıllara ait büyüme oranları sırasıyla %26,4, 
34,5 ve 25,0 gibi yüksek olması GSYH’nin 21 milyar dolardan 49 milyar 
dolara çıkmasına neden olmuştur. 2006-2008 yıllarında petrol ve doğalgaz 
sektörü diğer sektörlerden daha yüksek GSYH değerine sahip olmanın 
yanı sıra, bu sektörün ekonomideki payı da %50’nin üzerine çıkmıştır. Bu 
yıllardan itibaren, Azerbaycan’a yönelik yüksek miktardaki döviz girişi ve 
uygulanan kur sisteminden dolayı ulusal para arzı süratli bir şekilde artmış 
ve kredi hacmindeki hızlı büyüme toplam talebin de hızlı şekilde artması-
na neden olmuştur. Diğer yandan, petrol gelirlerinin neden olduğu döviz 
girişi petrol ve doğalgaz hariç diğer sektörler için uluslararası piyasalarda 
rekabet edilebilirliği sürekli bir şekilde zorlaştıran bir reel kurun ortaya çık-
masına neden olmuştur.

2009 yılı uluslararsı finansal kriz ile birlikte azalan petrol talebi ve 
dünya petrol fiyatlarında 140 dolarlardan 40 dolarlara kadar keskin bir 
şekilde yaşanan azalma, Azerbaycan ekonomisinde petrol sektörünün pa-
yındaki hızlı yükselişi durdurmuştur. Önceki yıllarla karşılaştırıldığında 
2009 sonrası yıllarda büyüme oranlarının nispeten daha düşük oranlarda 
seyrettiği görülmektedir. Fakat 2011 yılında petrol fiyatları tekrar 100 dolar 
seviyelerine çıkmış ve 2014 yılı sonlarına kadar yatay bir seyir izlemiştir. Bu 
durum, 2010 ve 2011 yıllarında petrol ve doğalgaz sektörüne ait GSYH de-
ğerinin diğer sektörlerden daha yüksek olmasına neden olmuştur. Grafikte 
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dikkati çeken diğer bir durum, petrol sektörü hariç diğer sektörlerin 2015 
yılına kadar istikrarlı bir büyüme seyri sergilemesidir. Bunun Azerbaycan 
ekonomisinde petrol ve doğalgaz sektörlerine bağımlılığı azaltma ve di-
ğer sektörlerin geliştirilmesine yönelik politikanın bir sonucu olduğu da 
söylenebilir. Fakat 2014 yılı sonlarından itibaren petrol fiyatlarının keskin 
şekilde azalması Azerbaycan ekonomisini bütünlükle olumsuz şekilde etki-
lemekle birlikte petrol dışı sektörlerin ekonomi içindeki payının artmasına 
neden olmuştur.

Grafik1: Cari Fiyatlar GSYH (Milyar ABD Doları)

Kaynak: Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet İstatistik Komitesi Ulusal Hesaplar Sistemi’nin 

GSYH Verileri ve Yıllık Ortalama ABD Doları Kuru ile Hesaplanmıştır.

Grafik 2’de ise Azerbaycan’ın toplam ihracatının, petrol sektörü 
ve diğer sektörlere ait ihracatın seyri verilmiştir. Buna göre, 2005-2008 
yıllarında petrol sektörü ihracatında ve toplam ihracatta keskin bir artış 
olmuş ve 2008 yılında toplam ihracat yaklaşık olarak 30,5 milyar dolar dü-
zeyine çıkmıştır. 2009 yılında ihracat göstergelerinde azalma olmuş ise de 
2010 ve 2011 yıllarında bu değişkenlerde tekrar artışlar görülmüştür. Daha 
sonraki yıllarda, petrol sektörü ihracatı ve toplam ihracat bir azalma tren-
dine sahip olmakla birlikte, ki bu trend 2015 yılında daha keskindir, petrol 
sektörü ihracatının toplam ihracat içindeki payı 2005 ve sonrası tüm yıllar-
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da %90’ın üzerinde seyretmiştir.

Grafik 2: Azerbaycan İhracatı (Milyar ABD Doları)

Kaynak: Azerbaycan Cumhuriyeti Merkez Bankası Elektronik Veri Sistemi

Yukarıda ifade edilen grafiklerden anlaşıldığı gibi petrol sektörü 
Azerbaycan ekonomisinde ve ihracatında önemli bir paya sahiptir. Bunun 
yanı sıra, Azerbaycan’da ihracatın GSYH’ye oranı da hayli yüksektir. Bu 
oranın yıllar itibariyle nasıl değiştiği ise Grafik 3’te verilmiştir. Grafikten de 
görüldüğü gibi 2000 yılı ile birlikte ihracatın GSYH içindeki payı %40’ın 
üzerine çıkmıştır. Bu oran 2005-2008 yıllarında %60’tan daha yüksek ol-
muştur. 2009 finansal krizinin etkisiyle önemli bir azalma göstermiş ve son 
yıllarda da azalma trendine devam etmektedir.

Grafik 4’te Azerbaycan toplam ihracatı için, BM Ticaret ve Kalkınma 
Konferansı’na (UNCTAD) ait normalize edilmiş Hirschman yoğunlaşma 
endeksi verilmiştir. Bu endeksin seyri Grafik 2’de ifade edilen bilgilerle 
paralellik göstermektedir. Normalize edilmiş Hirschman endeksine ait de-
ğer, tüm dönem için hayli yüksek olmakla birlikte, genel bir artış trendine 
sahiptir. Bu endekse ait değer 1990’lı yıllarda 0,5’lerde veya daha düşük 
düzeylerde olmakla birlikte 2008 yılından itibaren sürekli olarak 0,8’in üze-
rinde seyretmiştir.
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Grafik 3: Azerbaycan GSYH’nde İhracatın Payı (%)

Kaynak: Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet İstatistik Komitesi ve Merkez Bankası Verilerin-

den Hesaplanmıştır.

Grafik 4: Azerbaycan İhracatı İçin Normalize Edilmiş Hirsch-
man Endeksi

Kaynak: BM Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD)
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Bu durum, ihracatta çok yüksek bir yoğunlaşma düzeyini ifade et-
mektedir. İhracat çeşitlendirilmesinin bu derecede düşük olması, ihracat 
gelirlerinin temel ihracat malının uluslararası piyasalardaki fiyatına oldukça 
duyarlı olmasına neden olmaktadır. İlgili sektörün ekonomi içindeki ağır-
lığı da dikkate alındığında, ihracat yoğunlaşmasında bu derecede yüksek 
bir düzey ülke ekonomisinin ihraç mallarının fiyatlarında meydana gelen 
şoklara karşı kırılgan bir yapıda olmasına neden olmaktadır.

Grafik 1-4 birlikte değerlendirildiğinde, petrol sektörünün Azerbay-
can ekonomisinde ve ihracatında yüksek bir paya sahip olduğu, ekono-
minin yüksek derecede ihracata ve bunun da petrol üretimine dayandığı 
görülmektedir. Ayrıca ihracatta çeşitlendirme derecesinin çok düşük oldu-
ğu veya ihracatın petrol ürünlerinde yoğunlaşma derecesinin çok yüksek 
olduğu anlaşılmaktadır. Fakat ekonomide petrol hariç sektörlere ait GSYH 
değerinin yıllar itibariyle aldığı değerler, bu sektörlerin gelişiminin olumlu 
bir seyre sahip olduğunu göstermektedir. Bu durum, geleceğe yönelik ihra-
cat çeşitlendirilmesinde de artışın elde edilebileceğine ilişkin bir potansi-
yelin mevcudiyetine ilişkin bilgi vermektedir.

Azerbaycan’ın Türkiye İhracatı ve Bu İhracatın Çeşitlendirme 
Derecesi

Türkiye ve Azerbaycan arasında birçok alanda yüksek düzeyde işbir-
liği ve dayanışma mevcuttur. Fakat Türkiye’nin Azerbaycan’dan olan itha-
latı hayli düşük düzeydedir. Grafik 5’te TÜİK verilerine göre Türkiye’nin 
Azerbaycan’dan olan ithalatının yıllar itibariyle seyri verilmiştir. Buna göre, 
Azerbaycan’ın Türkiye’ye olan ihracatı 2007 yılı hariç bu ülkenin Grafik 
2’de ifade edilen toplam ihracatına benzer bir seyir izlemiştir. Fakat Azer-
baycan’ın toplam ihracatıyla karşılaştırıldığında Türkiye’ye yapılan ihracat 
hayli düşük düzeydedir. Türkiye’nin Azerbaycan’dan yaptığı ithalata ait en 
yüksek değer 2008 yılına ait olup, yaklaşık olarak 363 milyon dolar tuta-
rındadır. Genel olarak pozitif bir eğilime sahip olmakla birlikte bu ithalat-
ta, önceki yıllara göre düşüşlerin yaşandığı yıllar genellikle dünya enerji 
fiyatlarının düşüş gösterdiği yıllardır. 2002, 2007, 2009, 2014 ve 2015 yıl-
ları buna örnektir. Diğer yıllarla karşılaştırıldığında bu yıllarda Türkiye’nin 
Azerbaycan’dan olan ithalatı içinde önemli paya sahip olan kok kömürü, 

Azerbaycan’ın Türkiye İhracatında Çeşitlendirme Derecesi



659

rafine edilmiş petrol ürünleri ve nükleer yakıtlar ile kimyasal madde ve 
ürünler kalemlerinde azalmalar olmuştur. Azerbaycan’dan yapılan toplam 
ithalat içinde kok kömürü, rafine edilmiş petrol ürünleri ve nükleer yakıtlar 
ile kimyasal madde ve ürünler ithalatı payının yıllara göre nasıl değiştiği 
Grafik 6’da gösterilmiştir. Buna göre, 2000 yılı ile birlikte bu oran %50’nin 
üzerine çıkmış ve dünya petrol fiyatlarındaki değişmelere göre artış ve aza-
lış göstermiştir. Dünya enerji fiyatlarında yaşanan dalgalanmalardan dolayı, 
bu malların ithalat değerinde ortaya çıkan değişmeler Türkiye’nin Azer-
baycan’dan olan ithalatının seyrinde etkili olmuştur. Petrol ürünleri, temel 
kimyasal maddeler, kauçuk ve plastik ürünleri dışında ise Azerbaycan’dan 
yapılan ithalat temelde demir çelik dışındaki ana metal sanayi ürünleri (iş-
lenmemiş alüminyum ve kurşun), tabaklanmış deri, elyaf ve pamuk ipliği 
gibi tekstil ürünleri, bazı tahıllar ve bitkisel ürünlerden oluşmaktadır.

 Grafik 5: Türkiye’nin Azerbaycan’dan İthalatı (Milyon ABD do-
ları)

Kaynak: TÜİK
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Grafik 6: Azerbaycan’dan Yapılan İthalatta Kok Kömürü, Rafi-
ne Edilmiş Petrol Ürünleri ve Nükleer Yakıtlar ile Kimyasal Madde ve 
Ürünlerin Payı (%)

Kaynak: TÜİK Verilerinden Hesaplanmıştır

Azerbaycan’ın Türkiye’ye yaptığı ihracatın bu ülkenin toplam ihraca-
tı içindeki payı Grafik 7’de verilmiştir. Grafikten de görüldüğü gibi bu oran 
oldukça düşük düzeyde bulunmaktadır. Hatta 2015 yılı hariç tutulur ise, 
2008 ve sonraki yıllarda %2’nin altında yer almıştır. 2008 yılında Azerbay-
can’dan yapılan ithalat artmasına rağmen, bu ülke ihracatında Türkiye’nin 
payı %1’in altına inmiştir. Bu oran 2008 sonrası dönem için pozitif bir tren-
de sahip olmakla birlikte, iki ülke arasındaki yakın ilişkiler dikkate alındı-
ğında çok düşük düzeydedir.
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Grafik 7: Azerbaycan’ın Türkiye İhracatının Toplam İhracattaki 
Payı (%)

Kaynak: TÜİK ve Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet İstatistik Komitesi Verilerinden He-

saplanmıştır. 

Grafik 8: Enerji İthalatının Türkiye’nin Toplam İthalatındaki 
Payı (%)

Kaynak: TÜİK Verilerinden Hesaplanmıştır.

Diğer yandan, Azerbaycan temelde petrol ürünleri ihracatçısı bir 
ülke olmakla birlikte Türkiye’nin toplam ithalatında enerji payı hayli yük-
sektir. Enerji ithalatı olarak da özetlenen mineral yakıtlar, mineral yağlar 
ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler, bitümenli maddeler, mi-
neral mumlar ithalatının Türkiye’nin toplam ithalatına oranı Grafik 8’de 
verilmiştir. Buna göre, enerji ithalatı Türkiye’nin toplam ithalatında 1998 
yılı hariç diğer bütün yıllarda %10’un üzerindedir. Bu oran 2012 yılında 
%25’in üzerine çıkmış ve 2012 sonrası yıllarda %20’lerde seyretmiştir. 
Petrol fiyatlarının düşük düzeylerde seyrettiği 2015 yılında ise %18 olarak 
gerçekleşmiştir. Bu veriler doğrultusunda, petrol ihracatçısı olan Azerbay-
can’ın ihracatı içinde yüksek düzeyde enerji ithal eden Türkiye’ye ait payın, 
önemli bir potansiyel olmasına rağmen düşük olduğu ifade edilebilir. 
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Azerbaycan’ın Türkiye ihracatı için normalize edilmiş Hirschman en-
deksinin hesaplanmasında TÜİK’in ISIC Rev3 düzey 2 sınıflamasına göre 
Azerbaycan’dan yapılan ithalat verileri kullanılmıştır. Bu sınıflandırmaya 
göre, 1995-2015 yıllarında Türkiye Azerbaycan’dan toplamda 30 farklı ka-
lemde olmak üzere ithalat yapmıştır. Fakat özellikle, 2000 sonrası yıllarda 
kok kömürü, rafine edilmiş petrol ürünleri ve nükleer yakıtlar bu ithalatın 
önemli bir kısmını oluşturmaktadır. Bunun dışında ise, kimyasal madde ve 
ürünler ile plastik ve kauçuk ürünler kalemleri de ithalatta yüksek paya sa-
hip petrol ürünleridir. Rev3 düzey 2 sınıflandırmasına göre Azerbaycan’dan 
yapılan ithalatta ana metal sanayi, tekstil ürünleri, gıda ürünleri ve içecek-
ler ile tarım ve hayvancılığa ilişkin ürünler petrol ürünleri dışında nispeten 
yüksek paya sahip diğer kalemlerdir. 

Grafik 9: Azerbaycan’ın Türkiye İhracatı İçin Normalize Edilmiş 
Hirschman Endeksi

Kaynak: TÜİK Verilerinden Hesaplanmıştır

Azerbaycan’ın Türkiye ihracatı için normalize edilmiş Hirschman en-
deksinin seyri Grafik 9’da verilmiştir. Bu endeks için şu değerlendirmeler 
yapılabilir. 1998 yılı ile birlikte Azerbaycan’ın Türkiye’ye olan ihracatında 
yoğunlaşma artmış ve normalize edilmiş Hirschman endeksi yaklaşık ola-
rak 0,48 düzeyinde gerçekleşmiştir. Yoğunlaşma derecesi, sonraki yıllarda 
temelde dünya petrol fiyatlarındaki değişmelere göre şekillenmiştir. Dün-
ya petrol fiyatlarının arttığı yıllarda Azerbaycan’ın Türkiye’ye olan ihracatı 
için hesaplanan normalize edilmiş Hirschman endeksine ait değerin yük-
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seldiği ve yoğunlaşmanın zaman zaman 0,5 düzeyini aştığı görülmüştür. Bu 
endekse ait en yüksek değer 2008 yılına ait olup yaklaşık olarak 0,63’e eşit-
tir. Petrol fiyatlarının azaldığı yıllarda ise endekse ait değer azalmıştır. 2014 
ve 2015 yıllarında petrol fiyatlarının ve kok kömürü, rafine edilmiş petrol 
ürünleri ve nükleer yakıtlar kaleminin azalmasına rağmen normalize edil-
miş Hirschman endeks değerinde kısmi bir artışın olması, kimyasal madde 
ve ürünler kalemindeki artıştan kaynaklanmıştır.

Sonuç ve Değerlendirme

İktisat teorisinde, daha düşük maliyetli malların yurtiçi üretiminde 
uzmanlaşmanın ve bu malları ihraç etmenin ülke için refahı artırıcı 
sonuçlara neden olacağını savunan görüşler vardır. Fakat bunun yanı sıra, 
bazı teorik çalışmalar ve aynı zamanda uygulamalı çalışmalara ait bulgu-
lar özellikle hammadde, doğal kaynak veya tarımsal ürün ihracatçısı olan 
ülkelerde ihracatın çeşitlendirilememesinin ülkenin uzun dönemde istik-
rarlı büyümesi açısından sorun teşkil ettiğini ortaya koymaktadır. İhracatın 
çeşitlendirilememesi, bu ülkelerde ekonomik faaliyet düzeyini, genellikle 
uluslararası piyasalarda temel ihracat ürünlerinin fiyatlarında ortaya çıkan 
dalgalanmaların ihracat gelirleri üzerinde neden olduğu sonuçlar üzerin-
den etkilemektedir. Ülke ekonomisinde temel ihracat malına ait endüstri 
payının yüksek olması fiyat düşüşlerinin etkisini derinleştirmektedir.

Azerbaycan ekonomisinde petrol sektörü yüksek bir paya sahip 
olmakla birlikte, özellikle 2000’li yılların ikinci yarısından itibaren pet-
rol hariç diğer sektörlerin de olumlu bir gelişme çizgisine sahip oldukları 
görülmektedir. 2014 yılında 75,2 milyar dolarlık GSYH’nin yaklaşık olarak 
42,3 milyar doları petrol haricindeki sektörlere aittir. Fakat 2015 yılında 
petrol ve doğalgaz sektöründe olduğu gibi, diğer sektörlerin de üretim hac-
minde küçülme olmuştur. Petrol harç sektörlere ait ihracat rakamları ise 
çok düşük düzeydedir. Fakat bu sektörlerdeki gelişme ihracat çeşitlendir-
me derecesinin artırılabileceğine ilişkin bir potansiyelin var olduğunu ifade 
etmektedir. Bu bakımdan, Azerbaycan için öncelikli olarak ihracatta ham 
petrol, işlenmemiş maden ve tarım ürünlerinin payını azaltarak petrokimya 
sanayine, maden ve tarım ürünlerinin işlenmesine dayalı üretimi geliştir-
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mesi ve bunlara dayalı işlenmiş veya mamul mal ihracatını artırması önem 
taşımaktadır.

Türkiye ve Azerbaycan birçok alanda güçlü ilişkilere sahip olmala-
rına karşın, Azerbaycan’ın Türkiye’ye olan ihracatı hayli düşük düzeyde-
dir. Türkiye önemli miktarda enerji ithal eden bir ülke olmasına rağmen, 
temelde petrol ürünleri ihracatçısı olan Azerbaycan’dan yapılan toplam 
ithalat 0,5 milyar doların ve bunun Azerbaycan’a ait toplam ihracat için-
deki payı %2’nin altındadır. Azerbaycan’ın Türkiye’ye yaptığı ihracatın çe-
şitlendirme derecesi hayli düşüktür. Bu ihracat için hesaplanan normalize 
edilmiş Hirschman endeksi dünya petrol fiyatlarındaki dalgalanmalarla 
paralellik göstermekle birlikte son yıllarda 0,4-0,5 düzeyindedir. Azerbay-
can’ın Türkiye’ye ihraç ettiği mallar ise temelde petrol ürünleri, işlenmemiş 
alüminyum, pamuk ve pamuk ipliği, tabaklanmış deri, bazı tarımsal ürünler 
ve yağlar, elektronik, haberleşme ve optik cihazlar ve plastik ürünlerden 
oluşmaktadır. Bu ihracat Azerbaycan’a ait toplam ihracatı ile karşılaştırıl-
dığında daha yüksek bir çeşitlendirme derecesine sahip olduğu görülmek-
tedir. Bu karşılaştırma Azerbaycan’ın ihracat çeşitlendirilmesinde ihracat 
yaptığı diğer ülkelere nispeten Türkiye’de daha başarılı olduğunu göster-
mektedir.

Gelinen noktada, Azerbaycan’ın uzun dönemde istikrarlı bir şekilde 
büyümesi açısından petrol hariç sektörlerin geliştirilmesinin ve ihracat çe-
şitlendirmesinin önemli olduğu anlaşılmaktadır. Burada petrol ürünlerinin 
ihracattaki payının yanı sıra ihracat yapısında diğer hammadde ve işlenme-
miş ürünlerin azaltılması da önem taşımaktadır. Ham petrol, hammadde, 
maden ve emtia ihracatından petrokimya ürünlerinin, işlenmiş veya mamul 
malların ihracatına dönüşümü sağlayacak sanayileşmeye yönelik reform-
ların ve teşviklerin sürdürülmesi gerekmektedir. Azerbaycan ve Türkiye 
arasında birçok bakımdan mevcut güçlü ilişkiler, Türkiye’nin bu alanda-
ki tecrübesinden faydalanma olanağı sunmakla birlikte geniş bir Türkiye 
pazarı ürünlerin pazarlanması ve satışı açısından da fırsatlar sunmaktadır. 
İlave olarak, petrolden veya Azerbaycan’da mevcut olan birçok diğer ham-
maddeden elde edilen çok sayıdaki mamul mal, yüksek patent veya know-
how maliyetleri gerektiren karmaşık ürünler değildir ve bu mallar da ithal 
edilmektedir. Türkiye ile yakın ilişkiler bu tür malların üretimini gerçekleş-
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tirmek için gerekli olan teknoloji ve sermaye mallarına erişim veya işgücü 
eğitimi açısından da avantaja dönüştürülmelidir.
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Enerji ve Transit Politikaları

Murteza Hasanoğlu*

Giriş

Kafkasya ve Orta Asya bölgeleri Soğuk Savaş sonrası yeni dönemde 
coğrafi konumu ve doğal kaynakları itibariyle küresel güç mücadelesinin 
en yoğun yaşandığı bölgelerin başında gelmektedir. Bu iki bölgenin tarihi 
İpek yolunun geçtiği güzergah üzerinde yer alması onların coğrafi konum 
itibariyle ne kadar önemli olduğunu kanıtlamaktadır. Tarihin bütün 
dönemlerinde bu özellik hiç bir zaman geri planda kalmamıştır. Nitekim, 
19. yüzyılın sonlarında Rusya ve İngiltere arasında “Büyük Oyun”1 olarak 
adlandırılan nüfuz mücadelesi de bu coğrafyada yaşanmıştır. 

Bu iki bölgenin işletilmeyi bekleyen yüksek rezervli doğal kaynaklara 
sahip olması ve jeopolitik konumunun her geçen gün yükselmesi 20. 
yüzyılın sonlarına gelindiğinde Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Rusya 
Federasyonu (RF) ve Çin Halk Cumhuriyeti’nin yanı sıra Türkiye, İran, 
Hindistan gibi bölge ülkelerinin de etkin olduğu “Yeni Büyük Oyun”un 
başlamasına neden olmuştur. “Yeni Büyük Oyun”da hedef trilyonlarca 
dolarlık Kafkasya ve Orta Asya enerji kaynaklarının üretiminde üstünlük 
sağlamak, transit geçiş yollarının rakiplerin denetimine geçmesini 
engellemek ve küresel güç mücadelesinde stratejik üstünlük sağlamaktır.

Azerbaycan’ın meşhur tarihçilerinden Ziya Bünyadov, SSCB’nin 
parçalanmasının arefesinde Kafkasya jeopolitiği ile ilgili olarak “Türkiye’nin 
jeopolitik önemini anlatmaya gerek yok, bunu Napolyon bile belirtmişti. 
Ama, bugün en önemli jeostratejik bölge Kafkasya’dır. Ufacık bir toprak 
parçasında (450.000 km2) çok büyük bir mücadele veriliyor. Tarihte en 
çok kan dökülen bölge burasıdır. Kafkasyalılar, dünyanın en çok acı çeken 
halkıdır” demişti.2

1  Bu konuda geniş bilgi için bkz: Lutz Kleveman, Yeni Büyük Oyun, Çev: Hür Güldü, Everest Yay., İstanbul, 2004, s. 22.
2  Ziya Bünyadov, Azerbaycan, Azerbaycan Devlet Neşriyatı Yay., Bakü, 1989, s. 12

* Doç. Dr., Azerbaycan Devlet İdarecilik Akademisi, Azerbaycan.
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Soğuk Savaş Sonrası Kafkasya`nın Jeopolitiği
Bir ülkenin doğal şartları, sahip olduğu coğrafi konum ve bu coğraf-

yadan gelen etkilerin bir bütün olarak değerlendirilmesi, yani jeopolitik 
aracılığıyla yapılmaktadır. Bu noktadan hareketle söyleyebiliriz ki, bir ülke-
nin coğrafi konumu o ülkenin iç ve dış politikası üzerinde doğrudan etkiye 
sahiptir. Her çağda coğrafya politikayı etkilemiş, dünyanın genel coğrafi 
durumu, politika ve stratejilerin tespitinde daima temel faktörlerden biri 
olmuştur. Tarih boyunca toplumsal yaşamda ve toplumlararası mücadele-
lerde coğrafyanın değeri bilinerek hareket edilmiştir.

1991 sonrası dünyanın yeniden şekillenmesinde dikkat çeken husus-
lardan biri, jeopolitik kavramının önemli bir yere sahip olmasıdır. Enerji 
kaynaklarına sahip, nakil yollarının üzerinde olan ülke ve bölgeler bu kavra-
mın kullanıldığı en önemli coğrafyalar olmuştur. Güvenlik konusu da daha 
çok bu kavramın etrafında şekillenmektedir. 

Soğuk Savaş sonrası siyasal atmosferin doğal kaynak egemenliğine 
dayalı yeni bir jeopolitik yörüngeye girdiğini görüyoruz. Yeni dönemde 
dünyada yaşanan sıcak olayların ana nedeni, Avrasya’da mevcut olan doğal 
kaynaklara egemen olma yarışı olmuştur.

Kafkasya bölgesi tarihin tüm dönemlerinde jeopolitik konumu ile 
dünyanın dikkat merkezinde olmuştur. Bölge, Ortadoğu’yu Rusya’ya, As-
ya’yı ise Karadeniz ve Anadolu üzerinden Avrupa’ya bağlayan bir coğrafi 
kesişme noktası özelliği taşımaktadır. Avrupa, Asya ve Afrika kıtalarının 
buluşma noktasındaki Anadolu’nun uzantısı ve bütünleyicisi konumun-
dadır. Kafkasya, Karadeniz yolu ile Avrupa içlerine, Hazar Denizi yolu ile 
Asya içlerine ulaşma imkanı verir.3 Bu sebepten dolayı Kafkasya, jeopolitik 
konumunu ve önemini her devirde korumuştur. 

Soğuk Savaş sonrası Güney Kafkasya, özellikle üç sebepten dolayı 
önem kazanmıştır. Bunlar; jeostratejik anlamda Orta Asya ve Kuzey Kaf-
kasya’ya giriş kapısı olma niteliği, Orta Asya açısından Avrupa’ya açılan bir 
geçiş olma özelliği ve bölgenin önemli miktarda petrol ve doğalgaz rezerv-
lerine sahip olmasıdır. 

3 Hakan Kantarci, “Gürcistan’ın Güney Osetya’ya Yönelik Stratejik Hamlesinin Kafkasya Jeopolitiğine Yansımaları”, 
2023 dergisi, Sayı 89, 15 Eylül 2008, s. 31
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Azerbaycan`ın Jeopolitik Gücü

Güney Kafkasya`nın kilit ülkesi konumundaki Azerbaycan, Sovyetler 
Birliği dağıldıktan sonra bağımsızlığını kazanan on beş cumhuriyetten 
biridir. Azerbaycan`ın 6 ülke ile karadan ve denizden sınırı bulunuyor. 
Azerbaycan`ın sınırlarının toplan uzunluğu 3.467 km`dir. Bunun kara kısmı 
2.642 km, deniz kısmı ise 825 km`dir. Azerbaycan kuzeyde Rusya, kuzey-
batıda Gürcistan, batıda Ermenistan, güneyde İran, güney-batıda Türkiye, 
doğuda Hazar Denizi vasıtasıyla Türkmenistan ve Kazakistan`la komşudur.

Azerbaycan`ın 19. yüzyılın sonlarında ortaya çıkan ve son yıllarda 
giderek yükselen öneminin temelinde sahip olduğu zengin karbohidrojen 
kaynakları bulunmaktadır. XX yüzyılın başlarında Azerbaycan`ın petrol 
üretimi hızına ve üretim kapasitesine göre, dünyada ilk sırayı alıyordu. 
Azerbaycan, 1901 yılında dünya petrol üretiminin yarıdan fazlasını (672 
mln pud4) ve Rusya`da üretilen petrolün %95`ini üretiyordu.5 ABD 
ile mukayesede, Pensilvanya`da kazılan 14.000 kuyudan 3-4 bininden, 
Bakü`de ise kazılan her 100 kuyunun 40`ından petrol çıkıyordu. Kuzey 
Amerika`da petrol en az 1.500 fut derinlikten çıkarılıryordu. Abşeron 
yarmadasında ise faaliyette olan kuyuların derinliyi 360 fut idi. Kuzey 
Amerika`da bir petrol kuyusunun günlük ortalama verimliliği 60 pud 
olduğu halde, Abşeronda 1.000 puddan çok olmuştur.6 

Tablo 1: 1901-1940`lı yıllar Rusya, Azerbaycan ve ABD`de Petrol 
Üretimi

Yıllar Dunya Geneli Rusya (Azerbaycansız) Azerbaycan ABD Diğer ülkeler

1901 %100 %4 %49 %39 %8 

1902 %100 %4 %42 %46 %8 

1903 %100 %1 %41 %48 %10 

1911 %100 %5,5 %14 %66 %14,5 
1940 %100 %2,6 %7.4 %62 %28 

Kaynak: E.M. Hacızade, Petrogaz Sektörünün İktisadi İnkişaf Modeli, Elm Yay., Bakü, 

4  1 pud = 16 kg
5  Azerbaycan Tarihi, Cilt V (1900-1920) , Edt: M. İsmayılov, Elm Yayınları, Bakü, 2008, s. 19
6  Nazim İbrahimov, Azerbaycan Petrolü Dünya Siyasetinde, Azerbaycan Yay., Bakü, 1997, s. 23
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2002, s. 15
1991 yılında bağımsızlığını yeniden kazanan Azerbaycan Hazar’a 

kıyısı olması ve zengin enerji kaynakları sebebi ile bölgenin kilit ülkesi 
durumuna gelmiştir. Bugün için Azerbaycan’ın ispatlanmış üretilebilir petrol 
rezervinin 12.5 milyar varil, olası rezervlerle birlikte toplam rezervinin ise 
45 milyar varil olduğu iddia edilmektedir.7 Soğuk Savaş dönemi sonrası 
ABD`nin bölgeye yönelik dış politikası üretilen pertol ve gazın güvenli bir 
şekilde uluslararası pazarlara ulaştırılmasına odaklanmıştır.8 

Azerbaycan`ın ve Hazar havzası kaynaklarının çıkarılması, 
pazarlanması, taşınması ve korunması Kafkaslar ile bir bütün olarak 
düşünülmesi gerektiğinden, büyük güclerin Azerbaycan stratejisi bölgeden 
ayrı düşünülmemiş veya Güney Kafkasya politikaları eninde sonunda 
büyük oranda Hazar ve Azerbaycan kaynaklarına dayanmıştır. Öte yandan 
Azerbaycan, Hazar ve Orta Asya kaynaklarının ulaşımı için temel geçiş 
noktasını teşkil ettiği gibi, aynı zamanda komşu devletlere ulaşım ve 
uluslararası taşımacılık açısından son derece güvenli bir geçiş ülkesidir.9

1993 yılında Haydar Aliyev`in iktidara gelmesi, Azerbaycan`ın 
dünya petrol piyasasında önemli oyunculardan birisi haline gelmesine 
katkı yapmıştır. Avro-Atlantik enerji güvenliğinin geliştirilmesi bakımından 
önemli sayılan Bakü-Tiflis-Ceyhan (BTC) petrol ve Bakü-Tiflis-Erzurum 
(BTE) gaz hatlarının gerçekleşmesinden sonra, Azerbaycan, Batılı devletler 
açısından “jeopolitik dayanak merkezi” olmanın da sınırlarını aşarak, 
jeostratejik oyuncuya dönüşmüştür.

Günümüzde Azerbaycan`ın doğal gazı, dört istikamette dünya 
pazarına ulaşmaktadır. Artık Azerbaycan`ın ana ihraç petrol-gaz boru 
hatlarının sayısı yediye ulaşmıştır.10 Azerbaycan’ın keşfedilmiş doğal gaz 
rezervlerinin hacmi 2.2 trilyon m3 kadardır. Bu rakam, en kötü ihtimalle yüz 
yıl süreyle üretim sağlayabilecek ve enerji güvenliğine katkı sağlayacaktır. 
Öngörüler ise bu rakamın çok daha üzerindedir.11

7 K. Akli, S. Atman, Küresel Petrol Stratejilerinin Jeopolitik Açıdan Dünya ve Türkiye Üzerindeki Etkiler, İTO Yay., 
İstanbul, 2006, s. 61.

8 Kamer Kasim, “ABD’nin Kafkasya Politikası: Enerji, Güvenlik ve Demokratikleşme Denklemi”, Der: Turgut 
Demirtepe, Orta Asya ve Kafkasya Güç Politikası, Usak Yay., Ankara, 2008, s. 119

9 Alaeddin Yalçinkaya, Kafkasya`da Siyasi Gelişmeler, Lalezar Yay., Ankara, 2006, s 2-3.
10  Azerbaycan gazetesi, 15 Kasım  2009, s. 3.
11  “Prezident İlham Aliyev: Azerbaycan`ın Gaz Ehtiyatları Bize ve İstehlakçılara en azı 100 Yıl Kifayet Edecek”, 
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Avrupa`ya yeni kanallarla gaz ulaşımını amaçlayan “Trans-Hazar” 
ve “Güney Akım” projelerinin hayata geçmesi, Rus tekelinden kurtulmak 
isteyen AB için hayati önem taşıyor. Temmuz 2002’de revize edilen ABD 
Enerji Bakanlığı verileri ise, Hazar Havzası toplam petrol rezervinin 250-
270 milyar varil civarında olduğunu göstermektedir.12 Azerbaycan, tek Hazar 
Havzası ülkesidir ki, AB`nin desteklediği enerji projelerine ilgisini açıkça 
ifade etmektedir. Kazakistan ve Türkmenistan yönetimlerinden farklı olarak, 
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Avrupa Birliği`nin Prag Zirvesi’nde 
olduğu gibi, sürekli olarak AB`nin enerji projelerinin gerçekleşmesinde 
işbirliğine hazır olduklarını çekinmeden açık bir şekilde beyan ediyor. 

26 Haziran 2012 tarihinde Azeri doğal gazını Türkiye üzerinden 
Avrupa`ya ulaştırmayı planlayan 7 milyar dolarlık hükümetlerarası 
Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi (TANAP) anlaşmasının 
imzalanması, Azerbaycan hükümetinin uluslararası taşımacılık projelerinde 
hiçbir baskıya boyun eğmeden kendi çıkarları ve ulusal menfaatleri 
doğrultusunda hareket ettiğini açıkça göstermektedir. Azerbaycan bu güce 
20 yıllık mücadelenin ve rasyonal dış politikanın sonucunda uluşmıştır. 
Aşağıda da inceleyeceğimiz gibi “Asrın Anlaşması” imzalandığı yıllarda, BTC 
petrol hattı ile ilgili müzakerelerin devam ettiği dönemde Azerbaycan`ı bu 
projelerden caydırmak için Bakü`ye başta Rusya ve İran olmak üzere ciddi 
baskılar yapılmıştır. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev`e karşı 
girişilen suikastlar, darbeler, Ermenistan`ın saldırıları, Rusya`nın açıktan 
bu saldırıları desteklemesi, İran`ın denizden ve havadan Azerbaycan`ı taciz 
etmesi gibi olayların başlıca nedeni Azerbaycan`ın Batılı petrol şirketleri 
ile işbirliğine girmesinin önlenmesi ve üretilecek petrolün Rusya`nın 
onaylamadığı bir güzergahla dünya piyasalarına taşınmasının önlenmesi 
idi. Haydar Aliyev`ın kararlı tutumu, baskılara boyun eğmemesi, devletin 
egemenliğinin korunması, toprak bütünlüğü, sınırların değişmezliği, 
milli menfaatler ile sürdürülebilir kalkınma, milli değerler ve refah gibi 
unsurlardan oluşan Azerbaycan`ın ulusal güvenliğinin temelinin sağlam 

http://istehlakci.az/index.php?newsid=121.
12  “Energy Information Administration, Caspian Sea Region: Reserves and Pipeline Tables”, Erişim tarihi: 16 Şubat 

2006, <http//www.eia.doe.gov/emeu/cabs/caspian.html>.
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zeminde atılmasına hizmet etmişdir. 
Hazırda hem komşu devletler, hem de dünya devletlerinin 

ekseriyeti bütün parametreler dikkate alındığında bölgenin “lider ülkesi” 
statüsünün Azerbaycan`da olduğunu kabul ediyorlar. Uzmanların 
fikrince, Azerbaycan`ın hem de bölgesel süreçlere tesir gücü giderek 
yükseliyor. Uluslararası düzeyde Hazar havzası ve Güney Kafkasya`nın 
sorunlarının, bu coğrafyada gerçekleşen çoğu milletlerarası projelerin 
kabulünde, öncelikli olarak Azerbaycan`ın tutumu ve önerileri dikkate 
alınmıştır. Örneğin, post-sovyet devletlerinin NATO`ya entegrasyonu 
meselesinde ABD`nin Ukrayna ve Gürcistan`a ağırlık vermesini uzmanlar 
doğru atılmış adım olarak kabul etmiyorlar. Avrupa Birliği BDT ülkeleri 
ve küresel enerji meseleleri Avrupa Birliği’nden uzmanı Alexander Rar 
mülakatlarının birinde “Gürcistan NATO için en uygun seçenek değil. 
Halbuki, NATO`nun bu bölgeye yakınlaşması ve dahil olması için ilk önce 
Azerbaycan`la görüşmesi ve anlaşması gerekirdi. Bunu yapmayan NATO 
bölgede çıkmaz sokağa girmiştir”.13

Güney Kafkasya devletleri içinde yüzölçümü küçük, ama coğrafi 
konumu önemli olan Ermenistan komşularına karşı izlediği irredentist 
politikalar nedeniyle bu konumunu doğru yönlendirememiş, bölgedeki 
tüm ekonomik gelişmelerin dışında kalmış, en önemlisi ise ekonomik ve 
politik olarak Rusya`ya bağımlı hale gelmiştir. Bu sürecin Ermenistan`ın 
tutumunun değişme olasılığının az olması nedeniyle yakın gelecekte 
de değışmeyeceğı tahmin edilmektedir. Ermenistan bütün bölgesel ve 
milletlerarası projelerin dışında kalmıştır ve halkı ağır sosyo-ekonomik 
yaşam sürmektedir. Ülkenin ekonomisi ve stratejik alanları Rusya`nın 
tam kontrolüne girmiş, iç ve dış politika meseleleri, Güney Kafkasya`daki 
jeopolitik faaliyeti neredeyse tamamen Moskova`nın onayına tabidir.

Azerbaycan`ın yer aldığı enerji-taşımacılık koridorları projelerine 
Ermenistan`ın da katılmasına itiraz etmesinin tutarlı sebepleri var. 
Bunların başında Azerbaycan`ın Dağlık Karabağ bölgesini ve etrafındaki 
rayonları Ermenistan işgal altında tutması, Azerbaycan`la Nahçivan 
arasındaki ulaştırma-komunikasyon hatlarını dağıtması ve Nahçivan`a 

13  Zerkalo gazetesi, Sayı 34, 24 Şubat 2010
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abluka uygulaması gibi sebepler gelmektedir. 

Kısacası, Azerbaycan ve Gürcistan ekonomik gelişme ve dünya ile 
entegrasyon adına coğrafi olanaklarını birleştirmeyi ve halklarının refah 
düzeyini ortak progelerle yükseltmeyi tercih ederken, Ermenistan ise 
Azerbaycan topraklarının işgaline son vermeyerek, jeopolitik imkanlarını 
yayılmacı politikasının aracına dönüştürmüştür. Bazi jeostratejistlerin 
görüşüne göre, Ermenistan`ın Güney Kafkasya`daki “özel jeopolitik 
misyonu” yalnız bölge ülkelerinin “hiçbir devletin kontrolünde olmayan, 
bağımsız bölgesel işbirliği sürecini” bozmakla sınırlı değil, aynı zamanda 
bu mekanda sürekli kriz, sorun, etnik-terör çatışmaları çıkarmak, bölge 
devletlerinin Avrupa ve dünya ile çokyönlü entegrasyonunu önlemektir. 
Ermenistan`ın Dağlık Karabağ probleminin çözümünden, hatta en uygun 
koşullar dahilinde bile, her defasında bir bahane üreterek caymasının 
kökünde de dışarıdan yönetilen “jeopolitik misyonu” bulunuyor.

Güney Kafkasya`da Uluslararası Taşımacılık 

Uluslararası taşımacılık işlemleri uluslararası anlaşmalarla belirlenmiş 
şartlara uygun olarak, iki veya daha fazla devletin ülkesinde gerçekleştirilen 
taşıma operasyonlarıdır. Uluslararası taşımacılık işlemleri çeşitli taşıma 
araçları ile yapılmaktadır. Bu taşıma araçları başlıca olarak aşağıdakılardan 
oluşmaktadır: uluslararası demiryolu taşımacılığı, uluslararası karayolu 
taşımacılığı, uluslararası denizyolu taşımacılığı, uluslararası havayolu 
taşımacılığı, uluslararası su (nehir) taşımacılığı, uluslararası boru hattı 
taşımacılığı ve intermodal (kombine) taşımacılık.14

Uluslararası denizyolu taşımacılığı ile uluslararası su (nehir) 
taşımacılığına birlikte su yolu ile uluslararası taşımacılık, uluslararası 
karayolu taşımacılığı ile uluslararası demiryolu taşımacılığına ise birlikte 
karasal uluslararası taşımacılık da deniliyor.15 Taşımacılık sektöründe arz ve 
talebin etkileşiminde destek hizmetler, taşımaya olan talep, güzergah veya 
alternatif yollar, terminaller, gümrükler, sınırlar, ara geçiş noktaları, araçlar, 
işletmelerin sayısı, kurallar ve düzenlemeler etkin rol oynamaktadır. Buna 

14  G.M. Velyamino, Меjdunаrоdnое Ekоnомiçеskое Prаvо i Pоçеss, Уçеbnik, Мoskova, 2004, s.220
15  Etibar Aliyev, Uluslararası Ulaştırma Hukuku, Sena Yay., Bakü, 2009, s. 15
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göre taşıma sistemleri özellikle teknoloji, iletişim, ekonomi gibi dışsal 
faktörlerden yoğun olarak etkilenmektedir.

Konumuz açısından önem taşıyan bir anlayış da uluslararası 
transit taşımacılık anlayışıdır. Uluslararası transit taşımacılık, bir devletin 
topraklarından başka bir devletin topraklarına taşınan yükün veya 
yolcuların yolda üçüncü bir devletin ülkesinden geçmesidir.

Dünyanın bazı bölgeleri mükemmel lojistik imkanlarına sahipken, 
diğer bölgeler bu özelliklerden yoksundur. Azerbaycan`ın da yer aldığı Gü-
ney Kafkasya bölgesinin cografi konumundan gelen önemli üstünlükleri 
bulunmaktadır. Büyük İpek Yolu (Avrupa-Kafkasya-Asya) ve Kuzey-Gü-
ney ulaştırma koridorunun (Rusya-Azerbaycan-İran) kesişme noktası olan 
bu bölge jeopolitik açıdan Orta Asya, Güney Asya ve Avrupa ülkelerinin 
ulaştırma ve transit ticaretlerinin gerçekleştirilmesinde önemli bir potan-
siyele sahiptir.

Güney Kafkasya ve Orta Asya’yı küresel ve bölgesel güçler açısından 
değerli kılan faktörler arasında, petrol, doğalgaz ve yüksek rezervli doğal 
kaynaklar ile jeopolitik derinlik gösterilmektedir.16 Gerek Azerbaycan, ge-
rekse Orta Asya enerji kaynaklarına erişme ve onun potansiyel gerginliğini 
paylaşma, ulusal özlemleri alt üst eden, ortak çıkarları yönlendiren, tarihsel 
iddiaları yenileyen, emperyal ve yayılmacı-müdahaleci özlemleri yeniden 
canlandıran ve uluslararası rekabeti kızıştıran hedefleri temsil etmektedir. 
Hazar’a kıyısı olması ve zengin enerji kaynakları Azerbaycan’ı bölgede kilit 
ülke durumuna getirmiştir. Bugün için Azerbaycan’ın ispatlanmış üretile-
bilir petrol rezervinin 12.5 milyar varil, olası rezervlerle birlikte toplam re-
zervinin ise 45 milyar varil olduğu iddia edilmektedir.17 

Azerbaycan’ın taşımacılık türleri açısından önemli avantajları bulun-
maktadır. Karayolu, deniz yolu, hava yolu ve demiryolu gibi geleneksel taşı-
macılık türlerinin yanında, ülke ekonomisine hakim olan petrol üretiminin 
doğal sonucu oluşan boru hattı da önemli bir çeşitlilik sağlamıştır. Ancak, 
son yıllarda yapılan petrol boru hatları ayrı tutulduğunda, taşımacılık sek-

16  Suat İlhan, Türkiye’nin Jeopolitik Konumu ve Türk Dünyası, AKM Yay., Ankara, 1999, s. 37
17  Akli, Atman, a.g.e., s. 31
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törünün fiziksel ve kurumsal altyapı açısından önemli yatırım ihtiyaçları 
bulunmaktadır. Küreselleşme sürecinde, dünya lojistik ağı ve pazarında 
etkin bir konuma gelme potansiyeli taşıyan Azerbaycan’ın, kamunun ger-
çekleştirebileceği büyük altyapı yatırımlarının yanında, özel sektöre lojistik 
alanında önemli yatırım fırsatları sunacağı düşünülmektedir.

Günümüz koşullarında yalnızca üretmek değil, üretimde kullanılan 
malzeme ve hammaddelerin fabrikalara, fabrikalarda üretilen malların da 
pazarlara tam zamanında teslimi ve bunun en uygun koşullarda yapılması, 
hem firmaların faaliyetlerini geliştirebilmeleri, hem de ekonomik kalkın-
manın hızlandırılması bakımından çok önemli hale gelmiştir. Bu bağlamda, 
Azerbaycan’ın jeopolitik konumu gereği İpek Yolu ve Kuzey-Güney ulaştır-
ma koridoru üzerinde yer alması, ulaştırma ve transit ticaretin gelişmesine 
paralel olarak yatırımcılara depolama faaliyetinden, iş merkezlerine kadar 
geniş bir marjda lojistik yatırım imkanları sunmaktadır.

Azerbaycan`dan Geçen Uluslararası Taşımacılık Hatları

1. Yük ve Yolcu Taşımacılığı

Azerbaycan`ın jeopolitik mekanı, Doğu ile Batı`nın, Avrupa ile 
Asya`nın kesiştiği, İslam uygarlığının sınırlarının bittiği, Hıristiyanlığın 
sınırlarının başladığı kültürel-manevi temas hattıdır. Azerbaycan`ın 
jeopolitik açıdan dünyanın en önemli mekanlarından biri haline getiren 
diğer önemli hususlar ise, önemli ulaştırma-komunikasyon koridorlarının 
kesişme noktasında yerleşmesi ve zengin enerji kaynaklarına sahip olmasıdır. 
Jeopolitik, jeoekonomik ve askeri-stratejik karakteristiğine göre, Azerbaycan 
Gürcistan`la birlikte dünyanın önemli geostrateji bölgelerinden biri hesap 
olunan Kara Deniz ve Hazar Denizi arasındaki küresel çapta önem arz eden 
karasal transit keçiş koridorunda yerleşmektedir.18 Azerbaycan Volga-Don, 
Volga-Baltık-Aralık Denizi nehir-kanal su sistemlerinin yardımı ile açık 
denizlere çıkış elde edebiliyor ve geniş cografi mekanı kapsayan birçok 
ülkelerle ticaret yapıyor. Avrasya`nın merkezinde yerleşmesine rağmen, bu 
ilişkiler Azerbaycan`ın dünyanın beş denizine (Hazar, Azov, Kara, Baltık, 
Aralık) çıkmasına imkan sağlıyor.

18  Ali Hasanov, Azerbaycan Respublikasının Milli İnkişafı ve Tehlikesizlik Siyaseti, Letterpress Yay., Bakü, 2011, s. 190
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Azerbaycan`ın katıldığı, yapımında çaba sarf ettiği TRACECA, 
Kuzey-Güney ulaştırma-komunikasyon koridoru, Bakü-Tiflis-Kars 
demir yolu vs. transmilli projeler jeopolitik ve ulaştırma-transit ilişkilerin 
genişlenmesindeki rolüne göre Azerbaycan`ın milli güvenliğinin 
sağlanması alanında büyük önem taşımaktadır.   

Azerbaycan için jeopolitik ve jeoekonomik açıdan en ciddi 
transmilli transit-koridor önemi taşıyan proje TRACECA koridorudur. 
Asya ile Avrupa`yı birleştiren tarihi İpek yolunun Azerbaycan`ın Hazar 
sektöründen geçmesi, onun transit potansiyelini ve jeopolitik önemini 
bir hayli arttırmaktadır. Azerbaycan`ın bu jeopolitik özelliği onun bölge 
ve dünya devletleri, AB ve uluslararası örgütlerle ortak jeoekonomik 
projelere katılması, Doğu ile Batıyı birleştiren TRACECA koridorunun 
gerçekleşmesinde kilit rol oynamasına sebep olmuştur. TRACECA projesi 
Azerbaycan`a Avrupa ile strateji jeoekonomik işbirliğinin kurulması ve 
genişlendirilmesi, dünya ekonomisine entegrasyon, uluslararası transit 
kavşağının kesişme noktasına dönüşmesi vs. açıdan büyük olanaklar 
sağlamıştır.    

Şekil 1: Asya-Avrupa Transport Koridorları.

Kaynak: Google Map.

TRACECA projesine dahil olmasa da, Doğu-Batı uluslararası 
taşımacılık koridorunun genişlendirilmesi ve entegre edilmesi siyaseti 
kapsamında Azerbaycan, Türkiye ve Gürcistan`ın katılımı ile Bakü-Tiflis-
Kars demiryol hattının çekilmesine başlanmıştır. Bu hattın 2015 yılı 
içinde faaliyete başlaması ile üç ülkenin ortak demiryol ağının birleşmesi 
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sonucu, trans-Avrupa ve trans-Asya demiryol ağlarının entegrasyonu 
da gerçekleşmiş olacak ki, bunun da sonucunda yük ve yolcuların bu 
ülkelerinin topraklarından geçmekle Avrupa ve Asya`ya daha kısa sürede 
ulaşması sağlanmış olacak. Örneğin Çin`in Şangay şehrinden gönderilen 
kargo bu hatla diğer tren ve deniz yolu seçeneklerinden 15 gün daha erken 
İngiltereye ulaşmış olacaktır. Dolayısıyla, BTK demiryol hattının faaliyete 
başlaması bölge ülkelerinin transit potansiyelinin artmasına, Avrupa`ya 
entegrasyonunun hızlanmasına, bölgesel jeoekonomik işbirliğinin 
gelişmesine, Azerbaycan`ın bağımsızlığının, egemenliğinin güçlenmesine, 
dış ticari ve ekonomik ilişkilerinin gelişmesine büyük katkı sağlayacaktır.   

Transit taşımacılık sektorunun bu önemini, rakamsal veriler açıkça 
desteklemektedir. Örneğin, Azerbaycan 2013 yılının ilk çeyreğinde yük 
taşımaları faaliyetinden 265.6 milyon AZN, yolcu taşımalarından ise 55.5 
milyon AZN kar sağlamıştır ki, bu rakam 2012 yılının aynı dönemi ile 
kıyaslandığında yük taşımacılığında %6.3, yolcu taşımacılığında ise %17 
daha fazladır. 

Azerbaycan`ın kuzey-güney ve doğu-batı arasında coğrafi açıdan 
birleştirici konumda olması gerçekleşen ve yakın gelecekte gerçekleşecek 
taşımacılık koridorları ile artık kesinleşmiştir. Bu koridorlar Azerbaycan`ın 
kalkınmasına ciddi katkı sağlamaktadır. TRACECA bu açıdan özel öneme 
sahiptir. 2012 yılının birinci çeyreğinde Avrupa-Kafkasya-Asya koridoru 
ile Azerbaycan`dan 13.9 milyon ton yük, 64.7 milyon yolcu taşınmıştır. 
Yüklerin %44.5`i karayolu, %35.3`ü demiryolu, %20.2`i deniz yolu ile 
taşınmıştır; bu rakamlara göre karayolu taşımacılığı %6.8, demiryolu 
taşımacılığı ise %4.2 oranında artmıştır.19 Taşınan yüklerin %30.6`nı veya 
4.3 milyon tonunu transit yükler oluşturmuş ve önceki yılın ocak-mart 
dönemine göre bu yüklerin miktarı 81.3 bin ton veya %1.9 oranında 
artmıştır. Bu taşımacılıktan Azerbaycan107.6 milyon AZN, yolcu 
taşımacılığından ise 20.2 milyon AZN kar elde etmiştir ki, bu rakamlar 
önceki yılın aynı dönemi ile kıyaslandığında %24.5 ve %13 oranında daha 
fazladır. Son beş yılda TRACECA koridorunun Azerbaycan segmentinden 

19  “TRACECA`nın Azerbaycan seqmentində I rübde yük ve sernişin daşınması artıb”, http://apa.az/az/
news/260329, Erişim tarihi: 15 Şubat.2012.
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yük ve yolcu taşımaları 1.5 kat artmıştır.20 2012 yılında “İpek Yolu” ulaşım 
koridorunun Azerbaycan hissesinden 56.9 milyon ton veya önceki 
yıla oranla %5.5 daha fazla yük, 260.9 milyon veya %8 daha fazla yolcu 
taşınmıştır. Yük taşımacılığından Azerbaycan bütçesine 443.2 milyon 
AZN, yolcu taşımacılığından ise 92 milyon AZN gelir dahil olmuştur, bu 
bir önceki yıla oranla %16.1 ve %10.8 daha fazladır.21 Son 5 yılda bütün 
taşımacılık çeşitleri ile 688 milyon ton yük, 7.1 milyar kişi yolcu taşınmıştır. 
Yük ve yolcu taşımacılığında yıllık ortalama artış oranı yük taşımacılığında 
%5.1 ve yolcu taşımacılığında %7.1 düzeyinde gerçekleşmiştir.22 

2. Boru Hattı Taşımacılığı

1993 yılında Haydar Aliyev`in iktidara gelmesi, Azerbaycan`ın 
dünya petrol piyasasında  önemli oyunculardan birine çevrilmesinin 
önünü açtı. Avro-Atlantik enerji güvenliğinin geliştirilmesi bakımından 
önemli sayılan Bakü-Tiflis-Ceyhan (BTC) petrol ve Bakü-Tiflis-Erzurum 
(BTE) gaz hatlarının gerçekleşmesinden sonra, Azerbaycan Batı açısından 
“jeopolitik dayanak merkezi” olma sınırlarını aşarak jeostratejik oyuncuya 
çevrildi. Azerbaycan`ın sahip olduğu doğal kaynaklar Avro-Atlantik`in 
enerji güvenliğinin sağlanmasında giderek artan oranda rol oynuyor. 
Mevcut petrol ve gaz hatları, ayrıca yeni projeler küresel enerji talebinde 
Azerbaycan`ın rolünü her geçen gün artırmaktadır. Bazı ülkeler artık %40 
oranında Azerbaycan petrol ve doğal gazını kullanıyor.

Dünyanın enerji haritası hızla değişiyor. Yenilenen ve alternatif 
enerji kaynaklarının rolünün artmasına rağmen, petrol ve gaz hakim enerji 
kaynağı olmaya devam ediyor ve 2035 yılına kadar bu böyle kalacak.23

AB`nin 2050 yılına kadar olan enerji ihtiyacının karşılanmasında 

20  “Tehlikesizlik Meseleleri TRASEKA`nın İnkişaf Stratejisinde En Önemli Yer Tutur”, Ekovision dergisi, Sayı 13, 
2012, s 59

21  “İpek Yolu” Nakliyyat Dehlizinin Azerbaycan Arazisinde 56.9 Milyon Ton Yük Daşınıb”, http://www.publika.az/
index.php?action=static_detail&static_id=40758&sub_id=16, Erişim tarihi: 27.02.2013

22  Alipenah BAYRAMOV, “Qedim İpek Yolu: Efsaneden Reallığa Çevrilen Tarihi Layihe”, Halk Gazetesi, 29 Kasım 
2013

23  Edita NOVAK: “Avrupa`da Neft ve Gaz Hakim Mevki Tutuyor ve 2035 Yılınadek Böyle Kalacak”, http://www.
amerikaninsesi.org/content/neft-qaz/1787659.html, Erişim tarihi: 11 Kasım 2013.
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yenilenebilir ve alternatif kaynakların %55`lik bir orana ulaşacağı tahminleri 
yapılsa da, geri kalan %45`lik oranın karşılanmasında ağırlıklı olarak petrol 
ve gazdan yararlanılmasının kaçınılmaz olacağı tahmin edilmektedir. 
Bu durum Avrupa için Hazar bölgesinin ne kadar önemli olacağından 
konuşmaya imkan veriyor. Hazar havzası ülkeleri olan Azerbaycan ve 
Kazakistan Avrupa`nın petrol ihtiyacının %11`ini karşılıyor. TANAP ve TAP 
projelerinin gerçekleşmesi durumunda doğal gaz alanında da bu bölgenin 
Avropa enerji piyasasında daha büyük rol oynaması kaçınılmaz olacaktır. 

Azerbaycan`dan geçen boru hatları güzergahlarının belirlenmesinde 
bir değil birkaç faktör, ulusal ve uluslararası çıkarlar belirleyici olmuştur. 
Ülke üzerinde baskıların artması ve çeşitlenmesi, ulusal çıkarların 
korunması noktasında yaranan hassas ortam Azerbaycan yönetimini 
bir değil, birkaç boru hattı güzergahının belirlenmesi zorunluluğu ile 
yüzleştirdi. Nitekim, Bakü-Novorossiyk, Bakü-Supsa petrol boru hatları 
bu baskıların sonucu olarak yapılmıştır. 

“Asrın Anlaşması” imzalandıktan sonra üretilen petrolü ihraç etmek 
için yapılan ilk boru hattı Bakü-Novorossiysk hattıdır. Bu hattın çekilmesi 
ile bağlı anlaşmaların imzalanmasının başlıca nedenlerinden biri, “Asrın 
Anlaşması”na başından beri karşı çıkan Rusya`nın baskılarını azaltmaktı. 
1996 yılının Ocak ayında Moskova`da taraflar arasında anlaşma imzalanmış, 
anlaşmaya esasen “Çırak-1” yatağından çıkarılacak petrol “Kuzey” hattı ile 
Rusya`nın Novorossiysk limanına taşınacaktı. Kasım 1997`de bu hat ile 
Azerbaycan petrolleri Rusya üzerinden dünya piyasalarına ihraç edilmeye 
başlandı.24

Bakü-Novorossiysk kemerinin yıllık kapasitesi, Azerbaycan`ın 
mövcut ve hızla yükselen petrol üretim kapasitesini karşılamaktan uzak 
olması açık şekilde gözüküyordu. Örneğin, 1997 yılından 2000 yılına kadar 
bu hat ile sadece 3.2 milyon ton petrol ihraç edilmiştir. Ayrıca Rusya`nın 
sürekli devam eden ve artan baskılarını dengelemek ihtiyacı Azerbaycan`ı 
stratejik yönden alternatif arayışlara itiyordu. Bakü-Supsa petrol hattı bu 
arayış ve ihtiyacın ürünüdür. Azerbaycan petrollerinin dünyaya ihracı 

24  Cavad Tağıyev, Haydar Aliyev`in Yeni Neft Strategiyası: Nailiyetler ve Perspektifler, Elm ve Tahsil Yay., Bakü,  2013, s. 112
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için batı istikametli yeni boru hattı ile taşınmasını zorunlu hesap eden 
Bakü, kısa sürede faaliyete geçebilmesi sebebiyle bu hatta ağırlık verdi. Bu 
kemerin çekilmesini istemeyen güclerin tüm baskılarına rağmen, 1996 
yılının 8 Mart tarihinde Gürcistan`la Azerbaycan arasında hattın yapımı ile 
bağlı anlaşma imzalandı.25 17 Nisan 1999 tarihinde Azerbaycan petrolleri 
Bakü-Novorossiysk hattı dışında yeni bir boru hattı ile – Bakü-Supsa petrol 
boru hattı ile dünya pazarlarına ihraç edilmeye başlandı. 

Bakü-Tiflis-Ceyhan ana ihraç petrol boru hattı, Bakü’den başlayıp, 
Ceyhan’da son bulmaktadır. BTC boru hattının uzunlugu 1769 km, 
(Azerbaycan’da 443 km, Gürcistan’da 249 km, Türkiye’de 1.076 km) 
günlük taşıma gücü 1.000.000 varil ve yıllık kapasitesi 50 milyon tondur. 
BTC’nin toplam maliyeti 4 milyar doların üzerinde olmustur.26 Boru hattına 
ilk petrol 25 Mayıs 2005 tarihinde (SOCAR) pompalanmış; Azerbaycan 
petrolü, 28 Mayıs 2006 tarihinde Ceyhan terminaline ulaşmıştır. Ceyhan 
terminalinden tankerlere yüklenen petrol İtalya, ABD, İsrail, Fransa, 
İngiltere’ye ihraç olunmuştur.27

Avrasya bölgesinin hidrokarbon kaynaklarının dünya piyasasına 
çıkarılmasında, Azerbaycan ve Türkiye arasındaki işbirliğinin bir başka 
önemli örneği de Bakü-Tiflis-Erzurum (Güney Kafkasya Doğal gaz Boru 
Hattı) doğal gaz boru hattıdır. Bu boru hattının yapılmasının başlıca amacı 
“Şah Deniz” yatağından üretilecek doğal gazın Türkiye ve dünya piyasasına 
ulaştırılmasıdır. Uzunlugu toplam 970 km olan bu boru hattı BTC hattına 
paralel olarak yapılmıştır. Yıllık kapasitesi 30 milyar m3 olan bu hattın inşasına 
2004 yılında başlanmış, 2006 yılının sonunda yapımı tamamlanmıştır. İlk 
“Şah Deniz” gazı 13 Mart 2007 tarihinde bu hatta verilmiştir. Erzurum’a 
ulaşan gaz, Türkiye’nin dahili boru hattı ağlarıyla ülkenin batısına, oradan da 
Orta ve Güney Avrupa ülkelerine taşınmak üzeredir. Gelecekte Kazakistan 
ve Türkmenistan da BTE projesine katılarak, kendi doğal gazlarını bu hat 
vasıtasıyla Avrupa pazarlarına ulaştıracaklardır.28

25  “7 Kemer İsterim: 4`ü Gaz, 3`ü Neft”, http://news.lent.az/news/16306, Erişim tarihi: 27 Ocak 2009
26  Tağiyev, a.g.e., s. 173
27  www.socar.az
28  http://socar.az/btc-az.html
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Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı Projesi (TANAP) ile Azerbaycan 
gazının Gürcistan’dan geçerek, Türkiye üzerinden Avrupa ülkelerine 
satılması ve iletilmesi hedefleniyor. Projenin hükümetlerarası anlaşması, 
26 Haziran 2012 tarihinde İstanbul’da imzalandı. Yaklaşık 1.8 milyon 
ton çelik borunun kullanılması ve 7 milyar dolara mal olması öngörülen 
projenin 2018 yılında tamamlanması hedefleniyor. Proje ile “Şah Deniz 2” 
Konsorsiyumu`nun 16 milyar metreküplük gazının, 6 milyar metreküplük 
kısmı Türkiye`ye satılacak, 10 milyar metreküplük kısmı da TANAP 
ile Avrupa`ya teslim edilecek. TANAP için oluşturulan konsorsiyumda 
SOCAR (%80), BOTAŞ (%5) ve TPAO (%15) ilk ortaklar olarak yer 
alıyorlar. TANAP projesi kapsamında, Türkiye’nin BOTAŞ ve TPAO ile 
beraber bu konsorsiyum içeresindeki hissesi yüzde 20 olacak. Projenin 
yüzde 80`lik hissesi ise SOCAR’a ait olacak.29

TANAP projesi için öngörülen 4 aşamanın ilki 2018`de ilk gaz akışıyla 
gerçekleşecek. 2020`de yıllık 16 milyar metreküp olacak kapasitenin, 
2023`te 23`e, 2026`da ise yılda 31 milyar metreküp seviyesine kadar 
ulaşması hedefleniyor.

Azerbaycan için “Trans-Hazar” projesinin reallaşması, doğal gazın 
sürekli ihracı ve gazı pahalıya satmak imkanı demektir. Ayrıca proje, 
Azerbaycan`ın gaz naklinde çeşitli yollardan istifade etməsi bakımından 
önemlidir. Diğer taraftan, Azerbaycan`ın artık Rusya`ya doğal gaz sattığı 
dikkate alınırsa, pratik olarak, hem Batıya, hem de Rusya`ya gaz ihraç etmek 
mümkün olacaktır. “Trans-Hazar” bağlantısı Azerbaycan`ı yalnız Avrupa`nın 
gaz tedarikçisine değil, hem de esas transit merkezlerden birine çevirebilir. 
Lakin projenin reallaşdırılması için uygun şartların oluşması gerekir.

Azerbaycan`ın petrol ihracatı 2015 yılında maksimum seviyeye 
ulaşacak–günlük 1.23 milyon varil. En düşük öngörüleri dikkate alırsak, 
petrol fiyatları Azerbaycan`ın petrol ihracatı 2015 yılında minimum 
40 milyar ABD doları civarında olacaktır. Bu tarihten sonra ise petrol 
üretiminin azalması sonucu 2035 yılında günlük 0.77 milyon varil ihracatın 
gerçekleştirileceği tahmin ediliyor. Dikkat çeken husus ise odur ki,  petrol 

29  B.Gültekin Punsmann, Azerbaycan-Türkiye İlişkilerinde Bir Adım: Trans Anadolu Boru Hattı (TANAP), TEPAV, 
2012, s 17
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ihracatıının azaldığı tarihten başlayarak, yani 2015 yılından sonra doğalgaz 
ihracatı artmaya başlayacaktır.30   

Sonuçta, 2015 yılında Azerbaycan`dan 40,4 milyar dolar petrol ihracatı 
ve 2.26 milyar dolar doğalgaz ihracatı-toplan 42.66 milyar dolar ihracat 
prognozlaşdırıldığı halde, 2020`de istatistikler müvafik olarak 39.1 milyar 
ve 5.75 milyar dolar, toplamda 44.85 milyar dolar olacağı öngörülmüştür. 
Bütün bu sevkiyat işlemlerinin gerçekleşeceği güzergahlar başlıca olarak 
Azerbaycan-Gürcistan-Türkiye üzerinden geçecektir ki, bunun da bölge 
ülkelerinin ekonomik kalkınmasına sağlayacağı transit geçiş ücreti gibi 
girdiler ciddi böyütlarda olacaktır.

Sonuç
Azerbaycan`ın Güney Kafkasya`da en büyük enerji, taşımacılık-

komunikasyon projelerinin teşebbüskarı olması ve bu projelerin 
gerçekleşmesi için yoğun çaba harcaması, yalnız kendisinin değil, hem de 
tüm Kara Deniz-Hazar Denizi havzası bölgesinin, Avrupa ve Asya`nın, 
genel olarak bütün dünyanın stratejik menfaatlerine hizmet ediyor. AB`nin 
enerji güvenliğinde hem transit ülke, hem de petrol ve gaz tedarikçisi gibi 
tanınması ise, XXI yüzyılda Azerbaycan`ın jeopolitik değerini artırması 
için geniş perspektifler oluşturuyor. Ülkenin bundan sonraki süreçte kilit 
konumunun korunması ve kuvvetlendirilmesi için yalnız önceki Batı yönlü 
pozisyonu, veya farklı, bağımsız ve alternatif jeopolitika izlemesi yeterli 
olmayabilir. Azerbaycan`ın bundan sonraki jeopolitik ve jeoekonomik değeri 
daha pragmatik ve reel şekilde, dünyada keskin rekabet ortamında, enerji 
piyasalarına daha ucuz fiyata, stabil ve artan oranda enerji rezervi çıkarmak 
yeteneğinden, bölgedeki yabancı yatırımların miktarının artışından, kendi 
mali kaynakları ile bundan sonraki transmilli enerji-taşımacılık projelerinde 
yabancı partnerlerle eşit statüde ortaklık temelinde yer almasından vs. bağımlı 
olacaktır. Ülkenin petrol ve doğal gaz üretimini her geçen yıl arttırmakla ve 
onu Batı`nın artan enerji ihtiyacı ile rasyonel şekilde birleştirmekle, bundan 
sonra da Azerbaycan`ın jeopolitik ve jeoekonomik perspektivini arttırması, 
dünyada, Avrasya mekanında ve Güney Kafkasya`daki konumunu daha 
da güçlendirmesi mümkündür. Uzmanların görüşüne göre de, yakın 10 

30  “Azerbaycan`ın İhraç Strategiyasının Konseptual Esasları”, Strateji Analiz Dergisi, Cild 1, Sayı 2, 2011, s 223
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yıllık periyotta ülkenin petrol ve gaz ihracatının arttırılması ve sonraki 20 
yılda bu ihracatın sabit düzeyde tutulması, Azerbaycan`ın hem iktisadi 
ve mali durumunun gelişmesi, hem de küresel çapta jeopolitik öneminin 
korunmasına katkı sağlaması açısından son derece vaciptir. 
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Hazar Denizi’nin Hukuki Statüsü ve 
Azerbaycan: Çatışmadan Çözüme Arayışlar

Gökhan Ak*

Giriş

Sanayileşmenin ve teknolojinin gelişmesi ile birlikte enerjiye olan 
ihtiyaç da artmaktadır.1 Petrol, enerji kaynaklarının içinde en çok tüketile-
nidir. Ancak doğal gaz da gittikçe artan bir oranda kullanılmakta ve petrol 
gibi stratejik bir hammadde olma yolundadır. Dünya’daki mevcut petrol ve 
doğal gaz rezervlerinin çoğunluğu Orta Doğu’dadır;2 ancak 1991 yılında 
Sovyetler Birliği’nin çöküşünden sonra yoğunlaşan araştırmalar sonucu 
Kafkaslar ve Hazar Havzası’nda (Hazar Denizi3 bölgesinde) zengin petrol 
ve doğal gaz rezervleri tespit edilmeye başlanmıştır.4 Orta Doğu’daki is-

1  Enerjinin, günümüzde de insan için temel gereksinim,  ülkelerin gelişimi ve bilgi çağında yer almalarında en 
önemli araçlardan birisi olduğu kesindir. Yaşamın modernleşmesi ve hızla gelişen teknoloji nedeniyle, ener-
jiye olan bağımlığımız her geçen gün daha da artmaktadır. Enerji kaynakları içinde özellikle petrol, uluslararası 
ilişkilere ciddi ve geniş anlamda konu olmuş, yeryüzüne çıkarıldığından beri devletlerin politikalarını belirlemiş, 
birçok savaşın asıl nedeni olmuş ve halen de olmaktadır.

2  Dünya’nın birçok ülkesi ihtiyacı olan petrolü Orta Doğu’dan temin etmektedir. Orta Doğu’da zaman zaman ortaya 
çıkan aşırı milliyetçi hareketler, bölge liderliği hevesi ve siyasî istikrarsızlıklar enerji güvenliğini tehdit etmektedir. Di-
ğer yandan üretici Arap ülkeleri, fırsat bulduklarında petrolü ‘siyasî araç’ olarak kullanmakta ve OPEC içinde fiyatları 
kendi menfaatlerine göre belirlemek istemektedirler. Bu nedenlerle Batı, alternatif kaynak arayışı içine girmiştir.

3  Buradaki deniz sıfatı, hukuksal değil, sadece tarihsel anlamda kullanılmıştır. Ancak, yine de genel kabule göre, Hazar 
Denizi; büyüklüğünden dolayı ‘Deniz’ olarak kabul edilen, Rusya Federasyonu, Kazakistan, Azerbaycan, Türkmenis-
tan ve İran tarafından çevrili, herhangi bir denize çıkışı olmayan, dünyanın en büyük gölü durumundadır.

4  Sovyetler birliğinin 1991’de dağılması ile Hazar petrolü, yeni bir kaynak olarak ortaya çıkmıştır. Petrolün çıkartıl-
ması, işletilmesi ve dağıtımı için onlarca konsorsiyum kurulmuş, birçok ülkeden petrol şirketleri bu konsorsiyum-
larda yer almıştır. Hazar bölgesinin 33 milyar varil kanıtlanmış petrol rezervi bulunmaktadır. Muhtemel rezervler 
de eklenince bu rakam 200-230 milyar varile çıkmaktadır. Bölgenin kanıtlanmış ve tahmini petrol rezervleri Suudi 
Arabistan rezervlerine yaklaşmaktadır. Hazar bölgesinin kanıtlanmış doğalgaz rezervi 6,6 trilyon metre küptür. 
Muhtemel rezervler de eklenince bu rakam 15,75 trilyon metre küpe çıkmaktadır. Bölgenin kanıtlanmış ve tahmi-
ni doğal gaz rezervleri ise, İran rezervlerine yaklaşmaktadır. Bölge asla Orta Doğu ile kıyaslanamaz. Ancak bugün, 

* Dr., Öğr. Üyesi., Nişantaşı Üniversitesi, Türkiye
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tikrarsızlık, ülkelerin ihtiyacı olan enerji kaynaklarını sürekli, emniyetli ve 
ucuz olarak temin etmesini tehdit etmektedir. Bu durumda enerji kaynak-
larının kontrolü için, ABD başta olmak üzere, Çin, Rusya, Türkiye, İran gibi 
ülkeler ile petrol şirketleri kıyasıya bir mücadelenin içine girmiştir. Esas 
mücadele, kaynakların kontrolünden ziyade, dünya pazarlarına nasıl ulaştı-
rılacağı konusunda yaşanmaktadır. Kafkaslar ve Hazar Havzası enerji kay-
nakları Türkiye için, enerji ihtiyacının karşılanması ve güvenliği açısından 
stratejik öneme sahiptir. Coğrafî anlamda dünyanın en büyük gölü olarak 
kabul edilen,5 tarihi uygulama ve süreç içinde deniz olarak adlandırılan ve 
özellikle petrol ve doğal gaz kaynakları açısından dünyadaki en zengin böl-
gelerden biri olan Hazar, 1991 yılına kadar tartışmasız olarak Çarlık Rus-
ya/SSCB ve İran arasında kullanılmıştır. SSCB’nin 1991 yılında dağılma-
sının ardından onun halefleri arasında yer alan Azerbaycan, Kazakistan ve 
Türkmenistan’ın bağımsız siyasi birimler olarak ortaya çıkması sonucunda, 
Hazar bölgesinin siyasi coğrafyası da değişmiş, İran ve SSCB’nin diğer bir 
halefi olan Rusya ile birlikte Hazar’a kıyıdaş devletlerin sayısı ikiden beşe 
yükselmiştir. Bu durum Hazar’ın hukuki statüsü sorununu gündeme getir-
miştir.

Nitekim Hazar’ın statüsü sorunu hukuki olmakla birlikte, ekonomik 
ve siyası unsurlar da içermektedir. Azerbaycan, Kazakistan ve Türkme-
nistan Hazar havzasındaki zengin petrol ve doğalgaz yataklarını egemen 
devletler olarak işletme olanağını elde ettikten sonra, bu kaynakların iş-
letilmesi için batılı şirketlerle bir dizi anlaşmalar imzalamışlardır. Böylece 
Hazar bölgesi, Batı’nın da ilgi duyduğu bir alan haline gelmiştir. Ne var ki 
bu durum, Hazar’a kıyısı olan diğer iki devleti. Rusya ve İran’ı tedirgin et-
mektedir. Özellikle bölgede var olan nüfuzunu korumaya çalışan Rusya, 
Hazar’ın statüsü sorununu da bu amacını gerçekleştirmek için kullanmak-

bölgede ham petrol ve doğal gaz rezervlerinin büyük bir kısmı henüz geliştirilme aşamasındadır. Bölgenin pek çok 
yerinde rezerv tespit işlemleri halen devam etmektedir.

5  Hazar’ın deniz veya göl olarak kabul edilmesi, uluslararası hukuka göre farklı anlamlara geleceğinden, bu durum 
Hazar’ın hukuki statüsünü etkileyecek hayli önemli bir konudur. Dolayısıyla, bu konunun kıyıdaş ülkeler arasın-
da bir mutabakatla belirlenmesi ve oydaşma ile kabul edilmesi gerekmektedir. Zira örneğin Hazar’ın deniz kabul 
edilmesi, 1982 Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi (BMDHS) rejimine tabi olmasını gerektirecektir. Bu 
da kıyıdaş ülkelere iç sular, karasuları, kıta sahanlığı, münhasır ekonomik bölge gibi bir takım ülkesel egemenlik 
hakları tanıyacaktır. Bu konuda ayrıntı için bkz. (Toluner, 1996: 55-272); (Pazarcı, 2009: 275-299).
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tadır. Rusya, Hazar’ın statüsü sorununu sürekli gündemde tutarak, hem 
Hazar’ın ekonomik potansiyelinden daha fazla yararlanmayı, hem de böl-
gedeki etkinliğini korumayı amaçlamaktadır (Abdullayev, 1999: 255-256). 
Bu bakımdan Hazar’ın statüsü sorununun, bölgede jeopolitik nüfuz için 
devam eden rekabetin bir yansıması olarak ortaya çıktığını ve bu rekabetin 
daha uzun süre devam edeceğini söylemek mümkün görünmektedir.

Hazar Havzası ve Önemi

Hazar Denizi ve Özellikleri6

Hazar Denizi yaklaşık 371.000 km2 lik bir alanı kapsayan, denizlerle 
ve okyanuslarla nehir-kanal şebekesi dışında herhangi bir doğal bağlantısı 
bulunmayan bir tuzlu su kitlesidir. Volga ve Don nehirlerinin kollarına ek-
lenen kanallar aracılığıyla Karadeniz ve Baltık Denizi’ne bağlanmıştır. Ha-
zar Denizi kıyılarının kuzeyden güneye uzunluğu yaklaşık 1.200 km olup, 
doğudan batıya genişliği de 210 km ile 490 km arasında değişmektedir. Ha-
zar Denizi’ne 10 büyük akarsu dökülmektedir (Schofield ve Pratt, 1996: 
75). Kuzeyden güneye 1.200 km uzunluğunda ve batıdan doğuya 320 km 
genişliğinde olan Hazar Denizi’nde ortalama derinlik 184 metredir. Suyun 
en derin noktası Azerbaycan’a ait Lenkeran bölgesinde 1.200 m ve en sığ 
noktası ise kuzeyde Volga Nehri’nin döküldüğü alanda 5 m civarındadır. 
Hazar’ın en geniş yeri 554 km ve en dar yeri ise 200 km’dir. Hazar sahilleri-
nin toplam uzunluğu 7.010 km’dir. Kazakistan’ın 2.340 km, Rusya Federas-
yonu’nun 1.930 km, Türkmenistan’ın 1.200 km, Azerbaycan’ın 800 km. ve 
İran’ın ise 740 km. uzunluğunda Hazar’a kıyısı bulunmaktadır. Avrupa’nın 
en büyük ırmağı olan Volga Nehri’nin de bulunduğu 130’dan fazla akarsu 
tarafından beslenmektedir. Volga, Hazar’a dökülen nehir sularının yüzde 
82’sini karşılamakla, Don nehriyle arasındaki bağlantı kanalı ile Hazar’ı Ka-
radeniz’e bağlamaktadır (Oğan, 2005). 

Hazar’ın Jeopolitik ve Jeostratejik Önemi

Hazar, Doğu-Batı Enerji Koridoru çerçevesinde şekillenen Batı poli-
tikası ile petrol ve doğal gaz rezervleri üzerindeki 70 yıllık hâkimiyetini kay-
betmek tehlikesiyle karşılaşan Rusya’nın, bölgedeki etkinlik mücadelesinin 

6  Hazar’ın coğrafi mevki ve bölgenin devletlerini gösteren harita için ekte bkz. Şekil 1.
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en önemli merkezi konumuna gelmiştir. Bu yeni jeostratejik mekândaki so-
run nitelik itibariyle bir statü ve zengin kaynakların paylaşımı tartışmaları 
şeklinde yansısa da, aslında sadece bir statü ve paylaşım kavgasından ibaret 
değildir. Sorunun temelinde yatan ana sebep bölgede “jeopolitik üstünlük” 
uğrunda yapılan mücadeledir.7 Hazar’ın statüsü ise bu mücadelede sonuca 
ulaşmak için kullanılan önemli araçlardan birisi olarak karşımıza çıkmakta-
dır. Zira Hazar’daki birçok yatağın geleceği “statü” sorununun çözümüyle 
yakından ilgilidir (Oğan, 2005).

Sovyetler Birliği’nin dağılması, Orta Asya’da o güne kadar kurulmuş 
mevcut dengelerin temelinden sarsılmasına sebep olmuştur. 1991 sonra-
sında ortaya çıkan genç ülkeler, sadece fakirlik ve geri kamışlıkla değil, böl-
gesel çerçevede ortaya çıkan birçok sorunla da karşı karşıya kalmışlardır. 
Bölgede incelenmesi gereken pek çok sorun olsa da, bu çalışma da Hazar 
Denizi’nin hukuki statüsü sorunu üzerinde durulacaktır. İkinci temel prob-
lem olarak görülen Orta Asya enerji kaynaklarının ve hatlarının güvenliği 
meselesi ise, bir başka çalışmanın konusudur (Özdemir, 2007: 77).

Ancak, tüm kaynaklar gibi petrol ve doğal gaz da, üretilmesinden çok 
satılabildiği zaman değer kazanmaktadır. Hazar’daki siyasi çıkmaz ve anlaş-
mazlıkların temelinde yeni bağımsız olan devletlerin ekonomik kalkınma 
ve siyasi egemenliklerini pekiştirme kaygısı yatmaktadır. Ancak bu ülkeler 
için hayati önem taşıyan ekonomik kalkınma ve siyasi bağımsızlık, çözümü 
kolaylaştırıcı bir etken olmaktan ziyade, ülkeler arasında sorunlara yol aç-
mıştır (Şir, 2008: 110). Hazar havzası doğal kaynaklar açısından oldukça 
zengindir. Hazar’da balıkçılık önemli bir gelir kaynağıdır. Bölge dünya hav-
yar ihtiyacının yüzde 90’ını karşılamaktadır (Bilici, 1998: 43). Bunun yanı 
sıra, Hazar’da 163 milyar varil petrol ve 17.6 milyar metreküp doğalgaz re-
zervi vardır (Clawson, 1997-98: 353-367). Bu da 2011 rakamlarıyla dünya 

7  1991 sonrasında başta Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, Çin, Avrupa Birliği ülkeleri, Türkiye ve İran gibi böl-
gede stratejik amaçları olan ülkeler arasında Hazar petrollerinden yararlanmak için bir yarış başladı. Böyle bir 
durumda doğal olarak ittifaklar ve ortak projeler de meydana geldi. Yaşanan nüfuz ve ekonomik çıkar mücadele-
lerini incelemeden önce bunlarda etkili olan bazı sorunları ele almak gerekir. Hazar çevresi ülkelerini etkileyen ya 
da bölge politikalarına tesir eden temel sorunlar; terör, kaçakçılık, etnik çatışmalar, siyasi istikrarsızlıklar ve Hazar 
Denizi’nin statüsü sorunudur (Gökçe, 2008: 180)
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petrol rezervinin yüzde 16’sı ve dünya doğalgaz rezervinin yüzde 12’sine 
denk gelmektedir.

Hazar ve Kıyıdaş Ülkelerinin Hidrokarbon Zenginlikleri

1800’lü yıllardan itibaren Hazar Denizi bölgesinde, özellikle Bakü 
civarında petrol üretimi mevcuttur. Petrolün ticari amaçlı olarak ilk kulla-
nılışı 1800’lerin ilk yarısında Bakü yakınlarında ilk rafineri anlamında işle-
me kompleksi kurulmasıyla başlamıştır.8 Azerbaycan ve Kazakistan petrol 
açısından, Türkmenistan ise doğal gaz açısından zengindir. Hazar Denizi, 
denizin açığında 6 farklı hidrokarbon havzasına sahiptir. Ayrıca, Hazar’a 
kıyısı bulunan ülkelerin deniz kıyısında sahaları da bulunmaktadır. Ameri-
kan Enerji Bakanlığı’nın hesaplarına göre, Hazar Denizi’ne kıyısı olan İran, 
Azerbaycan, Rusya, Kazakistan ve Türkmenistan’da çıkartılması mümkün 
olan 3,5 milyar ton petrol rezervi mevcuttur. Amerikalı uzmanların uydu-
lar yoluyla elde ettikleri verilere göre, Azerbaycan ve Kazakistan kıyılarının 
ötesinde Hazar Denizi altında, ayrıca Kazakistan’ın bu denize yakın Tengiz 
bölgesinde ve Azerbaycan kıyılarında toplam 200 milyar varil petrol rezer-
vi vardır ve bugünkü piyasa değerinin ise 4 trilyon dolar olduğu tahmin 
edilmektedir. Hazar Havzası’nda olduğu tahmin edilen bu petrol, Irak’taki 
belirlenmiş petrol rezervinden 100 milyar varil daha fazladır. Dünyanın bi-
linen en büyük petrol yatağına sahip Suudi Arabistan’ın 261 milyar varillik 
petrol rezervinin üçte ikisi civarındadır. Hazar Denizi’nin Rusya ve İran 
kesimlerinde ise, önemli sayılabilecek petrol rezervlerine rastlanmamış-
tır. Hazar bölgesinde yaklaşık 8 trilyon m3 doğalgaz rezervi olduğu tahmin 
edilmektedir. Bu rezervin yaklaşık 3,1 trilyon m3’ü sadece Türkmenistan’da 
bulunurken, Azerbaycan’da 0,6 trilyon m3 ve Kazakistan’da 2 trilyon m3 bu-
lunmaktadır. Bölgenin doğal gaz rezervleri, dünya doğal gaz rezervlerinin 
%6’sı kadardır (Bilici, 2005).

Kazakistan ve Azerbaycan bölgede en fazla petrol rezervine sahip 
olan iki ülkedir.  Azerbaycan’a ait Hazar sahalarında, 37 milyar varilden (33 
milyar varil denizde, 4 milyar varil karada) fazla ham petrol rezervi olduğu 
tahmin edilmektedir. Kazakistan’a ait kuzeydoğu Hazar sahili ve orta Kaza-

8  Petrolün varlığının yüzyıllardır bilinmesine rağmen, Azerbaycan ve Hazar çevresinde ilk petrol kuyusu 1846 yılında 
açıldı. Çok geçmeden Azerbaycan dünya petrollerinin yarısından fazlasını üretir hale geldi. Azerbaycan, yapılan yatı-
rımlarla 20. yüzyılın başında dünyanın bir numaralı petrol üreticisi oldu. Ayrıntı için bkz. (Babayev, Summer 2002)
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kistan’daki toplam 22 büyük sahada ise 95 milyar varillik dev bir ham petrol 
rezervi bulunduğu hesaplanmaktadır. 50 milyar varillik Kashagan keşfi ise, 
önümüzdeki 10 yıl içinde Kazakistan’ı en büyük petrol üreticileri ve ihracat-
çıları arasına katacaktır. Bu iki ülkenin asıl önemi, bölgede çok çeşitli arama, 
geliştirme ve üretim projeleri yürüten 80’e yakın uluslararası petrol şirketi-
nin yoğun ilgisinden de anlaşılmaktadır. Hazar’ın bu iki stratejik ülkesi ile 
batılı petrol şirketleri arasında 50 milyar ABD doları tutarında üretim-payla-
şım anlaşmaları imzalanmıştır. Türkmenistan’ın da önemli miktarda petrol 
rezervi olmamasına karşın zengin doğal gaz kaynakları vardır. Türkmenis-
tan’ın, kanıtlanmış doğal gaz rezervleri ile dünyada 15’inci sırada yer almak-
la birlikte, muhtemel rezervleri ile Rusya, İran ve Katar’dan sonra dördüncü 
sırada yer alması beklenmektedir. Gelecekte de Türkmenistan’ın Azerbay-
can kadar petrol rezervine sahip olacağı tahmin edilmektedir. Özbekistan 
da, Hazar Denizi’ne kıyısı olmamasına rağmen, bu bölgede önemli doğal 
gaz üreticisidir. Doğal gaz rezervleri açısından, Kazakistan, Özbekistan ve 
Türkmenistan dünya rezerv sıralamasında ilk 20 ülke arasına girmektedirler.

Bu çerçevede, teknolojinin gelişmesi paralelinde bölgeye yatırımlar 
arttıkça, Hazar Havzası’nın, gerek Avrupa’nın, gerekse ABD’nin, 21’inci 
yüzyıldaki petrol ve gaz gereksinimini karşılamada kaynak çeşitliliği, fiyat 
rekabeti ve enerji güvenliği açısından artan bir ivmeyle yaşamsal önem taşı-
yacağını iddia etmek mümkün görünmektedir.9

Hazar’ın Deniz veya Göl Statüsünde Değerlendirilmesi ve Etkileri

1991’e kadar Hazar’a tartışmasız olarak sadece Çarlık Rusyası/Sov-
yetler Birliği ve İran kıyıdaş devletler olmuştur. Sovyetler Birliği’nin dağıl-
masından sonra onun halefi durumundaki Azerbaycan, Kazakistan, Rusya 
ve Türkmenistan kıyıdaş devlet durumuna kıyıdaş devletlerle birlikte Ha-
zar’ın hukuksal statüsü tartışmaları da gündeme gelmiştir. Zengin petrol ve 
doğalgaz yatakları Dolayısıyla, Hazar sadece kıyıdaş devletlerin değil tüm 

9  Hazar Havzası’nda uluslararası ilişkilere konu olan birçok mücadele alanı bulunmaktadır. Bunlar; Hazar Deni-
zi’nin paylaşımı, petrol ve doğal gaz kaynaklarına hâkim olma ve dünya pazarlarına ihraç konularıdır. Ancak en 
önemlisi, belki de sorunun temel kaynağı petrol ve doğal gazın sevk edileceği güzergâhın nereden geçeceğidir. 
Mevcut petrol ve doğal gaz ihraç boru hatları Sovyetler Birliği’nin ihtiyacını karşılamaya yönelik yapılmış, halen 
teknolojik ve kapasite bakımından yetersizdir. Dolayısı ile yeni boru hatlarının inşası gerekmektedir. Bu nokta-
da Türkiye çok önemli bir avantaja sahiptir. Birincisi, Türkiye’nin dünya üzerindeki yeri, ikincisi bölgedeki Türk 
Cumhuriyetleri ile arasındaki tarihsel ve kültürel bağdır.
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dünyanın ilgi alanı olmuştur. Hazar’ın hukuksal statüsünün belirlenmesi 
konusu esasen 1994 yılından itibaren uluslararası bir sorun haline gelmiş-
tir. Azerbaycan Hükümeti Eylül 1994’te Amerikan ve Avrupa şirketlerinin 
oluşturduğu bir konsorsiyumla 8 milyar dolarlık bir anlaşma imzalamıştır.10 
Pek çok yorumcu tarafından “Yüzyılın Anlaşması” olarak nitelendirilen bu 
girişim ile Bakü’ye bitişik kıyılardaki Güneşli, Çırak ve Azeri sahalarından 4 
milyar varil petrol çıkartılması öngörülmektedir. Bu üç sahanın üç yıllık dö-
nemde 511 milyon ton ham petrol üretileceği umulmaktadır (Lenczowski, 
1997: 113). Azerbaycan Eylül 1994 tarihli petrol anlaşmasından sonra 1995 
ve 1996 yıllarında uluslararası konsorsiyumlarla sonuçlandırdığı üç ayrı an-
laşma daha imzalamıştır (Croissant ve Croissant, 1997: 24). Azerbaycan’ı, 
Tengiz petrol sahasının ihaleleri ile Kazakistan takip etmiştir (Lenczowski, 
1997: 115). Diğer kıyıdaş devletlerden Rusya ve İran ise, bu ihalelere tep-
ki göstererek Hazar’ın statüsü sorununu sürekli olarak gündemde tutmaya 
başlamışlardır. 

Bu durum, Hazar’ın statüsünün belirlenmesinde uluslararası hukukun 
yanında siyasi ve ekonomik unsurları da devreye sokmuştur. Bu yüzden her 
kıyıdaş devlet kendi hukuksal tezini oluştururken diğer kıyıdaş devletlerin 
yanında üçüncü devletlerin de, desteğini almaya çalışmaktadır. Hukuksal 
statüsünün belirlenmesi açısından ilk olarak Hazar’ın bir göl mü yoksa bir 
deniz mi olduğunun saptanması gerekmektedir. Hazar deniz olarak kabul 
edildiği takdirde, 1982 BMDHS’ne göre, her kıyıdaş devletin karasuları, kıta 
sahanlığı ve münhasır ekonomik bölgesinin olması gerekmektedir. Hazar 
göl olarak kabul edilirse, bu durumda ulusal sınırların belirlenmesinde iki 
yöntem ortaya çıkmaktadır. Bunlardan birincisi Hazar’ın tamamen ulusal 
sektörlere bölünmesi, ikincisi ise ortak kullanımdır (Çolakoğlu, 1998: 107).

10  Trans-Kafkasya ve Hazar Havzası bölgeleri Soğuk Savaş’ın bitişi ve Sovyetler Birliği’nin dağılması ile birlikte Ba-
tı’nın iştahını kabartan sahalardan biri olmuştur. Meydana gelen otorite boşluğu sonrasında ABD, bağımsızlığını 
kazanan cumhuriyetleri kontrol altına alabilmek için yollar geliştirmeye çabalarken, Rusya ise “arka bahçesi” ola-
rak gördüğü ülkeleri tamamen kaybetmemek, bölgedeki ülkelerin dış politikalarına etki edebilmek için iktidarları 
kendisine yakın tutmaya gayret etmiştir. Kuşkusuz ABD ve Rusya’yı karşılıklı otorite mücadelesi içine sokan en 
büyük sebeplerden biri, belki de en önemlisi coğrafyanın zengin petrol ve doğal gaz rezervlerine sahip olmasıdır. 
Kısacası ABD, petrol ve doğal gaz vanalarının başında kendisi oturmak istemektedir.
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Günümüzde Hazar’ın hukuki statüsü, 1982 BMDHS gibi uluslara-
rası sözleşmelerle çözülebilir. 1982 Sözleşmesine göre Hazar bir göl, deniz, 
yarı kapalı veya kapalı deniz olarak tanımlanabilir. Bir göl veya deniz olarak 
tanımlanma, her şeyden önce Hazar’ın zengin petrol ve gaz rezervlerinin 
sahiplerini belirleyeceğinden önemlidir. Hazar bir deniz, yarı-deniz veya 
kapalı bir deniz olarak tanımlanırsa, 1982 Sözleşmesi uygulanabilir. Söz-
leşme uygulandığı zaman, deniz karasularına, bitişik bölgelere, münhasır 
ekonomi bölgelerine ve kıta sahanlığına her bir kıyı devletinin kendi bölge-
sindeki doğal kaynaklarını işleme hakkıyla beraber bölünebilir. Bu durum-
da Hazar Denizi’nin bütünü beş ulusal sektöre ayrılabilir (Nugman, 1998: 
82; Croissant ve Croissant, 1997: 27; Cabbarlı, 2006).

Hazar, eğer bir göl olarak tanımlanırsa, uluslararası sınır gölü statüsü 
kazanır. O takdirde, 1982 Sözleşmesinin yetki alanına girmez. Sınır gölleri 
için kabul edilmiş uluslararası hudut belirleme yöntemi yoktur. Bu durum-
da örnek uygulamalar hukuka kaynaklık edecektir. Sınır gölleri bütün kıyı 
devletlerinin sahillerinden eşit uzaklıkta çizilen merkez hattıyla ve bu mer-
kez hattı üzerindeki kara sınırlarının son noktasından çizilen bir dikey hatla 
ulusal sektörlere bölünebilir. Sonra da devletlerin sınırları göl üzerindeki 
sınır çizgisi boyunca devletlerin topraklarına ilgili bölümlerin eklenmesiy-
le geçer. Devletlerin bu bölgeler üzerindeki doğal kaynakları çıkarma hak-
ları sınır çizgisine kadar olan göl sularını kapsamaktadır. Sınır gölünün bu 
tür bölünmesi ABD ve Kanada arasında Büyük Göllerle, Fransa ve İsviçre 
arasında Geneva Gölü’yle gerçekleşmiştir. Sınır göllerinin hudutlarını be-
lirlenmesiyle ilgili nadir kullanılan bir diğer yöntem her bir kıyı devletinin 
12 millik kara sularına sahip olması ve gölün geri kalanının ortak kullanıma 
açık olmasıdır. Buna tek örnek, Bolivya ve Peru arasında Titicaca Gölü’nün 
paylaşımıdır (Nugman, 1998: 83; Cabbarlı, 2006).

Hazar’ın Hukuki Statüsü Sorunu

Hazar enerji kaynaklarından yararlanma konusunda yaşanan reka-
bette kullanılan en önemli kozlardan biri Hazar Denizi’nin statüsü sorunu-
dur. Özellikle Rusya’nın Hazar petrollerini başka devletlere kaptırmama ve 
yeni cumhuriyetlerin kendi nüfuz alanından çıkmasını engelleme düşünce-
siyle hareketi sonucunda Hazar Denizi’nin statüsü bir sorun haline gelmiş-
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tir. Rusya’nın yanına ABD tarafından dışlanan İran da eklenince denizin 
statüsü sorunu sahip olduğu kaynaklardan daha önemli bir hale gelmek-
tedir. Zira Rusya’nın Hazar kıyısında Türk Cumhuriyetleri kadar zengin 
enerji kaynakları yoktur. Hazar’ın İran kıyısında ise kaynakların durumu 
belirsizdir. Ayrıca İran’ın bugün için Hazar enerji kaynaklarına henüz ih-
tiyacı yoktur. Basra Körfezi alanı dünyanın en zengin petrol merkezleridir. 
Bu nedenle İran, Hazar Denizi’ne bölgede nüfuz sahibi olma düşüncesiyle 
bakmaktadır. Rusya ve İran’ın içinde bulunduğu bu durum denizin statüsü-
nün belirlenmesini zorlaştırmaktadır. 

Sovyetler’in dağılmasından sonra statüsü tartışılan Hazar Denizi ilk 
defa Çarlık Rusyası ve İran arasında yapılan 1813 Gülistan ve 1828 Türk-
mençay anlaşmalarında yer almıştır. Sovyetler dağılıncaya kadar da Hazar 
Denizi, İran ve Rusların kendi aralarında yaptığı anlaşmalar çerçevesinde 
kullanılıyordu. 1828 yılında yapılan Türkmençay Anlaşması’nın 8’inci mad-
desine göre Hazar Denizi’nde Rus ve İran ticaret gemileri serbestçe dola-
şabilecek, ancak denizde sadece Rus savaş gemileri bulunabilecekti. Bu an-
laşmaya göre denizdeki genel hâkimiyet Ruslara aitti (Mehdiyoun, 2000: 
180-181; Anonim, 2007). Çarlık Rusyası döneminde gerçekleştirilen bu 
anlaşmalar 1921’e kadar geçerli oldu. 1921 yılında İran ile Sovyetler ara-
sında yapılan Dostluk Antlaşması ile daha önceki bütün anlaşmalar iptal 
edilerek İran’ın Hazar Denizi’ndeki denizcilik hakları yeniden düzenlendi. 
Sovyetler ile İran arasında 1935 ve 25 Mart 1940 tarihlerinde Hazar Deni-
zi’ndeki denizcilik ve ticaret faaliyetleri ile ilgili iki anlaşma daha yapıldı. 
1940 yılında imzalanan anlaşma denizin statüsü ile ilgili konulara referans 
kaynağı oluşturmaktadır. Bu anlaşmada kullanılan “Sovyet-İran Denizi” ta-
biri önemli bir referans kaynağıdır. 1954 yılında İran ile SSCB arasındaki 
kara sınırını belirleyen anlaşma imzalandı. Ancak denizle ilgili bir sınırlan-
dırma yapılmadı (Mehdiyoun, 2000: 180-181; Nugman, 1998: 81; Yalçın-
kaya, 2006: 225).
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Sovyetler Birliği, Hazar’ı kapalı deniz olarak tanımlamıştır.11 Bu ta-
nımlama deniz üzerindeki askeri ve ticari faaliyetleri kontrolü kolaylaştır-
mak amacıyla yapılan bir tanımlamadır. Keza Sovyet hukukçuları Karade-
niz ve Baltık Denizini de aynı şekilde tanımlıyorlardı. Bu tanımlamalar açık 
denizlerle ilgili Genova Sözleşmesi’ne karşı Sovyetlerin aldığı bir tedbirdir 
(Mehdiyoun, 2000: 181). Sovyetler Birliği, İran ile yaptığı anlaşmalardan 
sonra 1949 yılından itibaren Hazar’ın Azerbaycan kıyılarında hidrokarbon 
kaynaklarının kullanımı için yoğun çalışmalar yaptı. Bu yoğun çalışmalar 
Sovyetler 1960’larda Sibirya petrollerine yönelinceye kadar devam etti. 
İran ise Sovyetlerin bu çalışmalarına bir tepki göstermeyerek, 1940 yılın-
da yapılan anlaşmaya uygun olarak ortak deniz mantığına uymaya çalıştı 
(Mehdiyoun, 2000: 181-182; Nugman, 1998: 80). Rusların 19. yüzyılda 
elde ettiği Hazar hâkimiyeti bu dönemde de devam etti. Hazar Denizi yak-
laşık iki asır ağırlıklı olarak Rusların hâkimiyetinde olmakla birlikte, İran ile 
Ruslar arasında paylaşılan bir deniz olarak kaldı. Sovyetlerin dağılması ile 
birlikte bağımsızlıklarına kavuşan Azerbaycan, Kazakistan ve Türkmenis-
tan da denize kıyısı olan devletler haline geldi. Böylece Hazar’da pay sahibi 
devlet sayısı beşe çıktı. 

Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra yeni kurulan devletler kendi so-
runları ile uğraştıkları için, 1994 yılına kadar Hazar Denizi’nin statüsü ile 
ilgili bir sorun yaşanmadı. 20 Eylül 1994 tarihinde Azerbaycan’ın Çırak, 
Güneşli petrollerinin çıkarılması ile ilgili anlaşma yapmasından sonra Rus-
ya, Hazar Denizi’nin statüsü sorununu gündeme getirdi. Rusya Dışişleri 
Bakan Yardımcısı Albert Çernişev, Azerbaycan’ın Hazar petrolleri ile ilgi-
li yaptığı anlaşma üzerine petrollerin denize kıyısı olan ülkeler tarafından 
ortaklaşa paylaşılması gerektiğini belirtti. Azerbaycan’ı hırsızlıkla suçladı 
(Gökçe, 2008: 185; Başlamış, 1994; Qaffarov, 2001: 212-213). Rusya aynı 
tarihte BM’ye başvurarak BM Genel Kurulu’nun kış oturumunda Hazar’ın 
hukuki rejimi sorununun gündemine alınmasını istedi (Nugman, 1998: 
81). Bu tarihten itibaren Hazar Denizi’nin statüsü sorunu uluslararası bir 

11  SSCB döneminde bir iç göl olarak adlandırılan Hazar denizi, Sovyetler Birliği sonrasında ise uluslararası göl olarak nite-
lendirilmeye başlanmıştır. Daha önce kapalı bir havza olarak görülen ve dış müdahalelerden soyutlanan Hazar, böylece 
uluslararası hukuka açık bir hale gelmiştir (Aras, 2001: 176).

Hazar Denizi’nin Hukuki Statüsü ve Azerbaycan: Çatışmadan Çözüme Arayışlar



695

sorun olarak gündeme geldi.

Rusya, hem uluslararası hukuk, hem de çevresel kaygılarını öne sü-
rerek, Hazar’ın ortak mülkiyetini ve kullanımını savunurken, aslında eski 
SSCB sınırlarındaki nüfuzunu korumayı ve stratejik üstünlüğünü kaybet-
memeyi hesaplamıştır. Moskova’nın ulaşmak istediği bir diğer amaç ise, 
Hazar’ı hukuken belirsiz bir konumda tutarak, kendi aleyhine olarak değer-
lendirdiği Batı yatırımının bölgeye girişini engellemek ve bölgenin enerji 
üretim ve dağıtım tekelini Rus şirketleri vasıtası ile kendi elinde tutmak 
olmuştur (Kona, 2007).

Sahildar Devletlerin Konuya Yaklaşımları (Özet) 

Hazar coğrafyasının jeopolitik önemi, gerek küresel, gerek bölge-
sel devletlerarası ilişkilerin hassas ve kaygan bir zeminde sürmesine yol 
açmaktadır. Dolayısıyla, Hazar havzasının bu denli zengin enerji kaynak-
larına sahip olması, bunlar üzerinde egemenlik ve paylaşım hususunda 
devletlerin ihtilafa düşmesine neden olmaktadır. Hazar’ın hukuki statüsü 
sorunu, diğer deyişle “Hazar’ın deniz mi, yoksa göl olarak mı değerlendiril-
mesi gerektiği” sorunsalı, kıyıdaş ülkelerin bu sular üzerinde haklarının da 
belirsizliğine sebep olmaktadır (Kaya, 2012). 

Bölge ülkeleri arasında bu konuda ilk toplantı 17 Şubat 1992’de Tah-
ran’da yapılmış, ancak bir sonuç elde edilememiştir. Daha sonra, Kasım 
1996’da Aşkabat’ta mevcut rejimin korunmasına yönelik bir bildiri kabul 
edilmiştir. Devam eden süreçte birçok toplantı yapılmasına rağmen somut 
bir ilerleme sağlanamamıştır (Dokuzlar, 2006: 92). Yapılan toplantıların sa-
yısı arttıkça, statü ve paylaşım tartışmaları bu su havzasının deniz mi, yoksa 
göl mü olduğu üzerinde yoğunlaşmaya başlamıştır. Zira 1982 BMDHS’nde 
teknik olarak bir kapalı/iç deniz olarak nitelendirilen Hazar’ın, coğrafi ma-
nada hangi statü içerisinde olduğu konunun çözümü için çok önemli bir 
konu haline gelmiştir. Hazar Denizi, başka göllere ve havzalara benzemedi-
ğinden çoğu özelliği mevcut uluslararası yasal normlarla ve uygulamalarla 
değerlendirilemez niteliktedir. Hazar, bazen sınır gölü, bazen de açık deniz 
olarak tanımlanmaktadır. Statü ve paylaşım için yapılan görüşmelerde bu 
yaklaşımlar üzerinde durulduğu görülmektedir (Kleveman, 2003: 164). 
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Açık deniz yaklaşımına göre; Hazar Denizi, 1982 sözleşmesine tabi 
olarak, sektörlere bölünmelidir. 12 millik karasuları ve ortay hattı ihlal et-
meyecek şekilde 200 mile kadar münhasır ekonomik bölgeler belirlenme-
lidir. Her kıyı devleti kendi payına düşen sektörleri işletme hakkına sahip 
olmalıdır. İç Deniz yaklaşımına göre; Hazar Denizi’nde 1982 Sözleşmesi-
nin maddeleri uygulanamaz. Hazar denizi sektörlere bölünemez. Ancak, 
kıyı devletleri Hazar’ı tek bir bütün halinde (Condominium) ortak olarak 
işletebilirler (Çolakoğlu, 1998: 108). Sınır gölü yaklaşımına göre ise; Ha-
zar, uluslararası kara sınırlarının ortay hatta kadar denize uzatılması yoluyla 
oluşturulacak ulusal sektörlere bölünmeli, kıyıdaş devletler kendi sektörle-
rindeki su yüzeyi ve deniz dibi kaynaklar üzerinde mutlak egemenlik sahibi 
olmalıdırlar (Soltan, 2001: 62).

Hazar’ın statüsü ile ilgili olarak başlangıçta iki görüş öne çıkmıştı. 
Birincisi İran, Rusya ve Türkmenistan’ın savunduğu denizin beş ülkenin 
ortak malı olduğu fikridir. Diğeri de Azerbaycan’ın ve kısmen Kazakistan’ın 
savunduğu denizin milli sektörlere bölünmesi fikridir. Her iki tarafın da 
kendisine göre hukuksal dayanakları vardı. Azerbaycan ve Kazakistan’ın 
uygulanmasını istediği 1982 BMDHS’nde kapalı denizlerle ilgili de madde 
yer almaktadır. Bu nedenle, Hazar’ın kapalı olması deniz olmasını engelle-
mez (Croissant ve Croissant, 1997: 27). 1982 BMDH Sözleşmesi’ne göre 
yarı-kapalı veya kapalı deniz “iki veya daha çok devletle çevrilen ve bir ok-
yanusa çıkışı olan veya esas olarak devletlerin karasularından ibaret olan bir 
göl, körfezdir.” Denizi gölden ayıran özellikler açık denizlere çıkış, tuzluluk, 
hacim, yaş, kıta sahanlığı gibi konulardır. “Hazar göldür” diyenler deniz ol-
manın temel özelliğinin açık denizlere çıkış olduğunu, oysa Hazar’ın bu tür 
bir çıkışa sahip olmadığını belirtiyorlar. Diğerleri de Hazar’ın geleneksel 
ismini, hacmini ve tuzluluğunu gösteriyorlar. Ayrıca Hazar’ın Volga-Baltık 
Deniz Kanalı yolu ile Baltık Denizi’ne bağlandığını, 1982 sözleşmesinin çı-
kış yolunun nehir veya kanal olacağı yönünde bir ifade içermediğini öne 
sürüyorlar. Karşı görüş ise, nehirlerin ve yapay kanalların uluslararası hu-
kuk konusu olmadığını ve kapalı su havzalarını denizlere dönüştürmedik-
lerini belirtmektedir (Nugman, 1998: 82-84).12

12  Sözleşmenin 122. maddesinde; “…diğer bir denize veya okyanusa dar bir geçitle bağlı bulunan…” ifadesi yer 
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Uluslararası anlaşmaya imza atarak statü sorunun gündeme gel-
mesine neden olan Azerbaycan Hazar’ın bir deniz olduğu ve uluslararası 
kurallara göre sınırların belirlenmesi gerektiği görüşündedir. Azerbaycan, 
Sovyetler ile İran arasında yapılan anlaşmaların sadece denizcilik, balıkçılık 
gibi konuları belirlediği için, denizin sahip olduğu enerji kaynaklarının kul-
lanımı ile ilgili bu anlaşmaların geçerli olmadığını savunmaktadır. Ayrıca 
Azerbaycan, Sovyet yönetiminin Hazar Denizi’ni 1970’te Sovyet ve İran 
denizi olmak üzere bir sınırla ikiye böldüğünü, Sovyet kısmının ise Kaza-
kistan, Türkmenistan, Azerbaycan ve Rusya arasında bölündüğünü belirt-
mektedir. Azerbaycan, denizin kendi payına düşen kısmında istediği gibi 
kullanım hakkına sahip olduğunu savunmaktadır (Mehdiyoun, 2000: 183-
184; Gökçe, 2008: 186). Şimdi kıyıdaş ülkelerin konuyla ilgili görüşlerine 
özetle bakmak uygun olacaktır.

a. Azerbaycan:

Azerbaycan, Hazar’ın bir “sınır gölü” olduğu düşüncesinden hare-
ketle, orta hat (median line) esasına göre beş ulusal sektöre bölünmesini 
savunmaktadır. Azerbaycan, Hazar’ın sularının ve deniz dibinin tamamen 
taksim edilerek, egemenlik alanlarına bölünmesini ve her ülkeye ait alanda 
mülkiyet ve egemenlik ilkelerine dayalı olarak o ülke mevzuatının geçerli 
olmasını savunmaktadır. Azerbaycan ikinci bir teklif olarak Hazar’a “açık 
deniz” statüsü uygulanabileceğini ileri sürmektedir. Bu durumda Hazar’a 
16 Kasım 1994’te yürürlüğe giren 1982 BMDHS’nin uygulanmasını is-
temektedir. Böylece her kıyıdaş devlet, 12 millik karasuları, 200 mil veya 
daha fazla kıta sahanlığı ve 200 millik münhasır ekonomik bölgeye sahip 
olacaktır (Gökay, 1998: 57).13 Azerbaycan açısından önem taşıyan nokta 
Hazar’ın göl veya deniz statüsünde tanınmasından çok, kıyı ülkelerinin de-
niz üzerinde münhasır yetkilerini kullanabileceği ulusal egemenlik alanları-
na bölünmesidir. Ancak Hazar’ın hukuksal statüsü kesin olarak belirlenin-
ceye kadar, Azerbaycan her kıyı devletinin kendi bölgesinde kalacak petrol 
ve doğalgaz rezervlerini işletebilmesini savunmaktadır.

almaktadır. 1982 BMDHS’nin İngilizce metni için bkz. (United Nations, 1997).
13  Ayrıca bkz. (Laçiner, 2006: 36-66); (Pamir, 2006: 174); (Magdusul, 2001: 15)

Gökhan Ak



698

b. Rusya Federasyonu:

Rusya Federasyonu, Şubat 1998’den sonra yepyeni bir tutum benim-
semiştir. 9-10 Şubat 1998 tarihinde Rusya ve Kazakistan, Hazar’ın statü-
süne ilişkin bir uzlaşma metni Kabul etmişlerdir (Arystanbekova, 1998: 
2). Buna göre, taraflar Hazar’ın deniz tabanını eşit uzaklık ilkesine göre 
tamamen bölmüşler, su kütlesini ise ortak kullanıma bırakmışlardır. Fakat 
kıyıdaş devletlerin Hazar üzerinde sahip olacakları ulusal sektörler konu-
sunda bir açıklama yapılmamıştır. Rusya’nın bu yeni üçüncü tutumuyla 
Hazar için “ortak su kültesi” tanımından “sınır gölü” tanımına yaklaştığı gö-
rülmektedir. Rusya, Kazakistan ile yapılan sözleşmenin Hazar’da yeni bir 
statü oluşturacağını kabul etmese de durum pek değişmemektedir. Ancak 
her şeye rağmen, Rusya Hazar’ın tam paylaşılmasını kabul etmiş değildir. 
Ayrıca Hazar’a deniz hukukunun uygulanmasına da şiddetle karşı çıkmak-
tadır. Bu karşı çıkışın temelinde siyasi ve ekonomik gerekçelerin yanında 
hukuksal bazı saiklar de vardır. Rusya, 5 Ekim 1994’te deniz hukukunun di-
ğer denizlerle doğal bağlantısı olmadığından Hazar’a uygulanamayacağını, 
Hazar’ın yasal rejimini belirleyen İran’la yapılmış olan Sovyet dönemi ant-
laşmalarının yürürlükte olduğunu ve böylece ortak kullanımın tek çözüm 
olduğunu açıklayan bir memorandumu BM’de yayınlamıştır (Croissant ve 
Croissant, 1997: 34). Bu memorandum ayrıca herhangi bir kıyıdaş devle-
tin tek taraflı eyleminin kabul edilemeyeceğini bildirmiştir.

c. Kazakistan:

Kazakistan, Hazar’ın statüsü konusunda Şubat 1998’e kadar Azer-
baycan ile benzer görüşleri benimsemiştir. Bu çerçevede Kazakistan Ha-
zar’ı bir iç deniz olarak nitelemiş ve 1982 BMDHS’nin uygulanmasını is-
temiştir (Shoumikhin, 1996: 3). Kazakistan için kendi petrol ve doğalgaz 
sahalarındaki egemen halklarının tanınması büyük önem taşımaktadır. 
Kazakistan ve Azerbaycan’ın görüşleri karşılaştırıldığında, Azerbaycan’ın 
Hazar’ın tümüyle ulusal sektörlere bölünmesini savunduğu, Kazakistan’ın 
ise deniz yatağının paylaşılması, Hazar’ın sularının ise belirli bir münhasır 
yetki alanı dışında ortak kullanılmasını benimsediği görülmektedir (Gö-
kay, 1998: 58).
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d. İran:

Rusya gibi İran da, Hazar’ın ulusal sektörlere bölünmesine şiddet-
le karşı çıkmaktadır. İran, Hazar’ın bir göl olduğunu ve beş kıyıdaş devlet 
tarafından ortaklaşa kullanılması gerektiğini söylemekte ve üçüncü devlet-
lerin Hazar’dan yararlanmasına karşı çıkmaktadır. Azerbaycan ve Kazakis-
tan’ın Hazar’ın kaynaklarını tek taraflı olarak işletmesini de eleştirmektedir 
(Akimov, 1997: 2). İran uzun süre, Rusya’nın tezini desteklemekle birlikte, 
Temmuz 1998’de imzalanan Rusya-Kazakistan Anlaşması ile İran ve Rus-
ya’nın Hazar’daki yolları ayrılmıştır. İran, Rusya ve Kazakistan’ın Hazar’ın 
deniz tabanını paylaşmalarını Mayıs 1998’de BM nezdinde protesto etmiş-
tir (BBC, 1998: 11). İran, Rusya Federasyonu’nun bu politika değişikliği 
ile, Hazar’a ilişkin politikasında yalnız kalmıştır. İran’ın bugün Rusya ile uz-
laştığı tek noktanın Hazar’dan boru hattı geçirilmemesi olduğu söylemek 
mümkündür. Diğer kıyıdaş ülkelerin statü konusunda bir uzlaşmaya var-
maları halinde, İran’ın bu gelişmenin dışında kalamayacağı düşünülmek-
tedir. Ancak İran Rusya ile birlikte Hazar’daki petrol yataklarının işletil-
mesini güçleştirebilecek birçok sorun yaratabilir. Aslında hukuksal açıdan 
İran’ın bu iddiaları güçlü değildir. Keza İran 1991’den önce 10 millik kendi 
kıyı şeridi dışındaki alanı fiilen Sovyetler Birliği’nin kullanımına terk etmiş-
tir. Bugün Azerbaycan ve Kazakistan’ın kendi kıyılarına yakın alanda petrol 
çıkarmasına karşı çıkan İran, Sovyet döneminde Bakü açıklarında Mosko-
va tarafından petrol çıkarılmasına sessiz kalmıştır (Dabiri, 1994: 38). Bu 
durum İran tarafından o dönemde Sovyetler Birliği gibi süper bir devlete 
karşı koymanın mümkün olmadığı gibi bir tezle açıklanmaya çalışılmıştır.

e. Türkmenistan:

Türkmenistan’ın Hazar’a ilişkin tutumu, uzunca bir süre diğer kıyı-
daş devletlere göre daha belirsiz ve esnek olmuştur. Türkmenistan, Rusya 
ile İran’ın baskıları nedeniyle önce bu ülkelerin görüşüne yakın bir görü-
şü Ocak 1997 tarihine kadar savunmuştur. Türkmenistan daha sonra bu 
görüşünü değiştirmiştir. Ancak 1990’larda Türkmenistan’ın tekrar tutum 
değiştirdiği gözlenmiş; Türkmenistan Cumhurbaşkanı Saparmurat Türk-
menbaşı’nın 6-9 Temmuz 1998 tarihlerindeki Tahran ziyareti sırasında ya-
yımlanan ortak bildiride, Hazar’ın statüsü konusunda kıyıdaş devletlerin 
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onayladığı bir anlaşma ortaya çıkana kadar, İran ve Sovyetler Birliği ara-
sında imzalanan anlaşmaların geçerli olacağı belirtilmiştir (Radikal, 1998: 
10). Böylece Türkmenistan, Hazar’ın hem deniz tabanının, hem de su küt-
lesinin ortak kullanılmasını savunan İran’ın görüşlerine daha yakın hale 
gelmiştir. Türkmenistan ve İran, Hazar’ın kuzeyindekilere karşı bir ittifak 
içine girmiş görünmektedir. 2003 yılında Hazar’ın güney sektörünün tak-
simine ilişkin bir antlaşma imzalayan iki ülke uluslararası hukukun ilke ve 
normlarına ve 1982 Sözleşmesi’ne uygun olarak deniz yatağının paylaşımı 
konusunda anlaştılar. Ancak antlaşma, bu ilkelerin neyi içerdiğini belirle-
memekle birlikte, iki ülkenin “her bir Hazar devletinin Hazar’ın % 20’sine 
sahip olması gerektiği ve beş eşit parçaya taksiminden yana olduğu izleni-
mini vermektedir. Böylece Hazar’da İran ve Türkmenistan, kuzeyde Rusya, 
Azerbaycan ve Kazakistan’ın oluşturduğu uzlaşmaya14 karşı bir tutum sergi-
lemektedir (Terzioğlu, 2008: 42).

Sonuç ve Değerlendirme

Özellikle 1993’ten beri Hazar’ın statüsü sorunu gündeme getirilmiş 
ve halen çözüme kavuşturulamamıştır. Aslında Hazar üzerindeki tartışma-
lar, onun göl veya deniz olması sorunundan çok, kaynaklarının ve özellikle 
de petrol ve doğal gazının ne şekilde paylaşılıp kullanılacağı üzerinde yo-
ğunlaşmıştır. Söz konusu olan aynı zamanda kıyıdaş devletlerin siyasi ve 
ekonomik egemenlik alanlarının belirlenmesi olunca, bu konuda çelişkiler 
artmakta ve uzlaşma güçleşmektedir. Günümüze kadar Hazar’ın paylaşı-
mına ilişkin kesin düzenlemelerin olmaması ise, bu tartışmaları daha da 
körüklemektedir (Avcı, 2012: 21).

Hazar’ın statüsü sorununun, denizde sahip oldukları kaynaklar Türk 
cumhuriyetlerinin sahaları kadar zengin olmayan Rusya ve İran tarafından 
bir koz olarak kullanılmaya devam edeceği aşikârdır. Dolayısıyla, statü so-
rununun çözümü uluslararası hukuktan çok, bölgede enerji kaynaklarının 

14  Rusya’nın zaman içerisinde tavizler vererek Kazakistan ve Azerbaycan’ın savunduğu fikirlere yakınlaşması, bu 
ülkeleri de Rusya karşısında tavize zorladı. Rusya’nın 6 Temmuz 1998’de Kazakistan’la yaptığı anlaşmanın bir 
benzeri, RF Devlet Başkanı Putin’in 9-11 Ocak 2001’de Azerbaycan’ı ziyareti sırasında bu ülke ile de imzalandı. 
Rusya ile yapılan bu anlaşmada denizin dibi ulusal sektörlere bölünürken, su yüzeyi kıyıdaş ülkelerin ortak kulla-
nımında kalmıştır. Bu anlaşmayla, Hazar’daki beş kıyıdaş devletten Rusya, Kazakistan ve Azerbaycan aynı cephede 
yer almıştır (Yüce, 2006: 251).
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işletilmesi ve transferi konusundaki yatırımlara bağlı olmaya devam ede-
cektir. Dolayısıyla, Sovyetlerin dağılmasından sonra ortaya çıkan yeni dü-
zende stratejik açıdan önemli bölgelerin başında Hazar çevresi yer almıştır. 
Bölge, hem sahip olduğu enerji kaynakları, hem de coğrafi konumuyla has-
sas bir havza olarak dikkati çekmektedir. Hazar’daki enerji kaynaklarının 
önemli bir kısmına sahip olan Azerbaycan, Türkmenistan ve Kazakistan, 
Rusya, İran ve Çin gibi ülkelere komşu olmanın yanı sıra, 2001’den sonra 
Afganistan’a ABD’nin yerleşmesi ile uluslararası alanda daha da önem sa-
hibi olmuşlardır. Ancak uluslararası alanda yaşanan rekabetler ve bu cum-
huriyetlerin alt yapı yetersizlikleri nedeniyle, Türk cumhuriyetleri sahip 
oldukları imkânlardan yeteri kadar yararlanamamaktadırlar. Yaşanan geliş-
meler göstermektedir ki, bölgedeki enerji kaynaklarının ve devletlerin ge-
lecekteki durumunu da yerel faktörlerden çok, uluslararası alanda yaşanan 
gelişmeler belirlemeye devam edecektir (Gökçe, 2008: 204). Zira Hazar’da 
petrol savaşı, sessiz ve derinden sürmektedir. Azerbaycan’da ilk defa petro-
lü bulan Alfred Nobel’in 100 yıl önce söylediği; “Kafkasya’da petrol, kan ve 
politika birbirine karışıktır” sözü bugün için de geçerlidir. Zira petrol, kan 
da getirebilir, barış da... İkiyüzlü kapitalist ve emperyalist politikalar ise, 
hep zenginliklerin sömürülmesine endekslidir (Avcı, 2012: 21).

Hazar, büyüklüğünden ve suyunun tuzlu olmasından dolayı tarih 
boyunca sürekli deniz sıfatıyla anılmıştır. 1935’te Sovyetler Birliği ve İran 
arasında yapılan antlaşmayla Hazar bir “Sovyet-İran Denizi” olarak tanım-
lanmıştır. Ancak Hazar’ın doğal kanallar veya boğazlarla açık denizlere çı-
kışının olmayışı, onun göl olarak değerlendirilmesine de yol açmıştır. An-
cak Hazar üzerindeki tartışmalar, onun göl veya deniz olmasında değil, ne 
şekilde paylaşılıp kullanılacağı üzerinde yoğunlaşmıştır. Özellikle 1991’de 
Sovyetler Birliği’nin dağılıp yeni kıyıdaş devletlerin ortaya çıkması ve bu 
yeni devletlerin Hazar’daki petrol ve doğalgaz yataklarını işlemeye açma-
ları beraberinde büyük tartışmalar getirmiştir. Günümüze kadar Hazar’ın 
paylaşımına ilişkin kesin düzenlemelerin olmaması, bu tartışmaları daha da 
körüklemiştir.

Bugüne değin süregelen tarihsel uygulamalara bakıldığında, Hazar’ın 
bir sınır gölü olduğu ve burada sektörel paylaşımın esas olduğu konusun-
da bir yapılageliş kuralının olduğu izlenimi doğmaktadır. Ayrıca, Hazar’ın 
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kendine özgü (sui generis) özel1iğe sahip bir göl olduğu ortaya çıkmaktadır. 
Ancak bu Hazar’ın ulusal sektörlere bölünmesine engel değildir. Kıyıdaş 
devletler Hazar’ın bu sui generis özelliğinden dolayı özellikle çevre sorunla-
rının çözümü konusunda sıkı bir işbirliği yapmak zorundadırlar. Ayrıca su 
seviyesinin sürekli yükselmesi çevre sorunları çıkarmasının yanı sıra, ulusal 
sınırların saptanmasını güçleştirmektedir. Bu nedenle, kıyıdaş devletlerin 
kesin sınırların belirleyebilmeleri için adil ve hakkaniyete uygun çözümler 
üretmeleri gerekmektedir. Sonuç olarak, Hazar’daki mevcut hukuksal so-
runlar nasıl çözülürse çözülsün, deniz hukukunun, dolayısıyla, da uluslara-
rası hukukun gelişimine büyük katkı sağlayacaklardır.

Şekil 1: Hazar Havzası Haritası (Özdemir, 2007: 144)
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Türkiye, Azerbaycan ve Türkmenistan’ın  
Dış Ticaret ve Enerji İlişkileri,  
TANAP Doğalgaz Boru Hattının Önemi

Adem Üzümcü*

1-Giriş

Türkiye gibi birçok gelişmekte olan ülkenin küreselleşme sürecinin 
yaşandığı günümüzde ülkesinin vatandaşlarının refahı ve daha yüksek ya-
şam standartlarını sağlaması için istikrarlı ve görece yüksek oranlı iktisadi 
büyümeye ihtiyacının bulunduğu açıktır. Bir ülkenin refahı için önemli bir 
koşul olan iktisadi büyüme için üretim artışını sağlamak gereklidir. İktisadi 
büyümenin talep boyutuna bakıldığında günümüz dışa açık ekonomilerin-
de sadece iç piyasa talebi için üretim yapmak anlamlı değildir. Bu nedenle 
Türkiye gibi dışa açık ekonomiler hem iç hem de dış talebi gözeterek dış ti-
caretlerini artıracak boyutta üretim yapmak ve bu üretimi gerçekleştirmek 
için de emek ve sermaye girdileri yanı sıra arz güvenliği sağlanmış biçimde 
enerji tedarik etmek durumundadırlar.

Türkiye’nin bölgesinde bu iktisadi gerçekler altında komşu ülkeler-
le dış ticaretini geliştirmek ve bu bağlamda dış ticaret ve enerji ilişkilerini 
güçlendirmek suretiyle orta vadede hem 2023 yılı ekonomik hedeflerini 
gerçekleştirmek ve hem de bölgesel ekonomik güç olma yönünde hedefleri 
bulunmaktadır. Türkiye’nin bu hedeflerini gerçekleştirme yönünde istekle-
rinin komşu ülkelerle dış ticaret ve enerji ilişkilerinin sağlıklı bir zeminde 
gerçekleşmesi gerektiği açıktır. Bununla birlikte iki veya çok taraflı dış po-
litika çerçevesinde dış ticaret ilişkilerini ve enerji arz güvenliğini sağlamak 
sadece Türkiye’nin isteğine, siyasi ve ekonomik istikrar gibi iç koşullara 
bağlı değildir. Küresel dış politika arenasında Türkiye’nin dış ticareti yanı 
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sıra enerji dış ticareti ve enerji politikaları çerçevesinde izlediği uluslar arası 
politika, gerek komşu ülkeler ve bölgesel ekonomik güçler ve gerekse ABD, 
Çin, Rusya gibi süper askeri-ekonomik güçlerin izlediği politikalar ve ulus-
lar arası ekonomik-politik konjonktürden etkilenmektedir. 

Bu noktada bakıldığında Türkiye’nin dünya enerji kaynaklarının 
önemli kısmına sahip Kafkasya ve Ortadoğu bölgesinde bulunmakla 
birlikte enerji üretimi, tüketimini karşılamaya yetmeyen net enerji ithalat-
çısı konumunda  bir ülke olduğu âşikârdır. Türkiye fosil enerji kaynakları 
açısından zengin olmasa da enerji kaynaklarının önemli bir geçiş noktası-
dır. Türkiye’nin bulunduğu coğrafya, jeopolitik açıdan önemli bir imkân 
sunmakta, ancak bölgede sürekli değişim ve ekonomi-politik kargaşa sü-
reci yaşanmaktadır. Bölgedeki etnik ve mezhepsel farklılıklardan beslenen 
askeri ve ekonomik güç çatışmaları devam etmektedir. Ortadoğu coğraf-
yasında 2003 sonrası enerji ekonomi politiğini belirlemede her ne kadar 
ABD başat rolü oynasa da, bu süreçte İran ile ilişkilerini iyi tutan Rusya 
ve Çin bölgedeki denkleme dâhil olmuşlardır. Özellikle 2011’de Tunus’dan 
başlayan Libya, Mısır, Suriye ve Bahreyn gibi ülkelere sıçrayanlar “özünde 
demokratikleşme arayışı” içeren Arap Baharı çerçevesinde  Suriye örneğin-
de görüldüğü üzere bölgede siyasi ve ekonomik istikrarsızlıklar günümüze 
değin giderek artış göstermiştir.

Türkiye, bu süreçte 2003’den itibaren siyasi ve ekonomik istikrarı sa-
yesinde komşularla “sıfır sorun” temelli dış politika ve ikili ekonomik işbir-
liği çabalarını geliştirme noktasında önemli mesafe kat etmiş, bu bağlamda 
gerek Azerbaycan, Türkmenistan, Rusya, İran ve gerekse Irak ve Suriye ile 
olan ekonomik ilişkilerini Arap Baharının olumsuz etkileri Suriye’de yaşa-
nıncaya kadar dış ticaret ve enerji ticareti bağlamında ilerletmiştir. ABD’nin 
nükleer faaliyetleri nedeniyle İran’a ambargo uyguladığı dönemde bu am-
bargonun kaldırılması için uğraşan Türkiye, Suriye’de Beşar Esed’in de-
mokratik biçimde yönetimden ayrılması noktasında çaba göstermesine 
karşın Esed’in mezhepçi politikalarında (Sünni Arap ve Türkmenleri dışla-
yan) ısrarı nedeniyle başarılı olamamıştır. Sonuçta bölgede ABD, AB, İran 
ve Rusya gibi ülkelerin farklı çıkarları nedeniyle oluşan siyasi istikrarsızlık 
olumsuz sonuçlar üretmektedir. Bu çerçevede günümüzde Suriye ve Irak’ta 
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yaşanan otorite boşluğundan DAİŞ, PKK ve PYD gibi terör örgütleri yarar-
lanmakta, terörist eylemler ülkemizi, bölgeyi ve dünyayı kana bulamakta-
dır.

Türkiye ile Azerbaycan ve Türkmenistan’ın 2000 yılı sonrası dış ti-
caret ve enerji ilişkileri ve TANAP projesinin önemini ele alan bu çalış-
manın planı şu şekildedir. Giriş sonrası ikinci başlıkta Türkiye’nin enerji 
arz güvenliği, enerji üretimi ve tüketimi ele alınmakta, üçüncü başlıkta 
Türkiye’nin enerji ithalatının gelişimi ve Türkiye’nin enerji ithalatında 
Azerbaycan ve Türkmenistan’ın yeri gösterilmektedir. Dördüncü başlıkta 
Azerbaycan ve Türkmenistan’ın ekonomik durumu, enerji üretim, tüketi-
mi ve enerji ihracı yanı sıra dış ticaret ilişkileri ele alınmaktadır. Beşinci baş-
lıkta Türkiye ile bu iki ülke arasındaki enerji ve dış ticaret ilişkileri üzerinde 
durulmakta ve bu çerçevede TANAP projesi ve önemine değinilmektedir. 
Altıncı başlıkta sonuç bağlamında Türkiye ile bu iki ülke arasındaki dış ti-
caret ve enerji ilişkileri üzerinden işbirliği ve fırsatlara değinilmektedir.

2-  Enerji Güvenliği ve Türkiye’nin Enerji Üretim ve Tüketimi

Enerji güvenliği kavramı, sadece enerji arz kaynaklarının güvence al-
tına alınması değildir. Bu kavramın içeriğinde enerji arz ve talep güvenliği 
bulunmaktadır. Bu çerçevede ithal enerji kaynaklarına bağımlılığı yüksek 
Türkiye gibi ülkeler açısından “enerji arz güvenliği”, enerji ihracatçısı ülke-
ler açısından “enerji talep güvenliği” önem taşımaktadır. Enerji arz güven-
liği; ülkelerin ekonomik gelişimlerini ve ulusal güvenliklerini etkileyen ve 
enerji kaynaklarının sürekli, güvenilir, temiz, çeşitli kaynaklar ve ülkelerden 
olabildiğince ucuz fiyatla sağlanması ve verimli kullanımını içermektedir 
(Bielecki, 2002: 237). Enerji talep güvenliği ise enerji ihracatçısı ülkelerin 
enerji kaynaklarını uluslararası piyasalarda yeterince yüksek fiyatla satabil-
mesidir (Pamir, 2007: 14). 

Türkiye’nin mevcut enerji durumu analiz edildiğinde Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanlığı (ETKB) verilerine göre Türkiye’de birincil yerli enerji 
üretimi 2001’de 23,7 milyon ton petrol eşdeğeri (TEP) iken yılda ortala-
ma %2,5 düzeyinde artışla günümüzde yaklaşık 32 milyon TEP düzeyinde 
gerçekleşmiştir. Kasım 2015’de yayınlanan Mavi Kitap verilerine göre Tür-
kiye’nin birincil yerli enerji üretiminde fosil kaynaklı kömür %48,4 payla 
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ilk sırada yer almıştır. Hidrolik (su) kaynaklı enerji üretiminin oransal payı 
%16 düzeyine ulaşmıştır. Petrol-doğalgaz üretiminin birlikte payı %9,2 dü-
zeyinde bulunmaktadır. Yerli birincil enerji üretiminde odun halen %8,5 
civarında paya sahiptir ve son dönemlerde artan yatırımlara konu olan je-
otermal ve rüzgâr enerjisi toplam birincil yerli enerji üretiminde sırasıyla 
%3,7 ve %2 oranında pay almaktadır. Türkiye’nin birincil enerji tüketimi 
son 14 yılda giderek artmıştır. Türkiye’nin birincil enerji tüketimi 2001’de 
75,4 milyon TEP düzeyinde iken 2014’de 123,9 milyon TEP düzeyini 
aşmıştır. ETKB’ye göre 2014 itibarıyla 123,9 milyon TEP düzeyindeki 
toplam birincil enerji tüketiminin %32,5’i doğalgazdan, %29,2’si kömürden 
ve %28,5’i petrolden karşılanmıştır. Türkiye, birincil enerji tüketim (dün-
yadaki payı %1) ve elektrik tüketim düzeyi (dünyadaki payı %1,1) ile 
dünyada 19. sıradadır (ETKB, 2015: 12-15). Türkiye’de 2001-2015 döne-
minde enerji tüketiminde kömür ve ithal doğalgazın payı artmış, petrolün 
payı görece azalmıştır. Bu durumun ortaya çıkmasında petrole göre daha 
temiz yakıt olan doğalgazın bireysel (ulaştırma, konut v.b.) ve ticari alanda 
daha fazla yararlanılması ve doğalgaz çevrim santralleri kurulmasının etkisi 
olmuştur. Bu bağlamda Türkiye’de birincil enerji tüketiminin sektörel da-
ğılımında, sanayi sektörü (%23), ulaştırma sektörü (%19), konut-hizmet 
alanları (%24) yanı sıra çevrim sektörü (%30) önemli bir yer tutmaktadır 
(Türkiye Petrolleri, 2016: 25). 

Türkiye’nin ikincil enerji kaynağı elektrik üretimi 2015’de 259,6 mil-
yar kWh düzeyine ulaşmıştır. Son 14 yılda büyüme oranlarının güçlenme-
sine bağlı olarak elektrik tüketimi yılda ortalama %5,5 artışla 2002’de 132,6 
milyar kWh düzeyinden 2015’de 263,8 milyar kWh’a çıkmıştır. Türkiye’nin 
elektrik üretiminde, kurulu güç ve üretilen elektrik enerjisi bağlamında 
yabancı kaynaklara bağımlılık yüksektir. Türkiye’de 2015 yılı itibarıyla 
kurulu gücün %55,5’i (40.630 MW) başta hidroelektrik santralleri olmak 
üzere yerli kaynaklardan kalan %44,5’i (32.518 MW) ithal doğalgaz ve ithal 
taşkömürüne bağımlı yabancı kaynaklarla çalışmaktadır. (ETKB, 2016: 17, 
29). Türkiye’de elektrik üretiminde 2015’de doğalgaz kullanımı %37,9; it-
hal kömür payı %16,3; ithal fuel-oil ve motorin payı %0,8 ve toplamda ithal 
kaynaklar payı %55’i bulmuştur. Dünyada önemli rezervlere sahip olduğu-
muz linyitin elektrik üretiminde payı 2014’de %14,5 iken 2015’de %12,9’a 
gerilemiştir. Hidrolik santrallerin elektrik üretimindeki göreli payı dalgalı 
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seyir izlemektedir. Yağış rejimine bağlı dalgalanma çerçevesinde 2014’de 
elektrik üretiminde hidrolik kaynakların payı %16,1 (40,6 milyar kWh) 
iken 2015’de %25,8 (66,9 milyar kWh) düzeyine yükselmiştir. Son yıllarda 
jeotermal, rüzgâr ve güneş gibi yenilenebilir enerji kaynakların elektrik üre-
tim payında artış görülmektedir. Özellikle rüzgâr enerjisinin elektrik üre-
timindeki payı %4,6’ya kadar çıkmıştır. Jeotermal’in payı yaklaşık %1 iken 
güneş enerjisinin payı çok düşüktür ve Türkiye henüz nükleer enerjiden 
yararlanmamaktadır (ETKB, 2016: 18-19). ETKB verilerine göre Türki-
ye’de yerli enerji üretimi son on yılda kümülatif %25 oranında artarken bi-
rincil enerji tüketim talebi kümülatif %50 artmış, elektrik enerjisi tüketimi 
yaklaşık iki kat, doğalgaz tüketimi üç kat artış göstermiştir (ETKB, 2015). 
Türkiye son on yılda küçük Avrupa devletleri hariç elektrik ve doğalgaz 
tüketim talebi artışında Avrupa’da ilk sıradadır. Bu bağlamda Türkiye’nin 
artan elektrik enerjisi ihtiyacının karşılanması için 2023’e kadar iki nükle-
er santralin (Sinop ve Mersin Akkuyu) devreye alınması planlanmaktadır 
(EÜAŞ, 2016: 14-17). 

3-  Türkiye’nin Enerji İthalatının Gelişimi ve Ülkelere Göre Da-
ğılımı

Özetle Türkiye’nin enerji tüketimi son yıllarda hızla artarken yerel 
kaynaklarla enerji üretimi 32 milyon TEP civarına ancak ulaşabilmiştir. So-
nuçta Türkiye’nin fosil enerji kaynakları açısından yeterince zengin olma-
ması, aksine birincil ve ikincil enerji elektrik tüketiminin fosil yakıt ağırlıklı 
(Üzümcü, 2010: 177) olması enerji ithalatının giderek artmasına yol aç-
mıştır. Bu bağlamda Grafik 1’de görüldüğü üzere, Türkiye’nin birincil ener-
ji ithalatı 2001’de yaklaşık 51 milyon TEP iken yılda ortalama %5 civarında 
artarak 2014’de 90 milyon TEP düzeyini aşmıştır. 
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Türkiye’nin artan elektrik enerjisi ihtiyacının karşılanması için 2023’e kadar iki nükleer santralin 
(Sinop ve Mersin Akkuyu) devreye alınması planlanmaktadır (EÜAŞ, 2016: 14-17).  

3-  Türkiye’nin Enerji İthalatının Gelişimi ve Ülkelere Göre Dağılımı 
Özetle Türkiye’nin enerji tüketimi son yıllarda hızla artarken yerel kaynaklarla enerji 

üretimi 32 milyon TEP civarına ancak ulaşabilmiştir. Sonuçta Türkiye’nin fosil enerji kaynakları 
açısından yeterince zengin olmaması, aksine birincil ve ikincil enerji elektrik tüketiminin fosil 
yakıt ağırlıklı (Üzümcü, 2010: 177) olması enerji ithalatının giderek artmasına yol açmıştır. Bu 
bağlamda Grafik 1’de görüldüğü üzere, Türkiye’nin birincil enerji ithalatı 2001’de yaklaşık 51 
milyon TEP iken yılda ortalama %5 civarında artarak 2014’de 90 milyon TEP düzeyini aşmıştır.  
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çerçevede 503.000 v/g ham petrol ve 242.000 v/g işlenmiş petrol ürünü it-
halatı gerçekleşmiştir. Grafik 2’de açıkça görülen bu verilere göre yerel pet-
rol üretimi %6,4 düzeyinde kalırken ithalat miktarı %93 düzeyini aşmıştır. 

4 
 

payı çok düşüktür ve Türkiye henüz nükleer enerjiden yararlanmamaktadır (ETKB, 2016: 18-19). 
ETKB verilerine göre Türkiye’de yerli enerji üretimi son on yılda kümülatif %25 oranında 
artarken birincil enerji tüketim talebi kümülatif %50 artmış, elektrik enerjisi tüketimi yaklaşık iki 
kat, doğalgaz tüketimi üç kat artış göstermiştir (ETKB, 2015). Türkiye son on yılda küçük Avrupa 
devletleri hariç elektrik ve doğalgaz tüketim talebi artışında Avrupa’da ilk sıradadır. Bu bağlamda 
Türkiye’nin artan elektrik enerjisi ihtiyacının karşılanması için 2023’e kadar iki nükleer santralin 
(Sinop ve Mersin Akkuyu) devreye alınması planlanmaktadır (EÜAŞ, 2016: 14-17).  

3-  Türkiye’nin Enerji İthalatının Gelişimi ve Ülkelere Göre Dağılımı 
Özetle Türkiye’nin enerji tüketimi son yıllarda hızla artarken yerel kaynaklarla enerji 

üretimi 32 milyon TEP civarına ancak ulaşabilmiştir. Sonuçta Türkiye’nin fosil enerji kaynakları 
açısından yeterince zengin olmaması, aksine birincil ve ikincil enerji elektrik tüketiminin fosil 
yakıt ağırlıklı (Üzümcü, 2010: 177) olması enerji ithalatının giderek artmasına yol açmıştır. Bu 
bağlamda Grafik 1’de görüldüğü üzere, Türkiye’nin birincil enerji ithalatı 2001’de yaklaşık 51 
milyon TEP iken yılda ortalama %5 civarında artarak 2014’de 90 milyon TEP düzeyini aşmıştır.  

 

Grafik 1: Türkiye’de Birincil Enerji Üretim, Tüketim ve İthalatının Gelişimi (Bin TEP) 
Kaynak: ETKB, Mavi Kitap 2015, Ankara: Kasım 2015, s. 11-13. 

Bu çerçevede, Türkiye’de birincil enerji tüketiminin yerli üretimle karşılanma oranı 
günümüzde yaklaşık %25 civarına gerilemiştir. Dolayısıyla ortalama olarak enerji tüketiminin 
yaklaşık dörtte üçü ithalat yoluyla karşılanmaktadır.  

Bununla birlikte petrol ve doğalgazda dışa bağımlılık oranları çok daha yüksektir. Örneğin 
Türkiye’de 2015 yılında 51.000 v/g petrol üretilirken 796.000 v/g ham petrol ve petrol ürünleri 
tüketimi gerçekleşmiş, bu çerçevede 503.000 v/g ham petrol ve 242.000 v/g işlenmiş petrol ürünü 
ithalatı gerçekleşmiştir. Grafik 2’de açıkça görülen bu verilere göre yerel petrol üretimi %6,4 
düzeyinde kalırken ithalat miktarı %93 düzeyini aşmıştır.  

 
Grafik 2: Türkiye’nin Petrol Üretimi, Tüketimi ve İthalatının Gelişimi 

Kaynak: Türkiye Petrolleri, Ham Petrol ve Doğalgaz Sektör Raporu 2015, Mayıs 2016, s. 27. 

Doğalgazda dışa bağımlılık oranı çok daha yüksektir. Doğalgazda 2008’de yerli üretim 
miktarı 1 milyar m3 iken 2015 yılında 399 milyon m3 düzeyine inmiştir. Grafik 3’de görüldüğü 

Grafik 2: Türkiye’nin Petrol Üretimi, Tüketimi ve İthalatının 
Gelişimi

Kaynak: Türkiye Petrolleri, Ham Petrol ve Doğalgaz Sektör Raporu 
2015, Mayıs 2016, s. 27.
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Doğalgazda dışa bağımlılık oranı çok daha yüksektir. Doğalgazda 
2008’de yerli üretim miktarı 1 milyar m3 iken 2015 yılında 399 milyon m3 
düzeyine inmiştir. Grafik 3’de görüldüğü gibi, 2015’de tüketilen 48,8 mil-
yar m3 doğalgazın 48,4 milyar m3 miktarı ithalatla karşılanmış, sonuçta do-
ğalgazda dışa bağımlılık oranı %99,2 düzeyinde gerçekleşmiştir. 
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Grafik 3: Türkiye’nin Doğalgaz Üretimi, Tüketimi ve İthalatının Gelişimi 

                  Kaynak: Türkiye Petrolleri, Ham Petrol ve Doğalgaz Sektör Raporu 2015, Mayıs 2015, s. 27. 

Bu bağlamda, Türkiye’de 2000’li yıllarda gerek konut ve gerekse doğalgaz çevrim 
santrallerinin artan talebi nedeniyle doğalgaz ithalatı, kömür ve petrol tüketiminden daha fazla yer 
tutmaya başlamıştır. Bu çerçevede 2005-2015 dönemindeki ham petrol ve doğalgaz ithalat miktar 
ve değerlerinin gelişimi Tablo 1’de görülmektedir.  

Tablo 1: Türkiye’nin Ham Petrol, Doğalgaz ve Toplam Enerji İthalatı (2005-2015) 
Yıl Petrol İthalatı 

(milyon ton) 
Doğalgaz İthalatı 

(milyon cm3) 
Enerji İthalatı  (27 Fasıl) 

(Milyar Dolar) 
Enerji İthalatı (27 Fasıl) 

/ Toplam İthalat (%) 
2005 23,39 26571 21,26 18,2 
2006 23,79 30221 28,86 20,7 
2007 23,44 35842 33,88 19,9 
2008 21,74 37350 48,28 23,9 
2009 14,19 35856 29,91 21,2 
2010 16,84 38037 38,49 20,8 
2011 18,09 43874 54,10 22,5 
2012 19,48 45922 60,10 25,4 
2013 18,52 45269 55,92 22,2 
2014 17,48 49262 54,89 22,7 
2015 25,06 48427 37,84 18,3 

Kaynak: EPDK, Petrol ve Doğalgaz Piyasas Sektör Raporlar.  
http://www.epdk.org.tr/TR/Dokumanlar/Petrol/YayinlarRaporlar/Yillik Erişim: 06.08.2016. 
http://www.epdk.org.tr/TR/Dokumanlar/Dogalgaz/YayinlarRaporlar/Yillik Erişim: 06.08.2016. 
TÜİK, Dş Ticaret İstatistikleri. http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1046 Erişim: 06.08.2016. 

Tablodan izlenebileceği gibi, Türkiye’nin ham petrol ithalatı 2007 sonrası görece azalarak 
23 milyon tondan 2009’da 14,1 milyon tona inse de yeniden artarak 2015’de 25 milyon tonu 
aşmıştır. Türkiye’nin doğalgaz ithalatı da 2005’de 26,5 milyar m3 iken 2014’de 49,3 milyar m3 
düzeyine ulaşmış, 2015’de 48,4 milyar m3 olmuştur. Türkiye doğalgaz ithalatında Uluslararası 
Enerji Ajansı verilerine göre dünyada 6. sıradadır (IEA, 2015: 13). Diğer yandan ithal ham petrol 
miktarı 2008 sonrası görece azalsa da petrol fiyatları artışı, enerji ithal faturası ve dış ticaret 
açığının yükselmesine yol açmıştır (Üzümcü ve Başar, 2011: 15-18). Nitekim 2012’de 60 milyar 
dolara ulaşan enerji ithalatı (27. Fasıl), tablonun son sütunundan görüleceği üzere toplam ithalatın 
%25,4’nü oluşturmuştur. Bununla birlikte 2014 yılı yaz aylarından itibaren petrol fiyatlarının 
gerilemesiyle enerji ithalatı tutarı 2014’de 54,9 milyar dolara inmiş ve asıl etkinin görüldüğü 
2015’de 37,8 milyar dolara gerilemiştir. Bu bağlamda 2015’de 207,2 milyar doları bulan toplam 
ithalat içinde enerji ithalatının payı %18,3 düzeyine gerilemiştir. 

Tablo 1’de görülen Türkiye’nin 2015’de 25 milyon tonu aşan ham petrol ithalatında en 
önemli partneri Irak’tır. Irak’tan yapılan ham petrol ithalatı son dört yılda hızla artarak 3 milyon 
tondan 2013’de 6 milyon ton düzeyine, 2015’de yaklaşık 11,4 milyon tona ulaşarak toplam ham 

Grafik 3: Türkiye’nin Doğalgaz Üretimi, Tüketimi ve İthalatının 
Gelişimi

Kaynak: Türkiye Petrolleri, Ham Petrol ve Doğalgaz Sektör Raporu 
2015, Mayıs 2015, s. 27.

Bu bağlamda, Türkiye’de 2000’li yıllarda gerek konut ve gerekse do-
ğalgaz çevrim santrallerinin artan talebi nedeniyle doğalgaz ithalatı, kömür 
ve petrol tüketiminden daha fazla yer tutmaya başlamıştır. Bu çerçevede 
2005-2015 dönemindeki ham petrol ve doğalgaz ithalat miktar ve değerle-
rinin gelişimi Tablo 1’de görülmektedir. 

Adem Üzümcü



714

Tablo 1: Türkiye’nin Ham Petrol, Doğalgaz ve Toplam Enerji İthalatı 
(2005-2015)1

Yıl Petrol İthalatı (mil-
yon ton)

Doğalgaz İthalatı
(milyon cm3)

Enerji İthalatı  (27 
Fasıl) (Milyar Dolar)

Enerji İthalatı (27 Fasıl) / 
Toplam İthalat (%)

2005 23,39 26571 21,26 18,2

2006 23,79 30221 28,86 20,7

2007 23,44 35842 33,88 19,9

2008 21,74 37350 48,28 23,9

2009 14,19 35856 29,91 21,2

2010 16,84 38037 38,49 20,8

2011 18,09 43874 54,10 22,5

2012 19,48 45922 60,10 25,4

2013 18,52 45269 55,92 22,2

2014 17,48 49262 54,89 22,7

2015 25,06 48427 37,84 18,3

Kaynak: EPDK, Petrol ve Doğalgaz Piyasası Sektör Raporları. 

Tablodan izlenebileceği gibi, Türkiye’nin ham petrol ithalatı 2007 son-
rası görece azalarak 23 milyon tondan 2009’da 14,1 milyon tona inse de ye-
niden artarak 2015’de 25 milyon tonu aşmıştır. Türkiye’nin doğalgaz ithalatı 
da 2005’de 26,5 milyar m3 iken 2014’de 49,3 milyar m3 düzeyine ulaşmış, 
2015’de 48,4 milyar m3 olmuştur. Türkiye doğalgaz ithalatında Uluslarara-
sı Enerji Ajansı verilerine göre dünyada 6. sıradadır (IEA, 2015: 13). Diğer 
yandan ithal ham petrol miktarı 2008 sonrası görece azalsa da petrol fiyatla-
rı artışı, enerji ithal faturası ve dış ticaret açığının yükselmesine yol açmıştır 
(Üzümcü ve Başar, 2011: 15-18). Nitekim 2012’de 60 milyar dolara ulaşan 
enerji ithalatı (27. Fasıl), tablonun son sütunundan görüleceği üzere toplam 
ithalatın %25,4’ünü oluşturmuştur. Bununla birlikte 2014 yılı yaz aylarından 
itibaren petrol fiyatlarının gerilemesiyle enerji ithalatı tutarı 2014’de 54,9 
milyar dolara inmiş ve asıl etkinin görüldüğü 2015’de 37,8 milyar dolara ge-
rilemiştir. Bu bağlamda 2015’de 207,2 milyar doları bulan toplam ithalat için-
de enerji ithalatının payı %18,3 düzeyine gerilemiştir.

1 http://www.epdk.org.tr/TR/Dokumanlar/Petrol/YayinlarRaporlar/Yillik Erişim: 06.08.2016. http://www.
epdk.org.tr/TR/Dokumanlar/Dogalgaz/YayinlarRaporlar/Yillik Erişim: 06.08.2016 TÜİK, Dış Ticaret 
İstatistikleri. http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1046 Erişim: 06.08.2016.
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Tablo 1’de görülen Türkiye’nin 2015’de 25 milyon tonu aşan ham 
petrol ithalatında en önemli partneri Irak’tır. Irak’tan yapılan ham petrol 
ithalatı son dört yılda hızla artarak 3 milyon tondan 2013’de 6 milyon ton 
düzeyine, 2015’de yaklaşık 11,4 milyon tona ulaşarak toplam ham petrol 
ithalatının Grafik 4’de görüldüğü üzere %45,5’ni bulmuştur. Diğer yandan 
Tablo 2 ve Grafik 5’de görüldüğü gibi, Türkiye’nin 2015 yılında yaklaşık 
39,7 milyon tona ulaşan toplam ham petrol ve petrol türevleri ithalatının 
da %29’u Irak’dan gerçekleştirilmiştir. 
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Grafik 4: Türkiye’nin Ham Petrol İthalatının Ülkelere Göre Dağılımı (2011-2015, %) 

Buna karşılık İran’a uygulanan ekonomik ambargonun etkisiyle bu ülkenin Türkiye’nin 
ham petrol ithalatındaki payı grafik 4’de görüldüğü gibi azalarak 2011’de %51 düzeyinden 
2015’de %22,3’e inmiş, toplam petrol ve türevleri ithalatı içinde ise grafik 5’de görüldüğü üzere 
%14’e kadar gerilemiştir. Türkiye’nin ham petrol ithalatında üçüncü sıradaki Rusya’nın payı 
dalgalı seyir izlemektedir. Örneğin grafik 4’de görüldüğü üzere 2011’de %11,8 düzeyinde iken 
2014’de %3 düzeyine inmiş, 2015’de %12,4 pay almıştır. Bununla birlikte bu ülkeden önemli 
miktarda petrol türevleri ithal edildiği için grafik 5’de görüldüğü gibi, Rusya’nın 2014’de toplam 
ham petrol ve petrol türevleri içindeki payı %12,5 ve 2015’de %18 düzeyinde gerçekleşmiştir. 
Dördüncü sıradaki S. Arabistan’ın ham petrol ithalatındaki payı 2013’de %15 iken 2014’de %11 
ve 2015’de %9,5’a gerilemiştir. S. Arabistan’dan petrol türevleri ithalatı görece az olduğu için 
grafik 5’de görüldüğü gibi toplam petrol ve petrol ürünleri ithalatı içindeki payı 2014 ve 2015’de 
yaklaşık %6,5 düzeyinde gerçekleşmiştir. Son iki yılda ham petrol ithal edilen Kolombiya’nın 
payı %3,4’e ulaşmış, Kazakistan’ın payı gerileyerek 2015’de %2,6 düzeyine inmiştir. Nijerya’dan 
2011’de ham petrol ithal edilmezken 2014’de bu ülkenin ham petrol ithalatı içindeki payı %10 
düzeyine ulaşmış, 2015’de ise %2,1 oranına gerilemiştir. Kazakistan ve Nijerya’nın diğer petrol 
ürünleri ithalatındaki payının 2015’de gerilediği ve bu iki ülkenin toplam petrol ve petrol ürünleri 
ithalatı içindeki payının sırasıyla %1,7 ve %1,3 düzeyine indiği anlaşılmaktadır.  

Tablo 2: Türkiye’nin Ham Petrol ve Petrol Türevleri İthalatının Ülkelere Göre Dağılımı 
(2014-2015, Bin Ton ve %) 
2014 % Pay 2015 % Pay 

Irak 5483 16,8 11410 29,0 
Rusya 4.063 12,5 7.026 18,0 
İran 5195 16,0 5586 14,0 
Hindistan 2.365 7,3 2.965 8,0 
S. Arabistan 2.089 6,4 2.638 6,5 
İsrail 2.377 7,3 1.877 4,5 
İtalya 1.374 4,2 1.633 4,0 
Yunanistan 2.703 8,3 1.395 3,5 
Kolombiya 553 1,7 861 2,0 
Kazakistan 1.525 4,7 690 1,7 
Nijerya 1.719 5,3 530 1,3 
Azerbaycan 5* 0,02 22* 0,06 
Türkmenistan - - 5* 0,01 
Toplam 32.551 100 39.638 100 

Kaynak:  EPDK (2016), Petrol Piyasas 2015 Yl Sektör Raporu, s. 6. * Diğerleri kapsamında . 
     EPDK (2015), Petrol Piyasas 2014 Yl Sektör Raporu,  s. 2-3.        

Grafik 4: Türkiye’nin Ham Petrol İthalatının Ülkelere Göre Da-
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Buna karşılık İran’a uygulanan ekonomik ambargonun etkisiyle bu 
ülkenin Türkiye’nin ham petrol ithalatındaki payı grafik 4’de görüldü-
ğü gibi azalarak 2011’de %51 düzeyinden 2015’de %22,3’e inmiş, toplam 
petrol ve türevleri ithalatı içinde ise grafik 5’de görüldüğü üzere %14’e ka-
dar gerilemiştir. Türkiye’nin ham petrol ithalatında üçüncü sıradaki Rus-
ya’nın payı dalgalı seyir izlemektedir. Örneğin grafik 4’de görüldüğü üzere 
2011’de %11,8 düzeyinde iken 2014’de %3 düzeyine inmiş, 2015’de %12,4 
pay almıştır. Bununla birlikte bu ülkeden önemli miktarda petrol türevleri 
ithal edildiği için grafik 5’de görüldüğü gibi, Rusya’nın 2014’de toplam ham 
petrol ve petrol türevleri içindeki payı %12,5 ve 2015’de %18 düzeyinde 
gerçekleşmiştir. Dördüncü sıradaki S. Arabistan’ın ham petrol ithalatındaki 
payı 2013’de %15 iken 2014’de %11 ve 2015’de %9,5’a gerilemiştir. Suu-
di Arabistan’dan petrol türevleri ithalatı görece az olduğu için grafik 5’de 
görüldüğü gibi toplam petrol ve petrol ürünleri ithalatı içindeki payı 2014 
ve 2015’de yaklaşık %6,5 düzeyinde gerçekleşmiştir. Son iki yılda ham 
petrol ithal edilen Kolombiya’nın payı %3,4’e ulaşmış, Kazakistan’ın payı 
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gerileyerek 2015’de %2,6 düzeyine inmiştir. Nijerya’dan 2011’de ham pet-
rol ithal edilmezken 2014’de bu ülkenin ham petrol ithalatı içindeki payı 
%10 düzeyine ulaşmış, 2015’de ise %2,1 oranına gerilemiştir. Kazakistan 
ve Nijerya’nın diğer petrol ürünleri ithalatındaki payının 2015’de gerilediği 
ve bu iki ülkenin toplam petrol ve petrol ürünleri ithalatı içindeki payının 
sırasıyla %1,7 ve %1,3 düzeyine indiği anlaşılmaktadır. 

Tablo 2: Türkiye’nin Ham Petrol ve Petrol Türevleri İthalatının 
Ülkelere Göre Dağılımı (2014-2015, Bin Ton ve %)

2014 % Pay 2015 % Pay

Irak 5483 16,8 11410 29,0

Rusya 4.063 12,5 7.026 18,0

İran 5195 16,0 5586 14,0

Hindistan 2.365 7,3 2.965 8,0

S. Arabistan 2.089 6,4 2.638 6,5

İsrail 2.377 7,3 1.877 4,5

İtalya 1.374 4,2 1.633 4,0

Yunanistan 2.703 8,3 1.395 3,5

Kolombiya 553 1,7 861 2,0

Kazakistan 1.525 4,7 690 1,7

Nijerya 1.719 5,3 530 1,3

Azerbaycan 5* 0,02 22* 0,06

Türkmenistan - - 5* 0,01

Toplam 32.551 100 39.638 100

Kaynak:  EPDK (2016), Petrol Piyasası 2015 Yılı Sektör Raporu, s. 6. 

EPDK (2015), Petrol Piyasası 2014 Yılı Sektör Raporu,  s. 2-3.       

Diğer taraftan yine Tablo 2’de görüldüğü üzere ham petrolden ziyade 
petrol türevlerinin (motorin, fuel oil ve jet yakıtı başta olmak üzere) itha-
latı noktasında 2014 ve 2015 yıllarında Hindistan, İsrail, İtalya ve Yuna-
nistan’ın Türkiye’nin petrol ithalatında önemli yer tuttuğu görülmektedir. 
Grafik 5’de görüldüğü üzere Irak, Rusya, İran ve Suudi Arabistan’ın yanı 
sıra bu beş ülkenin petrol ve petrol türevlerinde ithalat açısından ülke çeşit-
lenmesine önemli bir katkı sağladığı rahatlıkla söylenebilir. 
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Diğer taraftan yine Tablo 2’de görüldüğü üzere ham petrolden ziyade petrol türevlerinin 
(motorin, fuel oil ve jet yakıtı başta olmak üzere) ithalatı noktasında 2014 ve 2015 yıllarında 
Hindistan, İsrail, İtalya ve Yunanistan’ın Türkiye’nin petrol ithalatında önemli yer tuttuğu 
görülmektedir. Grafik 5’de görüldüğü üzere Irak, Rusya, İran ve S. Arabistan yanı sıra bu beş 
ülkenin petrol ve petrol türevlerinde ithalat açısından ülke çeşitlenmesine önemli bir katkı 
sağladığı rahatlıkla söylenebilir.  

 
Grafik 5: Türkiye’nin Petrol ve Petrol Türevleri İthalatının Ülkelere Göre Dağılımı (2015) 

Kaynak: EPDK (2016), Petrol Piyasas 2015 Yl Sektör Raporu, s. 6. 
Türkiye Petrolleri (2016), Ham Petrol ve Doğalgaz Sektör Raporu 2015, s. 28. 

Bu noktada Azerbaycan ve Türkmenistan’dan yapılan ham petrol ve petrol ürünleri 
ithalatına bakıldığında, bu ülkelerden ham petrol ve petrol türevleri ithalatının yok denecek kadar 
az olduğu söylenebilir. Ham petrol ve petrol ürünleri ithalatı bağlamında Azerbaycan’dan ithalat 
2012’de 161 bin ton ve 2013’de 121 bin ton iken 2014’de 5 bin ve 2015’de 22 bin ton gibi çok 
düşük düzeyde gerçekleşmiştir (EPDK, 2016: 6 ve EPDK, 2014: 2-3). Bu durum Bakü-Tiflis-
Ceyhan (BTC) boru hattından uluslararası pazarlara akıtılan petrole karşın Türkiye’nin doğrudan 
Azerbaycan’dan petrol satın almadığını, TPAO dâhil rafineri sahiplerinin uluslararası petrol 
piyasasında Azerbaycan kaynaklı petrolü farklı yollardan temin ettiği anlamına gelmektedir. 
Türkmenistan’ın ise Tablo 2’de görüldüğü üzere Türkiye’nin petrol ithalatında yerinin olmadığı, 
sadece 2015’de bu ülkeden GTİP (gümrük tarifeleri istatistik pozisyonu) sınıflamasında diğer 
petrol ürünleri biçiminde yer alan petrol ürünlerinden 5 bin ton ithal edildiği dikkati çekmektedir. 

Tablo 3’de Türkiye’nin doğalgaz ithalatının 2005-2015 dönemi ülkelere göre dağılımı yer 
almaktadır. Tablo 3 ve Grafik 6’dagörüldüğü gibi, Türkiye, doğalgaz ithalatının yarısından 
fazlasını Rusya’dan ithal etmektedir. Rusya’nın payı 2005-2010 döneminde görece azalsa da 2010 
sonrası artarak %46,2’den 2015’de %55,3 düzeyine ulaşmıştır. Türkiye’nin doğalgaz ithalatında 
ikinci sırayı İran (%16,2) almaktadır.  

Tablo 3: Doğalgaz İthalatının Ülkelere Göre Dağılımı (2005-2015, Milyon cm3 ve %) 
Yıl  Rusya % İran % Azerbaycan % Cezayir % Nijerya % Spot LNG % Toplam
2005 17524 66,0 4248 16,0 - - 3786 14,2 1013 3,8 - - 26571 
2006 19316 63,9 5594 18,5 - - 4132 13,7 1100 3,6 79 0,3 30221 
2007 22762 63,5 6054 16,9 1258 3,5 4205 11,7 1396 3,9 167 0,5 35842 
2008 23159 62,0 4113 11,0 4580 12,3 4148 11,1 1017 2,7 333 0,9 37350 
2009 19473 54,3 5252 14,6 4960 13,8 4487 12,5 903 2,5 781 2,2 35856 
2010 17576 46,2 7765 20,4 4521 11,9 3906 10,3 1189 3,1 3079 8,1 38036 
2011 25406 58,0 8190 18,7 3806 8,7 4156 9,5 1248 2,9 1069 2,4 43874 
2012 26491 57,7 8215 17,9 3354 7,3 4076 8,9 1322 2,9 2464 5,4 45922 
2013 26212 57,9 8730 19,3 4245 9,4 3917 8,7 1274 2,8 892 2,0 45269 
2014 26975 54,8 8932 18,1 6074 12,3 4179 8,5 1414 2,9 1689 3,4 49262 
2015 26783 55,3 7829 16,2 6169 12,74 3916 8,1 1240 2,6 2493 5,2 48427 

Kaynak: EPDK, Doğalgaz Piyasas 2015 Yl Sektör Raporu, Ankara: 2016, s. 7.  * Spot LNG ithalatı. 

Grafik 5: Türkiye’nin Petrol ve Petrol Türevleri İthalatının Ülkelere 
Göre Dağılımı (2015)2

Bu noktada Azerbaycan ve Türkmenistan’dan yapılan ham petrol ve 
petrol ürünleri ithalatına bakıldığında, bu ülkelerden ham petrol ve petrol 
türevleri ithalatının yok denecek kadar az olduğu söylenebilir. Ham petrol 
ve petrol ürünleri ithalatı bağlamında Azerbaycan’dan ithalat 2012’de 161 
bin ton ve 2013’de 121 bin ton iken 2014’de 5 bin ve 2015’de 22 bin ton gibi 
çok düşük düzeyde gerçekleşmiştir (EPDK, 2016: 6 ve EPDK, 2014: 2-3). 
Bu durum Bakü-Tiflis-Ceyhan (BTC) boru hattından uluslararası pazarla-
ra akıtılan petrole karşın Türkiye’nin doğrudan Azerbaycan’dan petrol satın 
almadığını, TPAO dâhil rafineri sahiplerinin uluslararası petrol piyasasında 
Azerbaycan kaynaklı petrolü farklı yollardan temin ettiği anlamına gelmek-
tedir. Türkmenistan’ın ise Tablo 2’de görüldüğü üzere Türkiye’nin petrol 
ithalatında yerinin olmadığı, sadece 2015’de bu ülkeden GTİP (gümrük 
tarifeleri istatistik pozisyonu) sınıflamasında diğer petrol ürünleri biçimin-
de yer alan petrol ürünlerinden 5 bin ton ithal edildiği dikkati çekmektedir.

Tablo 3’de Türkiye’nin doğalgaz ithalatının 2005-2015 dönemi ülke-
lere göre dağılımı yer almaktadır. Tablo 3 ve Grafik 6’da görüldüğü gibi, 
Türkiye, doğalgaz ithalatının yarısından fazlasını Rusya’dan ithal etmekte-
dir. Rusya’nın payı 2005-2010 döneminde görece azalsa da 2010 sonrası ar-
tarak %46,2’den 2015’de %55,3 düzeyine ulaşmıştır. Türkiye’nin doğalgaz 
ithalatında ikinci sırayı İran (%16,2) almaktadır. 

2 Kaynak: EPDK (2016), Petrol Piyasası 2015 Yılı Sektör Raporu, s. 6. Türkiye Petrolleri (2016), Ham Petrol ve 
Doğalgaz Sektör Raporu 2015, s. 28.
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Tablo 3: Doğalgaz İthalatının Ülkelere Göre Dağılımı (2005-
2015, Milyon cm3 ve %)

Yıl  Rusya % İran % Azer-
baycan

% Cezayir % Nijer-
ya

% Spot 
LNG

% Toplam

2005 17524 66,0 4248 16,0 - - 3786 14,2 1013 3,8 - - 26571

2006 19316 63,9 5594 18,5 - - 4132 13,7 1100 3,6 79 0,3 30221

2007 22762 63,5 6054 16,9 1258 3,5 4205 11,7 1396 3,9 167 0,5 35842

2008 23159 62,0 4113 11,0 4580 12,3 4148 11,1 1017 2,7 333 0,9 37350

2009 19473 54,3 5252 14,6 4960 13,8 4487 12,5 903 2,5 781 2,2 35856

2010 17576 46,2 7765 20,4 4521 11,9 3906 10,3 1189 3,1 3079 8,1 38036

2011 25406 58,0 8190 18,7 3806 8,7 4156 9,5 1248 2,9 1069 2,4 43874

2012 26491 57,7 8215 17,9 3354 7,3 4076 8,9 1322 2,9 2464 5,4 45922

2013 26212 57,9 8730 19,3 4245 9,4 3917 8,7 1274 2,8 892 2,0 45269

2014 26975 54,8 8932 18,1 6074 12,3 4179 8,5 1414 2,9 1689 3,4 49262

2015 26783 55,3 7829 16,2 6169 12,74 3916 8,1 1240 2,6 2493 5,2 48427

Kaynak: EPDK, Doğalgaz Piyasası 2015 Yılı Sektör Raporu, Ankara: 
2016, s. 7.  * Spot LNG ithalatı.

Azerbaycan’dan doğalgaz ithalatında 2010-2012 döneminde göre-
li azalma dikkati çekmektedir. Azerbaycan’dan yapılan doğalgaz ithalatı 
2009’da %13,8 düzeyinde iken 2012’de %7,3 düzeyine gerilemiş, izleyen 
yıllarda artarak 2015’de %12,74 düzeyine çıkmıştır. Özellikle 2007 sonrası 
Azerbaycan doğalgazının devreye alınmasıyla birlikte Rusya’ya olan 
doğalgaz bağımlılığının görece azalma sürecine girdiği söylenebilir. Doğal-
gaz bu üç ülkeden boru hatları ile taşınmaktadır. Türkiye’nin doğalgaz itha-
latında 2000’li yıllardan beri sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) ithalatı yaptığı 
%8-14 arası payıyla bir diğer önemli ülke Cezayir’dir. Ayrıca petrolde oldu-
ğu gibi Nijerya’dan yapılan sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) ithalatının payı 
da yaklaşık %3 civarındadır. Spot piyasadan LNG alımının benzer biçimde 
2010’da %8,1 düzeyine ulaştıktan sonra gerilese de 2015’de %5,2 civarında 
bulunduğu görülmektedir. Spot piyasadan LNG özellikle Katar önemli yer 
tutmakta (2015’de 1,7 milyar m3), Nijerya ve Norveç de spot LNG alınan 
önemli ülkeler arasında yer almaktadır.3

3  Bkz: EPDK, 2015 Yılı Doğalgaz Piyasası Sektör Raporu, Ankara: 2016, s. 13-14.

Türkiye, Azerbaycan ve Türkmenistan’ın Dış Ticaret ve Enerji İlişkileri ...



719

8 
 

Azerbaycan’dan doğalgaz ithalatında 2010-2012 döneminde göreli azalma dikkati 
çekmektedir. Azerbaycan’dan yapılan doğalgaz ithalatı 2009’da %13,8 düzeyinde iken 2012’de 
%7,3 düzeyine gerilemiş, izleyen yıllarda artarak 2015’de %12,74 düzeyine çıkmıştır. Özellikle 
2007 sonrası Azerbaycan doğalgazının devreye alınmasıyla birlikte Rusya’ya olan doğalgaz 
bağımlılığının görece azalma sürecine girdiği söylenebilir. Bu üç ülkeden doğalgaz boru hatları ile 
taşınmaktadır. Türkiye’nin doğalgaz ithalatında 2000’li yıllardan beri sıvılaştırılmış doğalgaz 
(LNG) ithalatı yapılan %8-14 arası payıyla bir diğer önemli ülke Cezayir’dir. Ayrıca petrolde 
olduğu gibi Nijerya’dan yapılan sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) ithalatının payı da yaklaşık %3 
civarındadır. Spot piyasadan LNG alımının benzer biçimde 2010’da %8,1 düzeyine ulaştıktan 
sonra gerilese de 2015’de %5,2 civarında bulunduğu görülmektedir. Spot piyasadan LNG 
özellikle Katar önemli yer tutmakta (2015’de 1,7 milyar m3), Nijerya ve Norveç de spot LNG 
alınan önemli ülkeler arasında yer almaktadır1. 

 
Grafik 6: Doğalgaz İthalatının Ülkelere Göre Dağılımı ( 2015, %) 

Türkiye, doğalgaz ithalatının önemli kısmını boru hatlarıyla gerçekleştirmektedir. Türkiye 
ilk doğalgaz ithalatını 1986’da imzaladığı Rusya Batı Hattı (25 yıllık sözleşme, yıllık 6 milyar m3) 
anlaşmasıyla gerçekleştirmiş ve bu hattan doğalgaz alımı 1987’de başlamıştır. İran’dan 1996’da 
yapılan anlaşmayla doğalgaz alımı anlaşması yapılmış ve 2001’den itibaren alım başlamıştır. 
Devrede olan ve bir kısmı özel sektöre devir anlaşması ile aktarılan doğalgaz alım anlaşmaları 
Tablo 4’de görülmektedir.  

Tablo 4: Türkiye’nin Doğalgaz Alım Sözleşmeleri 
Mevcut Anlaşmalar Miktar (Plato) 

(Milyar m³/yıl)
İmzalanma 

Tarihi
Süre 
(Yıl) 

Durumu 

Cezayir (LNG) 4.4 14 Nisan 1988 20 Devrede 
Nijerya (LNG) 1.3 9 Kasım 1995 22 Devrede 
İran 10 8 Ağustos 1996 25 Devrede 
Rus. Fed. (Karadeniz) 16 15 Aralık 1997 25 Devrede 
Rus. Fed. (Batı) 4 18 Şubat 1998 23 Devrede 
Türkmenistan 16 21 Mayıs 1999 30 - 
Azerbaycan(Faz-I) 6.6 12 Mart 2001 15 Devrede 
Azerbaycan(Faz-II) 6 25 Ekim 2011 15 2017/2018 
BIL 0.15 25 Ekim 2011 33 Devrede 

Kaynak: BOTAŞ (2016), 2015 Sektör Raporu, Ankara, 2016: 23-25’den yararlanılarak hazırlanmıştır. 

Tabloda görüldüğü üzere Türkmenistan’la yapılan sözleşme ne yazık ki devreye 
alınamamıştır. Öte yandan Azerbaycan Gaz Şirketi ile 25 Ekim 2011’de imzalanan Şahdeniz II 
doğalgaz alım sözleşmesiyle yıllık 6 milyar m3 doğalgaz alımı yapılacak, ilk teslimat 2018’de 
gerçekleşecektir. Ayrıca, Irak’ın kuzeyinde yer alan doğalgaz sahaları için saha geliştirme, üretim, 
                                                            
1 Bkz: EPDK, 2015 Yl Doğalgaz Piyasas Sektör Raporu, Ankara: 2016, s. 13-14. 
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Grafik 6: Doğalgaz İthalatının Ülkelere Göre Dağılımı ( 2015, %)

Türkiye, doğalgaz ithalatının önemli kısmını boru hatlarıyla gerçek-
leştirmektedir. Türkiye ilk doğalgaz ithalatını 1986’da imzaladığı Rusya 
Batı Hattı (25 yıllık sözleşme, yıllık 6 milyar m3) anlaşmasıyla gerçekleştir-
miş ve bu hattan doğalgaz alımı 1987’de başlamıştır. İranla 1996’da doğal-
gaz alımı anlaşması yapılmış ve 2001’den itibaren alım başlamıştır. Devrede 
olan ve bir kısmı özel sektöre devir anlaşması ile aktarılan doğalgaz alım 
anlaşmaları Tablo 4’de görülmektedir. 

Tablo 4: Türkiye’nin Doğalgaz Alım Sözleşmeleri

Mevcut Anlaşmalar Miktar (Plato) (Milyar m³/yıl) İmzalanma Tarihi Süre (Yıl) Durumu

Cezayir (LNG) 4.4 14 Nisan 1988 20 Devrede
Nijerya (LNG) 1.3 9 Kasım 1995 22 Devrede
İran 10 8 Ağustos 1996 25 Devrede
Rus. Fed. (Karadeniz) 16 15 Aralık 1997 25 Devrede
Rus. Fed. (Batı) 4 18 Şubat 1998 23 Devrede
Türkmenistan 16 21 Mayıs 1999 30 -
Azerbaycan(Faz-I) 6.6 12 Mart 2001 15 Devrede
Azerbaycan(Faz-II) 6 25 Ekim 2011 15 2017/2018
BIL 0.15 25 Ekim 2011 33 Devrede

Kaynak: BOTAŞ (2016), 2015 Sektör Raporu, Ankara, 2016: 23-
25’den yararlanılarak hazırlanmıştır.

Tabloda görüldüğü üzere Türkmenistan’la yapılan sözleşme ne yazık 
ki devreye alınamamıştır. Öte yandan Azerbaycan Gaz Şirketi ile 25 Ekim 
2011’de imzalanan Şahdeniz II doğalgaz alım sözleşmesiyle yıllık 6 milyar 
m3 doğalgaz alımı yapılacak, ilk teslimat 2018’de gerçekleşecektir. Ayrıca, 

Adem Üzümcü



720

Irak’ın kuzeyinde yer alan doğalgaz sahaları için saha geliştirme, üretim, 
gaz işleme ve boru hattı yapımını içeren bir proje BOTAŞ tarafından ge-
liştirilmiştir. Bu proje ile şu ana kadar yararlanılamayan Irak doğalgazının 
Türkiye’ye ve Avrupa’ya transit taşınması ve iki ülke arasındaki doğalgaz 
koridorunun geliştirilmesi önem taşımaktadır (BOTAŞ, 2016: 23-25). 
Özetle, Türkiye’nin enerji ithalatı bağlamında henüz petrol alımında yete-
rince gelişme olmasa da BTC’nin varlığı ve doğalgaz alımında Azerbaycan 
ile mevcut ve planlanan doğalgaz hatları (TANAP v.b) ile Türkmenistan’ın 
doğalgaz alımında TANAP üzerinden enerji işbirliği imkânları düşünül-
düğünde bu ülkelerin siyasi ve kültürel yakınlıkların ötesinde Türkiye’nin 
önemli birer dış ticaret ve enerji partneri oldukları söylenebilir. 

Bu noktada bu iki ülkenin ekonomik durumları, dış ticaret ilişkileri, 
enerji rezervleri, enerji üretim-tüketim ve ihracatlarını ele alabiliriz.

4- Azerbaycan ve Türkmenistan: Ekonomik Durum, Dış Ticaret 
ve Enerji İlişkileri

4.1. Azerbaycan Ekonomisi ve Azerbaycan’ın Dış Ticaret ve 
Enerji İlişkileri

Azerbaycan bağımsızlığını kazandığı yıllardan başlayarak petrol ve 
doğalgazı sayesinde ekonomik gelişmesini sağlamış, Dağlık Karabağ soru-
nuna rağmen bölgede zenginleşen bir ülke görüntüsü çizmiştir. Bu bağlam-
da ekonomik ve politik sorunların etkisinin azaldığı 1995’de Dünya Ban-
kası verilerine göre 3 milyar dolar GSYİH ve 397 dolar kişi başına geliri 
olan Azerbaycan, 2014’de 75,2 milyar dolar GSYİH ve 7886 dolarlık kişi 
başına gelire ulaşmıştır. Azerbaycan’ın petrol ve doğalgaza bağlı ekonomisi, 
petrol varil fiyatlarının 2014 yılı ortalarında 100 dolar civarında iken hızla 
gerileyerek 2015’de 40 dolar civarına inmesi ve bu yıl içinde yaşanan deva-
lüasyondan olumsuz biçimde etkilenmiştir. Sonuçta Tablo 5’de görüldüğü 
üzere 2015 yılı sonunda Azerbaycan’ın GSYİH düzeyi 53 milyar dolara ve 
kişi başına GSYİH düzeyi de 6560 dolara gerilemiştir (Worldbank, 20164).

4  Geniş bilgi için bkz: http://data.worldbank.org/country/azerbaijan (Erişim: 08.08.2016)
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Azerbaycan’ın büyümesine en büyük katkı petrol ve doğalgaz üreti-
mi ve ihracatından sağlanmaktadır. Azerbaycan GSYİH’nın sektörel payla-
rına bakılırsa sanayi %59,1 oranıyla ilk sırada yer almakta ve petrol (neft) 
ve yan sanayisi önemli yer tutmaktadır. Azerbaycan ekonomisinde tarımın 
payı %6 ve hizmet sektörünün payı ise %34,9 düzeyindedir (Ekonomi Ba-
kanlığı, 2016).5 Bu ekonomik göstergeleri ile Azerbaycan 9,6 milyon nüfu-
sa sahip bir ülke olarak günümüzde üst-orta gelirli ülkeler arasında yer al-
maktadır. Azerbaycan’a son 15 yılda 100 milyar doları aşan yabancı yatırım 
çekilmiştir (Kalaycı, 2013: 41-43). 

Tablo 5: Azerbaycan’ın Temel Makro Ekonomik Göstergeleri 
(1995-2015)

Yıl GSYİH
(Milyon $)*

Büyüme Oranı 
(%)**

Kişi Başı GSYİH 
($)***

Enflasyon Oranı 
(%)****

İşsizlik Oranı
(%)

1995 3.052 -11.8 397 412 6.5
2000 5.273 11.1 610 1.8 11.8
2005 13.245 26.4 1.270 9.7 7.3
2006 20.983 34.5 1.890 8.4 6.6
2007 33.050 25.0 2.710 16.6 6.3
2008 48.852 10.8 3.870 20.8 5.9
2009 44.291 9.4 4.800 1.4 5.7
2010 52.902 4.8 5.370 5.7 5.6
2011 65.952 0.1 5.530 7.9 5.4
2012 68.731 2.2 6.290 1.0 5.2
2013 73.560 5.8 7.350 2.4 5.0
2014 75.198 2.0 7.600 1.4 5.4
2015 53.047 1.1 6.560 4.2 5.3

Kaynak: World Bank. * cari fiyatlarla. **ulusal parayla *** Atlas Me-
todu **** TÜFE

Azerbaycan’ın dış ticaretinin 2005-2015 yılları arasındaki gelişiminin 
yer aldığı Tablo 6’da görüldüğü üzere 2005’de yaklaşık 4,3 milyar dolar ih-
racat yapan Azerbaycan’ın petrol fiyatlarının zirve yaptığı 2008’de ihracatı 
47,7 milyar dolara ulaşmıştır. Azerbaycan’ın küresel kriz sonrası 2009’da 
ihracatı 14,7 milyar dolara gerilese de 2013’de 24 milyar doları bulmuş, 
ancak petrol fiyatlarının gerilediği 2014 ve 2015’de ihracatı gerilemiş ve 

5    http://www.ekonomi.gov.tr/portal/faces/home/disIliskiler/ulkeler/ulke-detay/Azerbayca 
(Erişim:08.08.2016)
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2015’de 14,8 milyar dolara inmiştir. Azerbaycan’ın ithalatı da 2005’de 4,2 
milyar dolarken 2015’de 10,6 milyar dolara ulaşmıştır. Dış ticaret fazlası 
veren Azerbaycan’da ihracatın ithalatı karşılama oranı (X/M)’da zamanla 
yükselmiş ve 2008’de 6,6 katına kadar ulaşmıştır.  

Tablo 6: Azerbaycan’ın Dış Ticaretinin 2005-2015 Dönemi Gelişimi (Mil-
yon Dolar ve %)

Yıl İhracat 
(X)

İthalat 
(M)

Dış Denge 
(X-M)

Dış Ticaret Hacmi 
(X+M)

X/M 
(%)

2005 4.347 4.211 136 8.558 103,2
2006 6.372 5.267 1.105 11.639 121,0

2007 6.058 5.712 346 11.770 106,1
2008 47.756 7.162 40.594 54.918 666,8
2009 14.689 6.119 8.570 20.808 240,1
2010 21.278 6.597 14.681 27.875 322,5
2011 26.480 9.733 16.747 36.213 272,1
2012 23.827 9.642 14.185 33.469 247,1
2013 23.904 10.763 13.141 34.667 222,1
2014 21.751 9.179 12.572 30.930 237,0
2015 14.857 10.596 4.261 25.453 140,2

Kaynak: ITC (2016), International Trade Center http://www.intracen.
org/ ve http://www.trademap.org/countrymap/Country_SelProduct-
Country_TS.aspx(Erişim:08.08.2016)

Azerbaycan’ın dış ticaretindeki başlıca ürün ve ülkelere bakılırsa 
2010-2014 dönemi ortalaması olarak Azerbaycan’ın ihracatında en büyük 
payı ham petrol ve petrol ürünleri (%93,8) almakta, işlenmiş gıda ürün-
leri %2 pay ile ikinci sırayı almakta, kimyasal ürünler, basit sanayi ürünle-
ri, ulaştırma ekipmanları ve tekstil ürünleri %1’in altındaki paylarıyla bu 
ürünleri izlemektedir. Azerbaycan’ın ithalatına bakıldığında sanayi ürünle-
ri ağırlıklıdır. Şöyle ki: 2010-2014 döneminde ortalama olarak elektriksiz 
makineler (%20,7), basit sanayi ürünleri (%16,8), ulaştırma ekipmanları 
(%13,1), işlenmiş gıda ürünleri (%10,1) ve kimyasal ürünler (%9,7) pay 
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almıştır (ITC, 2016)6. Azerbaycan’ın ihracatında ilk sırayı petrol ihracatına 
bağlı olarak İtalya (%29,9) almakta, ardından sırasıyla Almanya (%15,1), 
Endonezya (%8), Fransa (%7,9), Çek Cumhuriyeti (%6,8) gelmektedir. 
Azerbaycan’ın ihracatında Türkiye 2015 yılında 232 milyon dolar ve %1,5 
oranındaki payıyla 14. sırada bulunmaktadır. Buna karşılık Azerbaycan’ın 
ithalatında Türkiye %18,8 payla ilk sırada bulunmakta, ülkemizi Rusya 
(%16,6), İngiltere (%10,1), Almanya (%7,8) ve İtalya (%7,3) izlemekte-
dir. (ITC, 2016)7. 

Öte yandan Azerbaycan’ın enerji rezerv, üretim ve dış ticaret 
ilişkilerine bakılacak olursa, 2015 yılı sonu itibarıyla Azerbaycan’ın 1 
milyar ton petrol (7 milyar varil) rezervinin bulunduğu saptanmıştır. 
Azerbaycan, dünyadaki bilinen kesinleşmiş petrol rezervlerinin %0,4’ne 
sahiptir. Azerbaycan’ın 2015 yılı petrol üretimi 41,7 milyon ton (841.000 
varil/gün) düzeyindedir ve dünya petrol üretiminin %1,1’ni gerçekleştir-
miştir. Azerbaycan’da petrol tüketimi 2015’de 4,5 milyon ton (99.000 va-
ril/gün) düzeyinde gerçekleşmiştir. Azerbaycan’ın petrol tüketim miktarı, 
dünya petrol tüketiminin sadece %0,1’ni oluşturmaktadır. Azerbaycan’ın 
içeride petrol tüketimi üretiminin sadece %11,8’i kadardır. Bu bağlam-
da Azerbaycan için iç tüketiminden artan %88 civarındaki veya 742.000 
varillik petrol fazlasını uluslararası pazarlara güvenli biçimde ulaştırmak 
oldukça önemlidir. Azerbaycan’ın kesinleşmiş doğalgaz rezervi 2015 yılı 
itibarıyla 1,1 trilyon m3 düzeyindedir. Azerbaycan dünya doğalgaz rezerv-
lerinin %0,6’ne sahiptir. Doğalgaz üretimi 2015’de 18,2 milyar m3 (dün-
ya üretiminin %0,5 kadarı) olmuştur. Doğalgaz tüketimi ise 9,8 milyar m3 
olmuştur (BP, 2016)8. Benzer biçimde Azerbaycan’ın doğalgaz iç tüketimi 
üretiminin %53,8’i olduğu için artan 8,4 milyar m3 düzeyindeki doğalgazı, 
güvenli şekilde doğalgaz boru hatları ile uluslar arası pazarlara aktarmak 
istemektedir. 

6 Bkz:http://www.intracen.org/layouts/CountryTemplate.aspx?pageid=47244645034&id=47244651693(Eriş
im:08.08.2016)

7 Bkz:http://www.intracen.org/layouts/CountryTemplate.aspx?pageid=47244645034&id=47244651690(Eriş
im:08.08.2016)

8 Bkz: http://www.bp.com/en/global/corporate/energy-economics/statistical-review-of-world-energy.html (Eri-
şim:08.08.2016)
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Azerbaycan, özellikle Rusya ile enerji ihraç ilişkilerinde bağım-
lılığı azaltıcı alternatif enerji nakil hatları geliştirme üzerine yoğun 
çaba göstermektedir. Bu çabaları hem Türkiye hem de bölgedeki enerji 
kaynakları üzerinde menfaatleri bulunan ABD ve AB ülkelerinin enerji 
şirketleri tarafından desteklenmektedir (İbrahimov, 2012: 127-132). Azer-
baycan 20’nin üzerinde ülkeye petrol-doğalgaz ihraç etmekte, petrol ve do-
ğalgaz transferinde şu hatları kullanmaktadır9; 

Bakü-Tiflis-Ceyhan (BTC) Petrol Boru Hattı; ülke petrol ihracatının 
%80 kadarı, asrın anlaşması olarak nitelendirilen 1768 kilometrelik Bakü-
Tiflis-Ceyhan (BTC) hattı üzerinden yapılmaktadır. İnşası 2005’te tamam-
lanan hat, 2006’da faaliyete geçmiştir. BTC’nin kapasitesi günde 1 milyon 
varil civarındadır. 

Bakü-Novorossisk (Kuzey Yolu) Petrol Boru Hattı; yaklaşık 1330 
km. uzunluğundaki bu hat günde 100 bin varil petrol taşıma kapasitesine 
sahiptir. 1996’dan beri kullanılan hattan petrol Rusya’nın Karadeniz kıyı-
sındaki Novorossisk Limanına ulaştırılmaktadır. 

Bakü-Supsa (Batı Yolu) Petrol Boru Hattı ile günde 145 bin varil 
kapasiteli 837 kilometrelik bu hattan Azerbaycan hafif petrolü önce Gür-
cistan’ın Supsa kentine, oradan tankerlerle dünya pazarına taşınmaktadır. 
Bu hat Azerbaycan resmi devlet petrol şirketi (SOCAR) adına uluslarara-
sı konsorsiyum tarafından işletilmektedir. Bu hat, Azerbaycan’ın 1997’de 
gündeme gelen Çırak bölgesi “erken petrolünün” ihracında Rusya’ya ba-
ğımlılığı azaltma yönündeki BTC öncesi önemli alternatif enerji hattı çaba-
sı olmuştur (İbrahimov, 2012: 134-135).

 Bakü-Tiflis-Erzurum (Güney Kafkasya) Doğalgaz Boru Hattı: Türkiye 
açısından büyük önem taşıyan bu hat Erzurum’a ulaşmadan önce 692 km 
boyunca BTC Petrol Boru Hattı’na paralel uzanmaktadır. İnşası 2006’da 
bitirilen BTE boru hattı 2007’de faaliyete geçmiştir. Şahdeniz (Faz I) yata-
ğından gelen 8,4 milyar m3 doğalgaz taşıma kapasitesi bulunmaktadır. 

Bakü-Novo Filya Doğalgaz Hattı: Uzunluğu 200 kilometrelik bu hat, 
Gazprom şirketi ve SOCAR arasında 2009’da imzalanan memorandum 

9  http://www.azerbaijans.com/content_1030_tr.html (Erişim:09.08.2016)
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çerçevesinde Rusya’ya doğalgaz taşımaktadır. Rusya’dan Azerbaycan’a do-
ğalgaz taşıyan hat, 2010’dan itibaren ters istikamette doğalgaz taşımaktadır. 
Rusya’ya bu hatla yılda 991 milyon m3 doğalgaz taşınmaktadır. Bu hattan 
iki tarafın anlaşmaları çerçevesinde 3 milyar m3 miktarına kadar doğalgazın 
Rusya’ya ihracatı söz konusu olabilecektir. 

İran Doğalgaz Boru Hattı: Ermenistan sorunu nedeniyle Azerbaycan, 
İran üzerinden Nahçıvan’a doğalgaz göndermektedir. Bu faaliyeti gerçek-
leştirmek için Azerbaycan İran’a bu hattan doğalgaz göndermekte, İran ise 
gazı Nahçıvan’a aktarmaktadır. Azerbaycan’ın Ocak 2011’de İran ile yap-
tığı anlaşmaya göre bu hattan yıllık 1 milyar m3 miktarında İran’a doğal-
gaz ihraç edilmektedir. Bu enerji nakil hattı Nahcivan’ın enerji ihtiyacının 
karşılanması bağlamında ekonomik nedenlerden daha çok jeopolitik önem 
taşımaktadır (İbrahimov, 2012: 140-141).

4.2. Türkmenistan Ekonomisi ve Türkmenistan’ın Dış Ticaret ve 
Enerji İlişkileri

Türkmenistan’ın toplam yüzölçümü 488.100 km2’dir, günümüz nü-
fusu yaklaşık 5,4 milyon kişidir. Türkmenistan, kuzeydoğudan Özbekistan, 
güneydoğudan İran, batıdan Hazar Denizi ve kuzeybatıdan Kazakistan ile 
sınırlıdır (Özey, 2011: 266). 1991’de bağımsızlığını kazanan Türkmenis-
tan, geçiş ekonomileri arasında sanayisi en geri ülkelerden birisidir. SSCB 
döneminde Türkmenistan temin ettiği hammaddelerle diğer Sovyet Cum-
huriyetlerinin sanayileşmesini desteklemiştir. 1960’lardan itibaren Mosko-
va’nın direktifleriyle pamuk üretimine ağırlık vermiş ve ülke bir tarım eko-
nomisi olmasına rağmen pamuk dışında diğer tarımsal ürünlerde tümüyle 
merkeze bağımlı hale gelmiştir. (Cesar, 2007: 112-114). Bağımsızlık son-
rası IMF programlarını uygulamayı reddeden Türkmenistan, içe dönük bir 
ekonomi politikası izlemiş ve geniş çaplı sübvansiyonlar, kur ve fiyat kon-
trolleri ve yabancı yatırıma uygun olmayan bir ekonomik ortam meydana 
gelmiştir. (KTO, 2008: 8).

Türkmenistan’ın ürettiği katma değerin günümüzdeki mevcut sektö-
rel dağılımına bakıldığında tarımın payının %19,4; toplam sanayinin payı-
nın %40,1 (imalat sanayi %21,7) ve hizmetler sektörünün %40,4 payının 
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bulunduğu görülmektedir10. Tablo 7’de Türkmenistan’ın GSYH düzeyi, bü-
yüme oranları, kişi başı gelir düzeyi, enflasyon ve işsizlik oranlarının geli-
şimi yer almaktadır. Bilindiği üzere SSCB dağıldıktan sonra Türkmenistan 
1992 ve 1993’de dünya fiyatlarıyla doğalgaz ihraç etmeye başlamış, buna 
bağlı olarak ülke ekonomisi ve dış ticaret dengesinde önemli iyileşme göz-
lenmiştir. Bununla birlikte 1993-1994’de Ukrayna ve diğer BDT ülkeleri-
nin doğalgaz borçlarını ödeyememesi Türkmenistan ekonomisinde likidite 
krizi yaratmış, 1993-1995 yılları arasında milli gelir azalırken hiperenflas-
yon ortaya çıkmıştır. 1996’da dış ticaret ve döviz kuru rejiminde reform 
yapan Türkmenistan’da 1995’de %705 düzeyindeki enflasyon 1997’den iti-
baren denetim altına alınmıştır (Topal, 2016: 69).

Tablo 7: Türkmenistan’ın Temel Makro Ekonomik Göstergeleri 
1995-2015 

Yıl GSYİH
(Milyon $)*

Büyüme Oranı 
(%)**

Kişi Başı GSYİH 
($)***

Enflasyon Oranı 
(%)****

İşsizlik Oranı
(%)

1995 2.482 -7,2 610 705,7 10.9

2000 2.905 5,5 600 23,5 11.2

2005 8.104 13,0 1.600 7,0 11.1

2006 10.278 11,0 1.960 12,3 11.0

2007 12.664 11,1 2.330 9,3 11.0

2008 19.272 14,7 3.050 59,7 11.1

2009 20.214 6,1 3.570 9,8 10.8

2010 22.583 9,2 4.110 2,3 10.9

2011 29.233 14,7 4.790 12,9 11,0

2012 35.164 11,1 5.660 8,3 10.8

2013 39.198 10,2 6.690 1,2 10.7

2014 43.486 10.3 7.530 0,6 10.5

2015 37.334 6,5 7.510 -1,0 -

Kaynak: World Bank. * cari fiyatlarla. **ulusal parayla *** Atlas Metodu **** 
GSYİH Deflatörü

Rusya ve Ukrayna’ya yönelik doğalgaz ihracatının yeniden başla-
ması, dünya petrol ve doğalgaz fiyatlarının yüksek düzeylerde seyretmeye 
devam etmesi gibi olumlu gelişmeler sonucunda, dış ticaret açığı 1999 ve 

10  http://www.intracen.org/country/turkmenistan/income/ (Erişim:09.08.2016)
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2000 yıllarda azalmıştır. Bu yıllarda petrol ve sanayi üretiminde artış kay-
dedilmiş ve ülke ekonomisinde yaşanan olumlu gelişmeler sonucu milli 
gelirde büyük ölçüde artış yaşanmıştır.  Türkmenistan dünya doğalgaz fi-
yatlarındaki artışın ardından özellikle enerji, tarım ve tüketim malları sek-
törlerinde yapılan büyük yatırımlar sonucunda 1999 yılını %16 büyüme 
oranı ile tamamlamıştır. (KTO, 2008: 8-9). Özellikle petrol fiyatlarının 
arttığı dönemde doğalgaz ihracatının olumlu etkisiyle 2000 yılı sonrası 
Türkmenistan ekonomisi hızla büyümüştür. Öyle ki, Dünya Bankası veri-
lerine11 göre Tablo 7’de görüldüğü gibi 1995’de yaklaşık 2,5 milyar dolar 
olan Türkmenistan GSYİH düzeyi, 2014’de 43,5 milyar dolara kadar ulaş-
mış, ancak petrol fiyatlarının hızla düştüğü 2015’de 37,3 milyar dolara geri-
lemiştir. Türkmenistan’ın kişi başına geliri de bu dönemde artmış, 1995’de 
610 dolar olan kişi başına geliri, 2005’de 1600 dolara, 2010’da 4110 dola-
ra ve 2015’de 7510 dolara yükselmiştir. Türkmenistan’da enflasyon oranı 
2008 ve 2011 yılı hariç son on yılda tek haneli rakamlara inmiş durumda-
dır. Türkmenistan’ın resmi işsizlik verileri bulunmamaktadır. Dünya Ban-
kası verilerine göre ise Türkmenistan’da işsizlik oranları %10-11 düzeyinde 
seyretmektedir (Topal, 2016: 71).

Tablo 8’de Türkmenistan’ın 2005-2015 dönemi dış ticaretinin 
gelişimi gösterilmiştir. Ülke ihracatının büyük oranda doğalgaz satışına 
bağlı olması, yıllık ihracat gelirleri ve dış ticaret dengesinde dalgalanmala-
ra yol açmaktadır. 1998’de yaşanan Rusya krizi sonrası ülkenin dış ticaret 
hacmi artış göstermiş ve Türkmenistan 2000 yılından itibaren dış ticaret 
fazlası vermeye başlamıştır. Türkmenistan’ın ihracatı 2005 yılında 4,8 mil-
yar dolar düzeyindeyken 2008’de 9 milyar dolara çıkmış, ancak Tablo 8’de 
görüldüğü gibi küresel krizin etkisinin hissedildiği 2009 ve 2010’da ihracat 
sırasıyla 2,3 ve 2,7 milyar dolara gerilemiştir. Bu iki yılda Türkmenistan dış 
ticaret açığı vermiş, ardından yeniden artan ihracat 2014’de 12,3 milyar do-
lara ulaşsa da petrol fiyatlarının gerilediği 2014’ün ikinci yarısından sonra 
2015’de ihracat 9,3 milyar dolara inmiştir. 

11  http://www.worldbank.org/en/country/turkmenistan (Erişim:09.08.2016)
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Tablo 8: Türkmenistan Dış Ticaretinin 2005-2015 Dönemi Gelişimi 
(Milyon Dolar ve %)

Yıl İhracat 
(X)

İthalat 
(M)

Dış Denge 
(X-M)

Dış Ticaret Hac-
mi 

(X+M)

X/M 
(%)

2005 4.824 2.099 2.725 6.923 229,8
2006 5.444 1.804 3.640 7.248 301,8
2007 6.489 2.433 4.056 8.922 266,7
2008 9.135 4.137 4.998 13.272 220,8
2009 2.276 5.301 -3.025 7.577 42,9
2010 2.678 4.680 -2.002 7.358 57,2
2011 7.452 6.591 861 14.043 113,1
2012 11.122 8.645 2.477 19.767 128,7
2013 11.923 8.440 3.483 20.363 141,3
2014 12.275 8.641 3.634 20.916 142,1
2015 9.271 5.496 3.775 14.767 168,7

Kaynak:http://www.trademap.org/countrymap/Country_SelProduct-
Country_TS.aspx (Erişim:10.08.2016).

Türkmenistan’ın ithalatı da bu dönemde artarak 2005’de 2,1 mil-
yar dolardan 2014’de 8,6 milyar dolara ulaşmış, 2015’de 5,5 milyar dolara 
inmiştir. 2008’de 5 milyar dolar dış ticaret fazlası veren Türkmenistan’da 
ihracatın ithalatı karşılama oranı 2009 ve 2010 yılları hariç %100’ün 
üzerinde gerçekleşmiş, 2007’de %267 düzeyine (2,7 kat) kadar çıkmıştır. 

Türkmenistan’ın ihracatının 2010-2014 döneminde ortalama olarak 
%90,3’ü doğalgazdan oluşmaktadır. Aynı dönemde ortalama olarak ihracatta 
ikinci kalem taze meyve ve sebze (%3,3) ve üçüncü sırada tekstil ürünleri 
(pamuk) %3,2 pay almıştır.12 Türkmenistan’ın 2015 yılında 2 digit mal sınıf-
lamasına göre ihracatında doğalgaz ve mineral türevleri (27 fasıl) 8,5 milyar 
dolar ile ilk sırayı alırken, pamuk ve türevleri (52 fasıl) 487 bin dolarla ikinci 
sırayı ve tuz, çimento v.b (25 fasıl) 87 bin dolarla üçüncü sırada yer almıştır. 
Dolayısıyla 2015’de doğalgaz ihracatı Türkmenistan’ın ihracatının %91,4’nü 
oluşturmuş, pamuk ihracatı %5,3 pay almış ve yaklaşık %1 pay ile tuz ve çi-

12 http://www.intracen.org/country/turkmenistan/sector-trade-performance/(Erişim:10.08.2016).
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mento benzeri diğer toprak ürünleri %1 pay almıştır. Türkmenistan bu özel-
likleri ile Azerbaycan gibi enerji ihracatına bağımlı bir ülke görünümü ver-
mektedir. Bu nedenle bu ürünlerin fiyatlarındaki dalgalanmalar bu ülkelerin 
ihracat gelirlerinde dalgalanma bağlamında Hollanda Hastalığı olarak adlan-
dırılan soruna, ithalat kapasitesinin ve bütçe kapasitelerinin sınırlanmasına 
ve sonuçta ekonomik büyümelerinde dalgalanmaya yol açmaktadır.

Türkmenistan’ın ithalatında sanayi ürünlerinin ağırlıklı olduğu gö-
rülmektedir. Şöyle ki Türkmenistan’ın 2010-2014 dönemi ithalatında13 or-
talama olarak basit sanayi ürünleri %23,1 payla ilk sırayı almakta, bu tür 
ürünleri %18,8 payla elektriksiz makineler izlerken, üçüncü sırada %12,5 
payla ulaştırma ekipmanları almakta, bu ürünleri kimyasallar (%8,2); elek-
tronik bileşenleri (%7,3); diğer sanayi ürünleri (%7,1) izlemektedir. Türk-
menistan’ın 2015 yılı ithalatında 2 dijit sınıflamaya göre ilk sırayı 1,048 
milyar dolarla (%19,1 pay) makineler, nükleer reaktörler, kazan ve boyler-
ler faslı (84 fasıl) almakta, ikinci sırada 783 bin dolarla elektronik ürünler 
(%14,3 pay) faslı (85 fasıl), üçüncü sırada 750 bin dolarla (%13,7 pay) de-
mir ve çelikten ürünler faslı (73 fasıl), dördüncü sırada 385 bin dolarla (%7 
pay) demiryolu ve tramvay hariç ulaştırma araçları ve ekipmanları faslı (87 
fasıl) ve beşinci sırada 247 bin dolarla (%4,5 pay) demir ve çelik ithalatı (72 
fasıl) bulunmaktadır.

Türkmenistan’ın dış ticaret partnerlerine bakıldığında; Türkmenis-
tan’ın ihracatında 2015 yılı itibarıyla ilk sırayı doğalgaz ihraç ettiği Çin 
%84,4 payla almakta, ikinci sırada Türkiye (%6,1 pay), üçüncü sırada İtalya 
(%2,1 pay) bulunmaktadır. Diğer yandan 2015 yılı itibarıyla Türkmenis-
tan’ın ithalatında ilk sırayı Türkiye (%33,8 pay) almakta, ülkemizi Rusya 
(%15,4 pay), Çin (%14,9 pay); Almanya (%6,3) ve İtalya (%4,3 pay) izle-
mektedir14.  

Türkmenistan’ın enerji rezerv, üretim ve dış ticaret ilişkilerine ba-
kılacak olursa, 2015 yılı sonu itibarıyla Türkmenistan’ın kesinleşmiş 100 
milyon ton petrol (600 milyon varil) rezervinin bulunduğu saptanmıştır. 

13  http://www.trademap.org/countrymap/Product_SelCountry_TS.aspx (Erişim:10.08.2016).
14 http://www.intracen.org/layouts/CountryTemplate.aspx?pageid=47244645034id=47244652747(Eriş

im:10.08.2016).
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Mevcut kesinleşmiş rezervler itibarıyla Türkmenistan’ın petrol zengini bir 
ülke olduğu söylenemez. Bu bağlamda Türkmenistan’ın petrol rezervi, 
Azerbaycan’ın onda biri kadardır. Türkmenistan’ın petrol üretimi 2015’de 
12,7 milyon ton (261.000 varil/gün) düzeyine ulaşmıştır. BP verilerine 
göre Türkmenistan’ın petrol üretimi dünya petrol üretiminin sadece %0,3 
kadarıdır. Bu üretim miktarı devam ettiğinde rezervlerinin 6,3 yıl yeteceği 
tahmini yapılmaktadır15. Türkmenistan’ın petrol tüketimi ise 2015’de 6,4 
milyon ton (146.000 varil/gün) düzeyinde gerçekleşmiştir. Türkmenis-
tan’ın petrol üretimi Azerbaycan ile kıyaslandığında geri olmasına karşın 
tüketimi Azerbaycan’dan (4,5 milyon ton) yaklaşık 2 milyon ton daha faz-
ladır. Bununla birlikte Türkmenistan’ın petrol tüketimi (6,4 milyon ton) 
toplam petrol üretiminin (12,7 milyon ton) yaklaşık yarısını oluşturduğu 
için kalan %50 üretim fazlasını ihraç etmektedir. 

Diğer yandan Türkmenistan, doğalgaz rezervlerine bakıldığında 
Azerbaycan’dan daha iyi durumdadır. BP verilerine göre Türkmenistan’ın 
kesinleşmiş doğalgaz rezervi 2005 yılında 2,3 trilyon m3 iken yeni bulunan 
rezervlerle 2015’de 17,5 trilyon m3 düzeyine ulaşmıştır. Bu çerçevede Türk-
menistan, kesinleşmiş dünya doğalgaz rezervlerinin tek başına %9,4’ne 
sahip hale gelmiştir. Türkmenistan 2015 yılı itibarıyla, dünya kesinleşmiş 
doğalgaz rezervleri itibarıyla İran (%18,2), Rusya Federasyonu (%17,3) ve 
Katar (%13,1)’dan sonra dördüncü sırada gelmektedir. Türkmenistan’ın 
kesinleşmiş doğalgaz rezervinin günümüz üretim değerleri sürdüğü du-
rumda 241 yıllık üretime imkân vermesi söz konusudur. BP verilerine göre 
Türkmenistan’ın doğalgaz üretimi 1985’de 75,3 milyar m3 iken zamanla 
azalarak 1998’de Rusya ekonomik krizi ortamında 12 milyar m3 düzeyine 
kadar inmiş, daha sonra artarak 2005’de 57 milyar m3 düzeyine ulaşmış, 
2009-2010 yılında küresel krizin etkisiyle yeniden görece azalsa da 2015’de 
72,4 milyar m3 (dünya üretiminin %2’si) olmuştur. Bu bağlamda Türkme-
nistan’ın 2015 yılı doğalgaz üretiminin hala 1985 üretim düzeyinin geri-
sinde olduğu dikkati çekmektedir. Türkmenistan’ın doğalgaz iç tüketi-
mine bakıldığında 1985’de 8,4 milyar m3 düzeyinde (üretiminin yaklaşık 

15 Bkz:http://www.bp.com/en/global/corporate/energy-economics/statistical-review-of-world-energy.
html(Erişim:12.08.2016)
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%11,2’si) iken 2005’de 16,1 milyar m3 düzeyine (üretiminin yaklaşık 
%28,2’si) ve 2015’de 34,3 milyar m3 düzeyine (üretimin yaklaşık %47,4 
kadarı) ulaşması söz konusudur (BP, 2016)16. Dolayısıyla Türkmenistan’ın 
iç doğalgaz tüketimi zamanla artsa bile halen petrolde olduğu gibi %52 ci-
varında bir üretim fazlası bulunmakta ve kesinleşmiş doğalgaz rezervleri 
dikkate alındığında, dünya petrol piyasasının aksine, dünya doğalgaz pi-
yasasında üretimini ve ihracatını büyük ölçüde artırmaya müsait önemli 
kapasiteye sahip bir ülke olarak görülmektedir.

Türkmenistan’ın doğalgaz rezervlerinin önemli kısmı ülkenin güney-
doğu sınırındaki Amuderya havzasındadır. Türkmenistan, hidro karbon 
sanayinin geliştirilmesi yönünde iddialı projeler ortaya koymaktadır. 2030 
yılı itibarı ile doğalgaz üretiminin yılda 250 milyar m3 ve ham petrol üreti-
minin yılda 110 milyon tona çıkarılması hedeflenmektedir. Ancak ihracat 
kapasitesi ve ülkedeki iş ortamının yeterince gelişmemesi nedeniyle hidro 
karbon sanayinin gelişimi sınırlı düzeydedir. Dünya Ticaret Örgütüne üye 
olmayan Türkmenistan’ın tekstil sektöründe yabancı sermaye çekmeye 
dönük çalışmalarının bir ölçüde başarılı olduğu söylenebilir. 1985-2006 
döneminde ülkeyi içe dönük tarafsızlık politikaları ile yöneten devlet baş-
kanı Saparmurat Niyazov (Türkmenbaşı)’un Aralık 2006’da ölümü sonrası 
2007’den beri Türkmenistan devlet başkanı olan Gurbanguli Berdimu-
hamedov’un dışa açılma politikaları çerçevesinde Çin ve İran’a doğalgaz 
ulaştırılmasını sağlayacak boru hatları 2009 yılı sonu 2010 yılı başında fa-
aliyete geçmiş olup, Harita 1’de görüldüğü üzere ülkenin doğalgaz ihracatı 
için yeni pazar olanakları sağlamıştır (Ekonomi Bakanlığı, 201617)

16  BP, Statistical Review of World Energy June 2016. http://www.bp.com/statisticalreview (Erişim:12.08.2016)
17 Bkz:http://www.ekonomi.gov.tr/portal/faces/home/disIliskiler/ulkeler/ulkedetay T%C3%BCrkmenistan / ekono-

mik-gorunum Erişim: 13.08.2016.
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piyasasının aksine, dünya doğalgaz piyasasında üretimini ve ihracatını büyük ölçüde artırmaya 
müsait önemli kapasiteye sahip bir ülke olarak görülmektedir. 

Türkmenistan’ın doğalgaz rezervlerinin önemli kısmı ülkenin güneydoğu sınırındaki 
Amuderya havzasındadır. Türkmenistan, hidro karbon sanayinin geliştirilmesi yönünde iddialı 
projeler ortaya koymaktadır. 2030 yılı itibarı ile doğalgaz üretiminin yılda 250 milyar m3 ve ham 
petrol üretiminin yılda 110 milyon tona çıkarılması hedeflenmektedir. Ancak ihracat kapasitesi ve 
ülkedeki iş ortamının yeterince gelişmemesi nedeniyle hidro karbon sanayinin gelişimi sınırlı 
düzeydedir. Dünya Ticaret Örgütüne üye olmayan Türkmenistan’ın tekstil sektöründe yabancı 
sermaye çekmeye dönük çalışmalarının bir ölçüde başarılı olduğu söylenebilir. 1985-2006 
döneminde ülkeyi içe dönük tarafsızlık politikaları ile yöneten devlet başkanı Saparmurat Niyazov 
(Türkmenbaşı)’un Aralık 2006’da ölümü sonrası 2007’den beri Türkmenistan devlet başkanı olan 
Gurbanguli Berdimuhamedov’un dışa açılma politikaları çerçevesinde Çin ve İran’a doğalgaz 
ulaştırılmasını sağlayacak boru hatları 2009 yılı sonu 2010 yılı başında faaliyete geçmiş olup, 
Harita 1’de görüldüğü üzere ülkenin doğalgaz ihracatı için yeni pazar olanakları sağlamıştır 
(Ekonomi Bakanlığı, 201615). 

 
Harita 1: Türkmenistan’ın Doğalgaz Boru Hatları 

Harita 1 yardımıyla geçmişten günümüze Türkmenistan’ın doğalgazını dış pazarlara 
ulaştırma sürecine bakılırsa, Türkmenistan 2010’a kadar doğalgaz kaynaklarını 1960’larda inşa 
edilen SSCB’nin rakipsiz Orta-Asya Merkez boru hattı üzerinden ihraç edebilmiştir. SSCB 
dağıldığında başka boru hattı alternatifi olmadığı için Rusya Federasyonu bu gazın tek alıcısı 
olmuştur. 1990’lı yıllardaki ekonomik krizler, Rusya ve Ukrayna arası sorunlar ve bu ülkelerin 
doğalgaz bedelini ödememesi nedeniyle 1990’ların sonunda Türkmenistan’ın doğalgaz üretimi 12 
milyar m3, ihracatı 3,1 milyar m3 düzeyine inmiş, ihracatın 1,8 milyar m3 miktarı İran’a geriye 
kalanı bölge ülkelerine olmuştur. Özetle 2000’li yıllara kadar Türkmen doğalgazının alıcıları 
Rusya, Ukrayna ve İran’dır. 2007-2009 döneminde NABUCCO projesi kapsamında Türkmen 
doğalgazının projeye dâhil edilmesi gündeme gelse de projenin uygulanmayacağının kesinleşmesi 
sonrası yeni alternatifler aranmaya başlamıştır. Özellikle 2008’de 45 milyar m3 Rusya’ya 
doğalgaz ihracat yapan Türkmenistan, Nisan 2009’da küresel krizin etkisiyle doğalgaz fiyatını 
düşürmek isteyen Rusya ile anlaşmazlığa düşmüştür. Bu anlaşmazlık Aralık 2009’da Rusya’nın 
izleyen yıllarda yıllık 30 milyar m3 doğalgaz alımını içeren bir anlaşma ile çözümlense de 
alternatif pazar arayışları sürmüştür  (İsmayilov ve Budak, 2014: 30-36). 

Bu çerçevede Türkmenistan dünyanın en uzun boru hattı olarak bilinen Türkmenistan-Çin 
doğalgaz boru hattını 2007-2009 döneminde inşa etmiş, Ocak 2010’da İran’a ikinci boru hattı 
çekilmiştir. Aralık 2009’da ilk hattı faaliyete geçen 7 bin kilometrelik Türkmenistan-Çin doğalgaz 
                                                            
15 Bkz: http://www.ekonomi.gov.tr/portal/faces/home/disIliskiler/ulkeler/ulke-
detay/T%C3%BCrkmenistan/ekonomik-gorunum Erişim: 13.08.2016. 
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CO projesi kapsamında Türkmen doğalgazının projeye dâhil edilmesi 
gündeme gelse de projenin uygulanmayacağının kesinleşmesi sonrası yeni 
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doğalgaz ihracatı yapan Türkmenistan, Nisan 2009’da küresel krizin etki-
siyle doğalgaz fiyatını düşürmek isteyen Rusya ile anlaşmazlığa düşmüştür. 
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m3 doğalgaz alımını içeren bir anlaşma ile çözümlense de alternatif pazar 
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Bu çerçevede Türkmenistan dünyanın en uzun boru hattı olarak bili-
nen Türkmenistan-Çin doğalgaz boru hattını 2007-2009 döneminde inşa 
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hattı Enerji İpek Yolu olarak adlandırılmıştır. Bir sene sonra açılan 1833 
km uzunluğundaki ikinci boru hattından 2010’da 3,5 milyar m3; 2011’de 
13 milyar m3; 2012’de 21,3 milyar m3 ve 2013’de 33 milyar m3 doğalgaz ih-
raç edilmiştir. Eylül 2012’de inşasına başlanan üçüncü Türkmen-Çin boru 
hattı 1830 km uzunluğundadır. Yıllık 25 milyar m3 doğalgaz taşıma kapa-
siteli boru hattından 2014’de 7 milyar m3, 2015’den itibaren 10 milyar m3 
Türkmen doğalgazının Çin’e taşınması öngörülmüştür. Eylül 2013’de Çin 
Cumhurbaşkanı Şi Cinping’in ziyaretinde dördüncü boru hattı inşası konu-
sunda uzlaşma sağlanmış ve 2014’de inşasına başlanması öngörülmüştür. 
Dünyanın ikinci büyük doğalgaz yatağı olarak bilinen Kalkınış bölgesinden 
ihraç edilecek doğalgaz boru hattının 2016 yılı sonunda faaliyete geçme-
si kararlaştırılmıştır. Trans-Afgan boru hattı iken günümüzde TAPI olarak 
bilinen Türkmenistan-Afganistan-Pakistan-Hindistan doğalgaz boru hattı 
projesi Aralık 2010’da Aşkabat’ta Türkmen, Afgan ve Pakistan cumhurbaş-
kanlarının katılımıyla ortaya çıkmıştır. 30 yıllık süreyle doğalgazın Güney 
Asya’ya bu hat ile taşınması konusunda anlaşılmış ve iki sene sonrasında 
nihai anlaşma imzalanmıştır. Türkmen doğalgazını Güney Asya pazarları-
na taşıyacak TAPI’nın yıllık taşıma kapasitesi 27-33 milyar metreküp ola-
rak tahmin edilmektedir ve 2015’te Türkmenistan’da inşaatına başlanacak 
boru hattının 2017 yılında faaliyete geçmesi beklenmektedir (İsmayilov ve 
Budak, 2014: 37-41). 

BP verilerine bakıldığında boru hatları ile Türkmenistan’ın küresel 
düzeyde petrol ve doğalgaz fiyatlarının hızla gerilediği 2015 yılında doğal-
gaz ihracatı toplam 38,1 milyar m3 düzeyinde gerçekleşmiştir. Bu ihracatın 
0,3 milyar m3 miktarı Kazakistan’a gerçekleşmiş, Rusya Federasyonu’na 2,8 
milyar m3 (payı%7,3); İran’a 7,2 milyar m3 (payı %18,9) ve Çin’e 27,7 mil-
yar m3 (payı %72,7) olmuştur. Dolayısıyla Türkmenistan’ın günümüzde en 
önemli dış ticaret partneri doğalgaz ihracatı bağlamında Çin’dir.18

18  BP, Statistical Review of World Energy June 2016. http://www.bp.com/statisticalreview (Erişim:13.08.2016)
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5- Türkiye ile Azerbaycan ve Türkmenistan’ın Dış Ticaret-Enerji 
İlişkileri ve TANAP’ın Önemi

Bu başlık altında öncelikle Türkiye ile bu iki ülke arasındaki enerji 
hariç dış ticaret ilişkileri, ardından bu iki ülkeyle enerji dış ticareti ilişkileri 
gösterilerek Trans-Anadolu Doğalgaz Projesi’nin (TANAP) önemi üzerin-
de durulacaktır.

5.1. Türkiye ile Azerbaycan ve Türkmenistan’ın Dış Ticaret İliş-
kileri

Burada öncelikle belirtmek gerekir ki, Azerbaycan ile Türkiye’nin dış 
ticaret ve enerji ilişkileri oldukça gelişmiştir. Ekonomik ilişkilerde enerji 
ticaretinde işbirliği her iki ülkenin uluslararası çıkarlarına uygundur. Bu 
noktada Türkiye’nin Azerbaycan ile dış ticaretinin gelişimine bakabiliriz. 

Türkiye’nin Azerbaycan ile 2005-2015 dönemi dış ticaretinin yer 
aldığı Tablo 9’da görüldüğü gibi, iki ülke arası dış ticaret hacmi artarak 
3,3 milyar dolara yaklaşmıştır. 2009 yılı küresel kriz hariç bırakılırsa Tür-
kiye’nin Azerbaycan’a ihracatı sürekli artış göstermiş, ancak 2015’de be-
lirgin azalış olmuştur. Şöyle ki, 2015’de TÜİK verilerine göre Türkiye’nin 
ihracatı 1,9 milyar dolara inerken bu ülkeden ithalat 232 milyon dolara 
gerilemiştir. İkili dış ticaret hacmi 2,1 milyar dolara inerken 1,7 milyar 
dolara yakın dış ticaret fazlası verilmiştir. TÜİK verilerine göre Azerbay-
can’a yapılan ihracat, bu ülkeden yapılan ithalatı aşmakta ve dış ticaret Tür-
kiye lehine fazla vermektedir. Bununla birlikte International Trade Center 
(ITC) verilerine göre Azerbaycan’ın Türkiye’ye ihracat (bu ülkeden Tür-
kiye’nin yaptığı ithalat) verilerinde farklılık19 gözlenmektedir. Bu bağlam-
da bu ülkeden yapılan enerji ithalatı verileri gibi bazı verilerin gizli veri 
kapsamında olduğu için bu farkın ortaya çıkması ihtimali bulunmaktadır. 
Bununla birlikte tabloda görülebileceği gibi bu veri farkına rağmen Tür-
kiye lehine dış ticaret fazlası (2007 yılı hariç) oluşmaktadır. Türkiye’nin 
en fazla ihracat yaptığı ülkeler içinde Azerbaycan 2015’de 20. sırada yer 
almıştır ve Türkiye’nin toplam ihracatı içinde Azerbaycan’ın payı yaklaşık 
%1,3 seviyesinde bulunmaktadır. Buna karşılık Azerbaycan’ın ithalatında 
Türkiye %18 payla ilk sırada yer almaktadır.

19  Yaptığımız bir çalışmada, Azerbaycan ile yapılan ikili dış ticaret verilerinde 2013 yılına kadar DTM (Ekonomi Bakanlı-
ğı)  ve DEİK yayınlarında TÜİK verilerinden farklılıklar bulunduğu gözlenmiştir. Geniş bilgi için bkz: Üzümcü ve Topal, 
2015: 95-127.  
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Tablo 9: Türkiye-Azerbaycan Dış Ticaretinin Gelişimi (Milyon 
Dolar)20

Yıl İhracat
(X) (1)

İthalat
(TÜİK) (2)

İthalat
(ITC)* (3)

Dış Ticaret Hacmi
(X+M) (1+2)

Denge
(X-M) (1-2)

2005 528 208 276 736 320

2006 695 297 388 992 398

2007 1048 186 1056 1234 862

2008 1667 363 626 2030 1304

2009 1400 141 108 1541 1259

2010 1550 253 171 1803 1297

2011 2064 262 456 2326 1802

2012 2585 340 600 2925 2245

2013 2960 334 526 3294 2626

2014 2875 291 502 3166 2584

2015 1899 232 - 2131 1667

Kaynak: TÜİK, Dış Ticaret İstatistikleri Veri Tabanı
TÜİK dinamik sorgulama sonuçlarına21 göre Azerbaycan’a ihracatı-

mızda harmonize sistem sınıflamasına göre ilk sırada %10,3 payla kazanlar 
ve makineler (84 fasıl) bulunmakta, plastikler ve mamulleri (39 fasıl) %9,2 
pay ile ikinci, elektrikli makine ve cihazlar (85 fasıl) %7,8 payla üçüncü, 
demir ve çelikten eşyalar  (73 fasıl) %7,7 payla dördüncü ve mobilyalar 
(94 fasıl) %6,8 payla beşinci sırayı almaktadır. Türkiye’nin ithalatında yine 
harmonize sistem  sınıflamasına göre ilk sırada %29,3 payla alüminyum ve 
alüminyumdan eşyalar (76 fasıl) bulunmakta, plastikler ve mamulleri (39 
fasıl) %27,1 payla ikinci, organik kimyasal ürünler (29 fasıl) %11,6 payla 
üçüncü, mineral yakıtlar (27 fasıl) %8,6 payla dördüncü ve kıymetli metal-
ler, inci v.b (71 fasıl) ise %5,6 payla beşinci sırayı almaktadır.

Türkiye ile Türkmenistan arasındaki ekonomik ilişkiler bağlamında 
dış ticaret ilişkilerine bakılacak olursa; bağımsızlıktan sonra Türkiye ile 
Türkmenistan arası ekonomik ilişkiler de artış göstermiştir. İki ülke arasın-
da gerçekleşen ticaret hacminin büyük bir bölümünü Türkmenistan’da faa-
liyet gösteren Türk inşaat firmaları gerçekleştirmektedir. Türkmenistan’da 

20 *ITC verileri. Bkz: http://www.trademap.org/countrymap/Bilateral_TS.aspx Erişim: 13.08.2016.
21 https://biruni.tuik.gov.tr/disticaretapp/disticaret.zul?param1=21&param2=4&sitcrev=0&isicrev=0&sayac=5802 

Erişim: 14. 08.2016.
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600’den fazla Türk şirketi kayıtlı durumdadır ve bu şirketler başta müteah-
hitlik olmak üzere enerji, tekstil, altyapı gibi alanlarda faaliyette bulunmak-
tadırlar (Topal, 2016: 72). 

Tablo 10’da 2005-2015 döneminde Türkiye ile Türkmenistan ara-
sındaki dış ticaretin gelişimi görülmektedir. Tablodan görüldüğü gibi 
2005’de iki ülke arası 341 milyon dolar olan dış ticaret hacmi giderek ar-
tarak 2014’de 2,8 milyar dolara kadar yükselmiş, 2015’de görece azalarak 
2,4 milyar dolara gerilemiştir. Türkiye’nin bu dönemde Türkmenistan’a 
ihracatı hızla artarak 2005’de sadece 181 milyon dolar iken 2014’de 2,2 
milyar dolara çıkmış, ancak 2015’de 1 milyar 858 milyon dolara inmiştir. 
Türkmenistan’a ihracatın bu dönemde on katın üstüne çıkması söz konu-
sudur. Türkmenistan’dan yapılan ithalat da bu dönem de artmıştır. Ancak 
ithalat artışı ihracat kadar yüksek değildir. Türkmenistan’dan yapılan it-
halat 2005’de 161 milyon dolar iken dalgalı bir artış seyriyle 2013’de 654 
milyon dolara kadar yükselse de 2015’de 557 milyon dolara inmiştir. Bu 
bağlamda bu dönemde bu ülkeden yapılan ithalatın yaklaşık 4 katına ka-
dar çıktığı söylenebilir. Sonuçta ihracat artışının ve ihracat rakamlarının 
yüksekliği bağlamında Türkiye bu ülkeye karşı, 2007 yılı hariç, dış ticaret 
fazlası vermektedir. İkili ticarette dış ticaret fazlası 2005’de sadece 20 mil-
yon dolar iken 2014’de 1,6 milyar dolara kadar yükselse de 2015’de 1,3 
milyar dolara düşmüştür.
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Tablo 10: Türkiye-Türkmenistan Dış Ticaretinin Gelişimi: 2005-2015  
(Milyon Dolar)

YILLAR İHRACAT(X) İTHALAT(M)  HACİM(X+M)  DENGE(X-M)

2005 181 161 341 20

2006 281 190 471 91

2007 340 397 737 -57

2008 663 389 1.052 274

2009 946 327 1.273 618

2010 1.140 386 1.526 754

2011 1.493 393 1.886 1101

2012 1.480 303 1.783 1177

2013 1.957 654 2.611 1303

2014 2.231 623 2.854 1.608

2015 1.858 557 2.415 1.301

Kaynak: TÜİK, Dış Ticaret İstatistikleri, Veri Tabanı.

TÜİK dinamik sorgulama sonuçlarına22 göre Türkiye’nin Türkme-
nistan’a ihracatında harmonize sistem sınıflamasına göre ilk sırada %22,4 
payla elektrikli makine ve cihazlar, TV’ler (85 fasıl) bulunmakta, demir ve 
çelikten eşyalar  (73 fasıl) %19,4 payla ikinci, kazanlar ve makinalar (84 fa-
sıl) %10,1 payla üçüncü, mobilyalar (94 fasıl) %6,7 payla dördüncü ve plas-
tikler ve mamülleri (39 fasıl) %5,2 payıyla beşinci sırayı almaktadır. Türki-
ye’nin Türkmenistan’dan ithalatında yine harmonize sistem  sınıflamasına 
göre pamuk, pamuk ipliği ve pamuklu mensucat (52 fasıl) ürünleri %77,2 
payla ilk sırada bulunmakta, mineral yakıtlar ve türevleri (27 fasıl) %11,7 
payla ikinci, plastikler ve mamulleri (39 fasıl) %8,8 payla üçüncü; ham 
postlar, deriler ve köseleler (4 fasıl) %0,9 payla dördüncü sırada yer almak-
tadır.

5.2. Türkiye ile Azerbaycan ve Türkmenistan’ın Enerji Dış Tica-
retinin Gelişimi

Türkiye ile Azerbaycan ve Türkmenistan’dan petrol ve doğalgaz alı-
mının 2005-2015 dönemi gelişimi Tablo 11’de görülmektedir.

22 https://biruni.tuik.gov.tr/disticaretapp/disticaret.zul?param1=21&param2=4&sitcrev=0&isicrev=0&sayac=5802 
Erişim: 14. 08.2016.
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Tablo 11: Türkiye’nin Azerbaycan ve Türkmenistan’dan 2005-
2015 Dönemi Petrol ve Doğalgaz İthalatının Gelişimi

Yıl
Toplam Petrol 

İthalatı
Bin Ton

Toplam 
Akaryakıt 

İthalatı
Bin Ton

Toplam 
Doğalgaz 

İthalatı
milyon cm3

Azerbaycan 
Petrol Pay

(%)

Azerbaycan 
Akaryakıt 

Pay (%)

Azerbaycan
Doğalgaz
Pay (%)

Türkmenistan 
Akaryakıt 

Pay (%)

2005 23390 5321 26571 0,4 3,9 - 0,4
2006 24063 5217 30221 0,4 2,6 - 0,3
2007 23445 6385 35842 - 0,7 3,5 1,7
2008 21743 6178 37350 0,4 2,4 12,3 1,8
2009 14192 6773 35856 0,5 0,04 13,8 0,1
2010 16837 8560 38036 - - 11,9 0,07
2011 18092 7536 43874 0,4 - 8,7 -
2012 19485 8407 45922 0,8 - 7,3 -
2013 18554 9827 45269 0,7 - 9,4 -
2014 17478 12020 49262 - 0,04 12,3 -
2015 25064 14573 48427 - 0,15 12,74 0,03

Kaynak:  EPDK, Petrol Piyasası Sektör Raporları, 2007-2015 arası yıllık raporlar. 

 EPDK, Doğalgaz Piyasası Sektör Raporları, 2009-2015 arası yıllık ra-
porlar.

Tablo 11’den izlenebileceği gibi, Türkiye’nin Azerbaycan’dan 2014 
ve 2015’de ham petrol alımı olmamış, diğer yıllarda %0,8 ile %0,4 gibi ol-
dukça düşük düzeylerde gerçekleşmiştir. Yine tabloda görüldüğü gibi bu 
dönemde Türkmenistan’dan hiç ham petrol ithalatı yapılmamıştır. Bunun-
la birlikte bu dönemde dağıtıcı lisans sahiplerinin ham petrol dışında ithal 
ettikleri akaryakıt (benzin türleri, motorin türleri, deniz yakıtları, havacılık 
yakıtları v.b) miktarının da zamanla arttığı ve akaryakıt ithalatı içinde Azer-
baycan’ın 2005’de %3,9 paya sahipken zamanla azalarak 2015’de sadece 
%0,15 düzeyine indiği görülmektedir. Akaryakıt ithalatında (daha önceki 
Tablo 2’den hatırlanacağı üzere), Rusya’nın yanı sıra son dönemde Hindis-
tan, Yunanistan ve İtalya’nın ağırlığının artmasının bunda etkisi bulunmak-
tadır. Diğer yandan akaryakıt ithalatında dönem başında Türkmenistan’ın 
payı da oldukça düşükken 2008’de %1,8 düzeyine ulaşmış, ancak daha son-
ra gerileyerek 2015’de %0,03 düzeyinde gerçekleşmiştir. 

Türkiye’nin Azerbaycan’dan doğalgaz ithalatına bakıldığında, Azer-
baycan’dan boru hattı ile doğalgaz ithalatı 2007 yılı teslimatı ile başlamıştır. 
Anlaşma çerçevesinde belirli yıllarda üst plato seviyesine yaklaşan Azerbay-
can’dan doğalgaz ithalatı, Türkiye’nin toplam doğalgaz ithalatının 2009’da 
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%13,8’ni (5 milyar m3) oluştururken, daha sonra 2012’de %7,3 oranına (3,3 
milyar m3) gerilemiş, ancak daha sonra artarak 2015’de %12,74 düzeyine 
yükselmiştir. Bu dönemde Türkmenistan’dan ham petrol yanı sıra doğalgaz 
alımı söz konusu olmamıştır. 

Türkiye’nin Azerbaycan’dan petrol ithalatı oransal payı görece düşük 
olsa da BTC boru hattından aktarılan Azerbaycan petrolü düşünüldüğün-
de bu ülkeyle ham petrol ve akaryakıt ticaretinin daha güçlü boyutta oldu-
ğu söylenebilir. BTC’den 2 Haziran 2006’dan bugüne kadar 2 milyar 319 
milyon varil petrolün yüklenmesi söz konusudur.23 BTC’den akan petrolün 
%6,53’ü TPAO’ya aittir ve TPAO bu hattan 2006-2014 döneminde 30 mil-
yon varil petrol temin etmiştir. Ayrıca 30 Mayıs 2014’de Şahdeniz I ala-
nında Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Fransız petrol şirketi 
TOTAL’in %10 hissesini satın almış, projede BP’den sonra %19’a ulaşan 
payla ikinci büyük ortak olmuştur. Şahdeniz II alanından çıkacak doğal-
gazın TANAP kapsamında 2018’den itibaren çıkarılmasında BOTAŞ, yine 
aynı tarihte Azerbaycan devlet enerji şirketi SOCAR ile yapılan anlaşma ile 
payını %10 artırarak %30’a ulaştırmıştır ki, yıllık 16 milyar m3 doğalgazın 
6 milyar m3 düzeyi Türkiye’ye 10 milyar m3 miktarı Avrupa’ya sevk edi-
lecektir.24 TANAP’ı besleyecek Şahdeniz II sahasından çıkacak doğalgaza 
Türkmenistan doğalgazının katılması yönünde müzakereler Enerji Bakan-
lığı tarafından sürdürülmektedir.

Türkiye’nin Azerbaycan’dan yaptığı petrol, petrol ürünleri, doğalgaz 
ihracatı ve ithalatının uluslararası standart sanayi sınıflaması (SITC25 Rev 
3) çerçevesinde 2005-2015 dönemi gelişimi de Tablo 12’de görülmektedir. 
Tabloda görüldüğü gibi, Türkiye’nin 2005-2015 döneminde 4,6 milyon 
dolardan 35 milyon dolara kadar ulaşan ve 2015’de 16,8 milyon dolar ola-
rak gerçekleşen çok az miktarda Azerbaycan’a rafine edilmiş petrol ürünleri 
ihracatı bulunmaktadır. Buna karşılık bu ülkeden önemli ölçüde petrol ve 

23 http://www.karar.com/ekonomi-haberleri/yuzyilin-enerji-projesinde-milyarlarca-varil-ham-petrol-yuklendi-
50561#Erişim: 18.08.2016.

24  TPAO, “Enerjide Tarihi İmzalar Atıldı”, Geniş bilgi için bkz: http://www.tpao.gov.tr/tp5/?tp=haber&id=20. Erişim: 
15.08.2016)

25  SITC yerine harmonize sistem sınıflamasında 27 fasıl kullanılabilirdi. Ancak 27 fasılda petrol ve doğalgaz ayrımı görül-
memektedir. Tablodaki toplam rakamları, harmonize sistemdeki 27 fasıl değerleri ile uyuşmaktadır. Bununla birlikte 
ITC üzerinden sorgulamadaki 27 fasıl verileri TÜİK 27 fasıl verileri ile uyumlu değildir.
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doğalgaz alımı yapılmıştır. 2008 yılı sonrası verilerinde görece düşüş olsa 
da bu dönemde 138 milyon dolar düzeyinden 2008’de 240 milyon dolara 
ulaşan miktarda petrol ve doğalgaz ithalatı gerçekleştirilmiştir. Tabloda bu 
ülkeden yapılan petrol ithalat tutarının 2008 sonrası azaldığı, buna karşılık 
2014-2015 yılları hariç doğalgaz ithal tutarının artış gösterdiği dikkati çek-
mektedir. Bu durum, Azerbaycan doğalgazının 2007 yılı sonrası Türkiye’de 
kullanılabilir hale gelmesinin etkisiyle açıklanabilir.

Bununla birlikte belirtmek gerekir ki, Azerbaycan ile yapılan ener-
ji ticareti verileri, gerçek rakamları vermemektedir. Bunun nedeni, sadece 
boru hatları ile taşınan kaynakların Türkiye-Azerbaycan dış ticaretinde 
dikkate alınmaması değil, Türkiye’nin ham petrol ve doğalgaz temin edilen 
ülkelere ödenen tutarların gizli veri çerçevesinde tam olarak verilememesi-
dir. Şöyle ki, Türkiye’de 2002’den beri ham petrol ithalat miktarı TÜİK ve 
EPDK kaynaklarında verilmekte, hangi ülkeden ne kadar petrol, doğalgaz 
alındığı, rafine edilmiş akaryakıtlar (benzin, motorin v.b) ithalat miktarı bi-
linmekte, ancak gizli veri tutarları toplam düzeyde verilirken ülke düzeyin-
de gösterilmemektedir. Bu bağlamda Türkiye-Azerbaycan arası petrol ve 
doğalgaz ithalat verilerinin Tablo 12’nin ötesinde olduğu söylenebilir. Ni-
tekim Ekonomi Bakanlığına bağlanan Dış Ticaret Müsteşarlığı (DTM)’nın 
Azerbaycan ülke raporu dış ticaret tutarlarındaki farklar ve dış ticaret 
yapılan ürünlerin oransal paylarına bakıldığında bu durum görülmektedir. 
Örneğin 2013 yılı ülke raporunda26 SITC’a göre Azerbaycan’dan 33 fasıl 
ithalatı tabloya göre 2011 ve 2012’de sırasıyla 42 ve 24 milyon dolarken 
ülke raporunda 2011 için 110,4 milyon dolar, 2012 için 169,3 milyon do-
lardır. Ayrıca 34 fasıl ithalatı tabloya göre 2011 ve 2012 için yaklaşık 84-85 
milyon dolar iken ülke raporunda 2011 için 1,143 milyar dolar, 2012 için 
1,237 milyar dolar olarak verilmektedir.

26 Ekonomi Bakanlığı, Bkz: http://www.ekonomi.gov.tr/upload/7A079AF0-D8D3-8566-45209F73D74 AFCC0 /Azer-
baycan-son.pdf. (Erişim 05.08.2014).
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Tablo 12: Türkiye ile Azerbaycan’ın Petrol ve Doğalgaz Ticareti  
(Bin Dolar)27

Yıl
Toplam Enerji 

İhracatı
(33 ve 34 Fasıl)

Petrol ve Petrol 
Ürünleri İthalatı

(33 Fasıl)

Petrol Gazları, Doğal 
Gazlar v.s. İthalatı

(34 Fasıl)

Toplam
Enerji İthalatı

(33 ve 34 Fasıl)

Toplam
Enerji İthalatı *
(ITC 27 Fasıl)

2005 4625 136510 1336 137846 202795

2006 7040 163905 1675 165580 301348

2007 9166 77880 - 77880 972244

2008 15085 239444 - 239444 504312

2009 16742 48295 5183 53478 65930

2010 21222 73895 60366 134261 107857

2011 21153 42068 85421 127489 352890

2012 27766 24405 83939 108344 406208

2013 35406 37325 77693 115018 337011

2014 28234 29716 6710 36425 281076

2015 16794 19654 - 19654 -

Kaynak: TÜİK, Dış Ticaret İstatistikleri, Dinamik Sorgulama Sonuçları. 
(http://tuikapp.tuik.gov.tr/disticaretapp/disticaret.zul?param1=4&para
m2=3&sitcrev=3&isicrev=0&sayac=5806). Erişim: 15.08.2016.

Dolayısıyla 34 fasıl ithalatının bu ülkeden yapılan ithalatın %30’unu 
değil, ülke raporunda belirtildiği üzere %75’ini oluşturduğu ve 33. fasıl it-
halatının da %10’unu oluşturması hasebiyle Azerbaycan’dan yapılan top-
lam ithalat içinde bu iki faslın %85 paya sahip olduğu söylenebilir. Diğer 
yandan Tablo 12’nin son sütununda görüldüğü üzere ITC verileri ile kon-
trol yapıldığında Azerbaycan’ın 27 fasıldan Türkiye’ye ihracat verileri de 
benzer biçimde farklılık göstermektedir. Örneğin 2011 ve 2012 için TÜİK 
verilerine göre Azerbaycan’dan toplam enerji ithalatı sırasıyla 127,5 ve 
108,3 milyon dolarken ITC verilerine göre bu yıllarda Azerbaycan’dan 27 
fasıl enerji ithalat (direkt) verileri sırasıyla 352,9 ve 406,2 milyon dolardır. 
ITC verilerinin genellikle TÜİK verilerinden 2-3 kat daha yüksek olması 
bu düşüncemizi doğrulamaktadır.

27 ITC, Bilateral trade between Azerbaijan and Turkey, Product: 27 Mineral fuels, mineral oils and products of their 
distillation; http://www.trademap.org/countrymap/Bilateral_TS.aspx Erişim: 15.08.2016.
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Tablo 13’de ise Türkiye ile Türkmenistan’ın petrol ve doğalgaz dış 
ticareti görülmektedir. Tabloda görüldüğü gibi, Türkiye’nin bu dönemde 
Türkmenistan’a enerji ihracatı TÜİK verilerine göre oldukça düşük dü-
zeyde gerçekleşmiş, petrol türevleri yakıtlar ihracatı bağlamında bu ülkeye 
2005’de sadece 1,7 milyon dolar tutarında ihracat yapılmış, 2013’de 22,5 
milyon dolara kadar yükselen enerji ihracatı 2015’de yaklaşık 13,9 milyon 
dolar olmuştur. Türkmenistan’dan enerji ithalatına bakıldığında bu ülke-
den petrol ve petrol türevleri yanı sıra elektrik enerjisi ithalatı (son beş yıl 
hariç) da gerçekleştirilmiş, ancak (2007 yılı 365 bin dolarlık ithalat hariç) 
34 fasıldan doğalgaz ithalatı söz konusu olmamıştır. Türkmenistan’dan bu 
dönemde yapılan enerji ithalatı dalgalı bir seyir izlemiş, TÜİK verilerine 
göre 2005’de 33,5 milyon dolarken 2008’de 226 milyon dolara ulaşmış, 
daha sonra gerileyerek 2012’de 25 milyon dolara inse de 2013’de 185,3 
milyon dolara yükselmiş, ardından yeniden gerileyerek 2015’de yaklaşık 
65 milyon dolar olmuştur.

Diğer yandan Tablo 13’ün son sütununda görüleceği üzere, Türkme-
nistan’ın Türkiye’ye ITC verileri bağlamında 27 fasıl enerji ihracatı (Türki-
ye’nin ithalatı) verileri TÜİK verileri ile aynıdır. Bunun nedeni ITC verile-
rinde Türkmenistan verilerinin direkt veriler değil Türkiye’nin bu ülkeden 
ithalatına ilişkin ITC’nin kullandığı (mirror data) yansıma verileri olması-
dır. Bu bağlamda bu verilerde bir farklılık gözlemlenmemektedir.
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Tablo 13: Türkiye ile Türkmenistan’ın Petrol ve Doğalgaz Tica-
reti (Bin Dolar)28

Yıl
Toplam Enerji 

İhracatı
(33 ve 34 Fasıl)

Petrol ve Petrol 
Ürünleri İthalatı

(33 Fasıl)

Elektrik Enerjisi
İthalatı
35 Fasıl

Toplam Enerji İthalatı
(33,34 ve 35 Fasıl),

* ITC 27 Fasıl

2005 1743 15315 18208 33523
2006 1995 14532 18204 32736
2007 2747 164626 21519 186509
2008 6346 210504 15488 225992
2009 9011 125576 17245 142822
2010 13574 36904 18370 55274
2011 18916 136405 - 136405
2012 15550 25039 - 25039
2013 22515 185313 - 185313
2014 19638 95987 - 95987
2015 13872 64979 - 64979

Kaynak: TÜİK, Dış Ticaret İstatistikleri, Dinamik Sorgulama Sonuçları. 
(http://tuikapp.tuik.gov.tr/disticaretapp/disticaret.zul?param1=4&para
m2=3&sitcrev=3&isicrev=0&sayac=5806). Erişim: 15.08.2016.

5.3. Türkiye İle Azerbaycan ve Türkmenistan Enerji İlişkilerin-
de TANAP’ın Önemi

TANAP anlaşması, Azerbaycan doğalgazını yeni pazarlara ulaştırmak 
için stratejik öneme sahip bir projedir. Türkiye-Azerbaycan ortaklığı ile 
hayata geçecek TANAP hattı ile Azerbaycan doğalgazının, Gürcistan’dan 
geçerek Türkiye üzerinden Yunanistan ve Bulgaristan’a ulaşan bir boru hat-
tıyla taşınması hedeflenmektedir. Bu proje, Haydar Aliyev’in formüle ettiği 
‘tek millet, iki devlet’ sloganıyla hareket ettiğini vurgulayan iki ülkenin çok 
önemli bir enerji işbirliği çabasıdır. TANAP hattının inşası ve işletilmesi 
için bir konsorsiyum oluşturulması yönündeki memorandum 26 Aralık 
2011’de iki ülke tarafından imzalanmış, 26 Haziran 2012’de ise TANAP 
Projesi hükümetler arası anlaşması Başbakan R. Tayyip Erdoğan ile Azer-
baycan Devlet Başkanı İlham Aliyev tarafından törenle imzalanmıştır. 

TANAP Projesi’nin dört aşamada tamamlanması beklenmektedir. 
İlk gaz akışının 2018’de gerçekleşmesi öngörülmektedir. Bununla birlik-

28 ITC, Bilateral trade between Turkmenistan and Turkey, Product: 27 Mineral fuels, mineral oils and products of 
their distillation; http://www.trademap.org/countrymap/Bilateral_TS.aspx Erişim: 15.08.2016.
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te Rusya ile 2015 Kasım ayında yaşanan uçak krizinden sonra bu hattın 
inşasında hızlanma süreci Türkiye tarafından gündeme getirilmiştir. Mak-
simum 32 milyar m3 kapasiteli TANAP hattından aktarılacak doğalgazın 
2020’de yıllık 16 milyar m3 düzeyinden 2023’te 23 milyar m3 ve 2026’da 
31 milyar m3’e ulaşması umulmaktadır. 13 Mart 2015’de TANAP Ortaklık 
Anlaşması Ankara’da imzalanmıştır. TANAP Şirketi mevcut ortaklık payla-
rı SOCAR % 58, BOTAŞ % 30 ve BP % 12’dir. 

Azerbaycan Şahdeniz II bölgesinden çıkacak yıllık maksimum 32 
milyar m3 doğalgazın taşınmasını içeren ve Harita 2’de görülen TANAP 
hattı, Gürcistan sınırından Yunanistan ve/veya Bulgaristan sınırına uza-
nacak yaklaşık 1850 km uzunluğunda bir boru hattı inşasını içermektedir. 
Proje çalışmaları BOTAŞ’ın %30 ortak olduğu TANAP Doğal Gaz İletim 
A.Ş. tarafından sürdürülmektedir. TANAP Projesinde 2018’de Eskişehir ve 
Trakya’da belirlenen çıkış noktaları üzerinden Türkiye’ye ve 2020’de Av-
rupa’ya doğalgaz arzının sağlanması hedeflenmektedir. 2014 yılı sonlarına 
doğru mühendislik ve tedarik çalışmaları konusunda gerekli mutabakat ve 
anlaşmalar yapılmış, detay mühendislik çalışmalarında %65’lik ilerleme 
yanı sıra, ana hattın boru tedarikinde %80 oranında yerli üretici firmalar-
dan yararlanma söz konusu olmuştur. Vana ve turbo kompresör paketleri 
satın alma sözleşmeleri Şubat 2015’de farklı uluslar arası şirketlerle imzala-
narak tedarik edilmiştir. Kamulaştırma çalışmaları yanı sıra hattın Kars-Es-
kişehir arası 3 parçaya bölünmüş inşaat hizmeti, değişik yerli inşaat firma-
larına ihale ile verilmiştir. 17 Mart 2015’de TANAP hattı temel atma töreni 
Kars’da yapılmış, 2015 yılı sonu itibarıyla 500 km pist açımı, 309 km boru 
dizgisi ve 147 km ana hat borularının kaynak işlemleri tamamlanmıştır.29

29  Bkz: http://www.enerji.gov.tr/tr-TR/Sayfalar/Uluslararasi-Boru-Hatlari-ve-Boru-Hatti-Projeleri Erişim: 
18.08.2016.
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Harita 2: Türkiye’nin İçinde Bulunduğu Petrol ve Doğalgaz Boru Hatları

Yukarıda söz edildiği gibi, Azerbaycan ve Türkmenistan’ın petrol 
ve doğalgaz üretim fazlasının uluslararası pazarlara ulaştırılmasında enerji 
boru hatları oldukça önemlidir. Azerbaycan açısından BTC, Bakü-Novo-
rossiysk ve Bakü-Supsa hatları, BTE doğalgaz hattı Azerbaycan’ın petrol 
ve doğalgaz ihracatını canlandırmakta ve büyümesine önemli kaynak oluş-
turmaktadır. Türkmenistan’ın Rusya, İran, Çin, Afganistan, Pakistan ve 
Hindistan (TAPİ) projeleri de bu ülkenin ekonomik refahına önemli katkı 
yapmaktadır ve gelecekte de yapması beklenmektedir. Trans - Anadolu Do-
ğalgaz Boru Hattı (TANAP)’nın da yakın gelecekte Azerbaycan ve bu hatta 
Türkmenistan’ın doğalgaz sağlaması durumunda büyük önem taşıdığı ve 
üç ülkeye de önemli kazanımlar sağlayabileceği açıktır. 

TANAP hattının Türkiye, Azerbaycan ve Türkmenistan’a faydaları 
her ülke için ayrı ayrı belirtilebilir ve 3 ülke ve bölge için faydalarına deği-
nilerek, TANAP’ın önemi gösterilebilir. TANAP’ın Türkiye’ye faydaları ve 
Türkiye açısından önemi aşağıdaki gibi belirtilebilir;

-Türkiye’nin hızla büyüyen ekonomisi enerji ihtiyacını artırmaktadır. 
Yerli birincil enerji arzı, enerji talebini karşılayamayan Türkiye’nin enerji 
arz güvenliği açısından alternatif enerji pazarlarına ulaşması ve enerji teda-
rik kaynaklarını çeşitlendirmesi gerekmektedir. Bu çerçevede Ortadoğu ve 
Kafkasya enerji kaynaklarına yakınlığın avantajlarından yararlanmak hem 
jeopolitik açıdan hem de ekonomik açıdan gereklidir.
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-Türkiye ham petrol ve akaryakıtlarda olduğu gibi doğalgaz tedari-
kinde Rusya’ya bağımlılığı azaltıcı biçimde Azerbaycan, Türkmenistan ve 
Irak doğalgazını devreye alan projelerde yer almalıdır.

-Türkiye’nin ekonomik açıdan önemli ortakları ve dış politikada ana 
ekseni Batı ülkeleri ve kurumları (AB, NATO v.b.) olsa da dünya ekonomi-
sinin ve uluslar arası enerji ticaretinin Asya (Çin, Hindistan, Rusya, Japon-
ya, G. Kore v.b.) kaymaya başladığı günümüzde enerji ithalatına bağımlılığı 
azaltıcı politikalar izlenmesi ve petrolde %34 ve doğalgazda %32 oranında 
Rusya’ya bağımlılığını azaltmaya çalışan AB ülkelerine INOGATE çerçe-
vesinde Azerbaycan ve Hazar Bölgesi doğalgazının Güney Gaz Koridoru 
ile iletilmesinde TANAP büyük önem taşımaktadır. (Erbaş, 2015: 106-
107). TANAP hattının hayata geçmesi bu bağlamda Türkiye’nin bölgesin-
de enerji merkez ülke olma arayışının da önemli bir ayağını oluşturmakta-
dır (Karagöl v.d., 2016: 7).

-AB ülkelerinin 2008 yılında ve günümüzde Kırım sorununda oldu-
ğu gibi Rusya-Ukrayna sorunu karşısında alternatif enerji hatları bağlamın-
da Güney Gaz Koridorunu TANAP ile hayata geçirmesi Türkiye’nin AB ile 
ilişkilerinde hem önemli bir enerji tedarik kozu, hem de Türkiye’nin eko-
nomik işbirliği noktasında müzakere sürecinde dış diplomasi kozu ve aracı 
olacaktır.

-AB ülkelerinin INOGATE ve TANAP adımı karşısında Rusya’nın 
bu projeye bir alternatif olarak ortaya attığı, Ukrayna yerine Karadeniz üze-
rinden Avrupa’ya ulaştırmak istediği (ancak Bulgaristan ile yaşadığı sorun 
nedeniyle uygulamaya geçemeyen) Güney Akım doğalgaz projesini Türki-
ye üzerinden ‘Türk Akımı” projesi olarak sunması söz konusudur. Türkiye 
ile Rusya arası Kasım 2015’deki uçak düşürme krizi sonrası gerilime rağ-
men iki ülke arasındaki enerji ilişkilerinin aynen devam etmesi, 15 Tem-
muz 2016 darbe girişimi sonrası Rusya ile ilişkilerin düzelmesi ve Putin’in 
Türk Akımı projesi yanı sıra Akkuyu nükleer santral projesinde ilerleme 
sağlanacağı vaatleri de Azerbaycan ve Türkiye’nin birlikte uygulamaya 
geçirdiği TANAP hattı girişiminin dolaylı bir kazanımı olarak görülebilir. 

-Türkiye’nin enerji merkezi olma yönünde Türkmenistan ve İran do-
ğalgazını İran-Türkiye-Avrupa (ITE) hattı üzerinden AB ülkelerine ulaştır-
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ma arayışı da benzer biçimde iç tüketimi fazla olan İran’dan daha ziyade 
dünyanın en büyük doğalgaz havzası olan Kalkınış bölgesinden çıkarılacak 
Türkmenistan gazının AB’ye ulaştırılmasında büyük önem taşımaktadır. 
Bu çerçevede TANAP hattına Türkiye üzerinde uygun bir yerde bağlanabi-
lecek ITE hattı, hem Azerbaycan-İran ve Türkmenistan’ın Hazar kaynakları 
paylaşımı anlaşmazlıklarını azaltıcı etki yapacak ve hem de TANAP’ın tam 
kapasite kaynak bulmasına yardımcı olacaktır.

-Hem Türkmenistan gazı ithal eden ve doğalgaz üretiminin neredey-
se tamamı iç tüketime giden İran üzerinden de pahalı biçimde gaz ithal 
eden Türkiye, Türkmenistan gazını böylece daha ucuza ithal edebilecektir. 
AB ve ABD ile ilişkilerini düzelterek iç enerji tüketiminde nükleer enerji 
kaynaklarını kullanmayı planlayan İran, doğalgaz iç tüketimi azaldığında 
bu fazlayı Türkiye üzerinden Avrupa ülkelerine satmayı tercih edecektir. 
Bu durum Türkiye’nin enerjide merkez ülke olma sürecine ilave bir katkı 
olabilecektir. 

TANAP’ın Azerbaycan’a faydaları ve önemi de aşağıdaki gibi belir-
tilebilir;

-Petrol ve doğalgaz enerji hatlarında Rusya’ya olan bağımlılığını BTC 
ve BTE hattı üzerinden azaltan Azerbaycan, TANAP ile hem kardeş ülke 
Türkiye’yi memnun edeceğinin hem de TANAP ile AB ülkelerine ulaşacak 
kaliteli Azeri gazının ekonomik refahına katkı yapacağının bilincindedir. 
Özellikle enerji ihracatçısı ülkelerin uzun vadeli doğalgaz ihracat kontra-
tı yapmaları ve müşterilerini garanti altına almak istemeleri doğaldır. Bu 
bağlamda Azerbaycan TANAP ile ihracat pazarlarını çeşitlendirebilecektir.

-Azerbaycan’ın enerji nakil hatları noktasında Rusya’ya bağımlılığını 
azaltması açısından Güney Enerji Koridoru bağlamında TANAP’ın haya-
ta geçmesi oldukça önemlidir (İsmayıl, 2013: 1451-1459). Azerbaycan’ın 
gelecek on yıllardaki ekonomik refahı BTC, BTE, Bakü-Tiflis-Kars (BTK) 
yanı sıra TANAP projesi ile çok daha güçlü şekilde realize edilebilecektir.

-TANAP ve diğer kanallardan enerji ihracatını artıran Azerbaycan 
enerji diplomasisi üzerinden Dağlık Karabağ sorununda AB ülkelerini ya-
nına alma ve TANAP gibi projelerle Rusya ve Batı ülkeleri arasında denge 
politikasını izlemek düşüncesindedir. Bu beklenti gerçekleştiğinde artan 

Adem Üzümcü



748

ekonomik refahını sürdürmek için enerji ihracatından gelen kaynakları 
diğer sanayi alanlarına kaydırabilirse Azerbaycan enerji ihracatına bağımlı 
bir ülke olmaktan veya bir başka deyişle Hollanda Hastalığı tehdidinden 
kurtulabilecek ve enerji fiyatlarındaki dalgalanmalardan daha az etkilene-
bilecektir. Bu çerçevede TANAP yanı sıra BTC ve BTE boru hatlarına yatı-
rım yapan Azerbaycan’ın devlet petrol şirketi SOCAR’ın PETKİM’in %51 
hissesini 30 Mayıs 2008’de satın alması, ardından 30 Aralık 2011’de PET-
KİM’in tüm hisselerini alması ve Türkiye’nin tek petro kimya entegre tesisi 
olan PETKİM’e 2018’e kadar 10 milyar dolara ulaşan yeni yatırımlar yap-
ması büyük önem taşımaktadır (Süleymanov ve Hasanov, 2013: 89-91). 

-Azerbaycan ile Türkiye arasındaki bu enerji yatırımları çerçevesinde 
enerji alanında sinerji ve işbirliğini artırıcı bir başka yatırım STAR rafine-
risinin temeli 25 Ekim 2011’de Azerbaycan Devlet Başkanı İham Aliyev ile 
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından atılmıştır.30 Yatırım bedeli 5,6 
milyar doları bulan STAR rafinerisinin 2016 yılı itibarıyla %64’ü tamam-
lanmış durumdadır ve 2018’de faaliyete geçmesi beklenmektedir. Halen 
14 ülkeden 2000’e yakın mühendisin inşaatında çalıştığı bu rafineri 2018 
yılında faaliyete geçtiğinde rafineri-petrokimya-enerji-lojistik ve dağıtım 
entegrasyonu sağlanabilecek, rafineri tamamlandığında 1.000 işçinin doğ-
rudan istihdamı sağlanacak ve her iki ülke bu enerji yatırımı işbirliğinden 
büyük kazanç sağlayacaklardır.31

-Diğer yandan Azerbaycan, TANAP hattına Hazar havzası veya Kal-
kınış bölgesinden gelen Türkmen gazını dahil edebildiğinde, her bir ül-
kenin farklı tezleri bile olsa enerji diplomasisi üzerinden Hazar’ın statüsü 
noktasında Rusya’ya karşı İran ve Türkmenistan ile birlikte hareket edebil-
me esnekliğine de kavuşabilecektir.

-Enerji ihracatı üzerinden zenginleşmesi devam eden Azerbaycan 
savunma harcamalarını artırabilecek, ekonomik ve askeri gücü artan Azer-
baycan, Dağlık Karabağ ve ülkenin geri kalan bölgelerinde yoksullaşan 
Ermenistan’ı politik ve ekonomik baskısı altına alabilecektir. Bu noktada 

30  http://www.starrafineri.com.tr/star-rafineri/hakkimizda/8/ Erişim: 20.08.2016.
31 http://enerjienstitusu.com/2016/06/03/yuzde-64u-tamamlanan-star-rafinerisi-2018de-devreye-girecek/ 

Erişim: 20.08.2016.
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BTK demiryolu hattı yanı sıra BTC, BTE ve TANAP ile uluslararası eko-
nomi politikalarında birçok sorunu birlikte göğüsleyen Azerbaycan ve Tür-
kiye gibi ekonomik ve politik güçleri artan komşularıyla etrafı çevrelenen 
Ermenistan’ın Azerbaycan ile savaşmaktan çekinmesi yanı sıra barışı sür-
dürmek adına tavizler vermesi de beklenebilir.

TANAP’ın Türkmenistan’a faydaları ve önemi de aşağıdaki gibi 
belirtilebilir;

-Türkmenistan’ın dünyada dördüncü sırada rezerve sahip olduğu do-
ğalgaz kaynaklarını çeşitli pazarlar üzerinden ihraç etmesi ve bu ihracatını 
uzun vadeli kontratlara bağlı olarak güvence altına alması gerekmektedir. 
Bu alternatifler arasında hali hazırda inşaatı devam eden TANAP projesi 
Türkmenistan için önemli bir imkândır.

-Doğalgaz ihracatında zengin kaynaklarına rağmen Rusya’ya bağım-
lılığını ancak 2007 sonrası Çin’e ve İran’a doğalgaz ihracatıyla azaltmaya 
başlayan ve ABD’nin desteklediği TAPİ boru hattını alternatif olarak gö-
ren Türkmenistan’ın TAPİ hattında yer alan Afganistan’ın terör ve siyasi 
istikrarsızlık nedeniyle bu hattı hayata geçirmesi zor görünmektedir. Bu 
nedenle AB ve ABD ile anlaşan İran üzerinden Avrupa ülkelerine doğalgaz 
ihracatını içeren İTE hattına doğalgaz sağlayabileceği gibi TANAP hattına 
da doğalgaz aktarabilir.

-TANAP üzerinden Türkiye ve AB ülkelerine doğalgaz sağlaması 
durumunda ekonomik refahı daha da artacak olan Türkmenistan, Hazar 
kaynaklarının paylaşımı noktasında da Azerbaycan ile TANAP projesi bağ-
lamında daha da yakınlaşacaktır.

6. Sonuç

Azerbaycan petrolü ve doğalgazı ile Türkmenistan doğalgazının ulus-
lararası pazarlara ulaştırılmasında Türkiye’nin mevcut BTC petrol boru 
hattı, BTE doğalgaz boru hattı yanı sıra TANAP Projesi ve BTK demiryolu 
hattı gibi gerçekleştirilmeye çalışılan projeler üç ülkeye de önemli fırsatlar 
sağlamaktadır. 
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Enerji alanındaki işbirliğinin Türkiye’nin dış ticaret ilişkilerine ve üç 
ülkenin dış ticaretinde alternatif pazarlara erişmesine ve ülkelerin refahının 
artmasına ve Türkiye’nin enerji merkezi olma yönündeki çabalarına destek 
olması söz konusudur. 

Türkiye’ye faydaları olduğu gibi TANAP, Azerbaycan’ın farklı enerji 
hatlarına sahip olmasına katkı sağlayacak, ayrıca sanayisinde yapısal dönü-
şüm çabalarının ve yurtdışındaki doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının 
finansman kaynağını oluşturabilecektir.  Benzer biçimde Türkmenistan’ın 
Rusya, İran ve Çin’e doğalgaz ihracatı noktasında görece bağımlılığını azalt-
ması açısından TANAP büyük bir imkân olarak önem taşımaktadır.

TANAP projesi ve mevcut petrol ve doğalgaz boru hattı projeleri, 
Türkiye’nin enerji arz güvenliğini, petrol ve doğalgaz tedariki açısından 
ülke çeşitlenmesini sağlamakta, Rusya ve İran’a bağımlılığı azaltmaktadır. 
Ayrıca bölgedeki ülkelerin enerji ve dış ticaret alanındaki işbirlikleri ve 
menfaatlerinin örtüşmesi bölgesel ve küresel barışa katkı sağlayabilecektir.

Özetle Türkiye, TANAP ve bu projeler sayesinde bölgesel enerji 
merkezi olabilecek, Azerbaycan ve Türkmenistan ise petrol ve doğalgazını 
alternatif uluslararası pazarlara ulaştırabilecek ve zenginleşecektir. Azer-
baycan ve Türkmenistan’ın zenginleşmesi, bu ülkelerin vatandaşlarının 
refah düzeyini artırdığı gibi Türkiye ile ikili ve üçlü dış ticaret hacminin 
dolaylı biçimde yeniden artmasına yol açacaktır.
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Petrol Fiyatları, GSYH ve Döviz Kuru 
Arasındaki İlişkilerin Azerbaycan ve 
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GİRİŞ

Sovyet sonrası dönemde, eski sosyalist ülkelerde ekonomik dönü-
şümün finansmanının nasıl sağlanacağı önem kazanmıştır. Orta Asya ve 
Kafkasya bölgesinin göreceli olarak daha az gelişmiş olduğu dikkate alın-
dığında bu sorunun çözümü daha da hayati olmuştur. Özellikle siyasal ve 
ekonomik dalgalanmalara karşı bölge ülkeleri daha kırılgan bir yapı arz et-
mektedir.

Azerbaycan ve Kazakistan, bağımsızlık sonrası ekonomik dönüşüm-
de petro-kimya sanayinin geliştirilmesine bu bağlamda daha fazla önem 
atfetmiştir. 1990’lardan itibaren yeni petrol yataklarının keşfedilmesiyle bu 
iki ülkeye yönelik yabancı yatırımların genişlemesi önemli bir şans faktörü 
olarak değerlendirilebilir. Artan petrol yatırımlarına bağlı olarak iki ülkede 
petro-kimya sanayi büyük gelişme göstermiş ve iki ülke için de ekonomi-
nin kilit sektörü haline gelmiştir. Petrol fiyatlarının yükseldiği dönemlerde 
her iki ülkenin GSYH artışı, enerji zengini olmayan diğer eski sosyalist ül-
kelere göre oldukça yüksek düzeyde olmuştur. 

Bu gelir artışı hem diğer sanayi kollarının geliştirilmesi, hem de eko-
nomik altyapının modernizasyonu için büyük bir fon kaynağı anlamına 
gelmektedir. Ancak, 2014 sonuna doğru petrol fiyatlarında yaşanmaya baş-
layan düşüşler, kilit enerji sektörü üzerinden ülkelerin ekonomik gösterge-
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lerine de yansımıştır. İki ülkenin petrol gelirlerindeki keskin düşüşün bir 
sonucu olarak Kazakistan serbest döviz kuruna geçmek zorunda kalmış, 
Azerbaycan ise üst üste iki kez devalüasyon yapmakla karşı karşıya gelmiş-
tir. Bu manzara, diğer benzer ülkelerle birlikte bu iki ülke ekonomisinin 
petrol fiyatlarına olan hassasiyetini göstermektedir. Bu bağlamda, ülkelerin 
petrol fiyatları ile ilişkili iktisadi göstergelerinin ekonometrik olarak analizi 
önem arz etmektedir.

Bu çalışmanın amacı Azerbaycan ve Kazakistan için petrol fiyatları, 
GSYH ve döviz kuru arasındaki nedensellik ilişkisini ortaya koymaktır. BP 
(2015) verilerine göre, 2014 yılında Azerbaycan’ın toplam 42 milyon ton 
(dünya üretim payı %1) ve Kazakistan’ın 80.8 milyon ton (dünya üretim 
payı %1.9) gibi büyük bir potansiyeli bulunmaktadır. Yine 2014 yılı için 
petrol gelirlerinin, üretim maliyetleri çıkarıldıktan sonra ülke GSYH’sı 
içindeki payları Azerbaycan için %27.23 ve Kazakistan için %20.99 gibi 
oranlara ulaşmıştır (theglobaleonomy.com, 2014). 

Ülkeler arasında bir ayırım ifade etmeksizin, genel olarak enerji ve 
özellikle petrol, Sanayi Devrimi ile birlikte üretim ve taşımacılık için vazge-
çilmez bir girdi haline geldiği için, petrol fiyatlarının makroekonomik gös-
tergeler ile ilişkisi sürekli masaya yatırılan unsurlar arasındadır. Çalışmada 
ele alınacak iki ülke için, söz konusu değişkenler arasındaki nedensel 
ilişkileri inceleyen özel bir çalışma, ulaşabildiğimiz araştırmalar itibarıy-
la mevcut değildir. Bu bağlamda bölge ekonomilerinin profilinin ortaya 
çıkarılmasına bir katkı sağlamak üzere, Azerbaycan için 2001Ç1-2014Ç2 
ve Kazakistan için 1994Ç1-2015Ç4 dönemini kapsayan çeyreklik petrol 
fiyatları, GSYH ve döviz kuru (ABD Doları) değişkenleri kullanılarak, ge-
rekli birim kök sınamaları yapıldıktan sonra Toda-Yamamoto nedensellik 
testi yürütülmüştür.

Çalışmanın ilk bölümü petrol fiyatlarının makroekonomik etkile-
ri üzerinde yoğunlaşmaktadır. İkinci bölüm ilgili literatürü özetlemekte, 
üçüncü bölüm veri seti ve yöntemi açıklamakta ve dördüncü bölüm ampi-
rik sonuçları sunmaktadır. Sonuç bölümünde ise analiz sonuçları ışığında 
her iki ülke için politika önerileri yer almaktadır.
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1. PETROL VE MAKROEKONOMİ

Petrolün ilk olarak ne zaman kullanıldığı bilinmemesine rağmen, an-
tik toplulukların çatlaklardan yüzeye sızan gaz ile yakılan ateşlere kutsallık 
atfettiği bilinmektedir. M.Ö. 6000 yıllarında asfaltın su geçirmez tekneler 
ve evleri ısıtmak için kullanıldığı görülmüştür. M.Ö. 3000 yıllarında ise 
Mısırlıların asfaltı piramitlerin inşasında, tıbbi amaçlarla ve mumyalamada 
kullandıkları kayda geçmiştir. Kuzey Amerika’da ise Kızılderililer petrol-
den su geçirmez kanolar ve savaş boyaları yapmak için yararlanmışlardır. 
Verimsiz yüzey sızıntılarının ihtiyaca cevap vermemesi insanoğlunu sondaj 
yapmaya itmiştir. İlk ticari petrol keşfi James Miller Williams tarafından 
1858 yılında Ontairo’da yapılmış olmasına karşın ABD petrol endüstrisi-
nin doğuşu, sonraki yıl Edwin L. Drake’in Pennsylvania’daki sondajı sonu-
cu yaptığı petrol keşfi olarak görülür (Fagan, 1991).

Önceleri ilkel amaçlarla kullanılan petrol, Sanayi Devrimi neticesinde 
makinelerde kullanılmaya başlanmış ve zamanla küresel ekonomi içindeki 
önemi artmıştır.  Öyle ki, 2013 rakamlarına göre petrol, dünya birincil 
enerji arzı içinde %31.1 ve dünya nihai enerji tüketimi içinde %39.9 ile her 
iki kategoride de birinci sıradadır (IEA, 2015).

Ebrahim, Inderwildi ve King (2014) petrol ve türevlerine olan ba-
ğımlılığın küresel ekonomiyi çeşitli makroekonomik yan etkilere karşı 
savunmasız bıraktığını belirtmişlerdir. Yazarlar, petrol fiyatlarındaki oy-
naklıkların tüketim, yatırım ve sanayi üretimini doğrudan; enflasyon ve 
işsizliği ise dolaylı olarak etkilediğini açıklamışlardır. Buna göre tüketim, 
petrol fiyatlarındaki oynaklığın yarattığı ekonomik belirsizlik karşısında 
azalacaktır. Çünkü azalan tüketici güveni, tedbir amaçlı tasarrufları tetik-
leyecektir. Kısa ve orta vadede reel yatırımların karlılığına ilişkin belirsizlik 
ve talepte beklenen azalış karşısında yatırımların eksilmesi beklenirken fi-
nansal yatırımlar piyasa risk tercihi düzeyine göre artabilir ya da azalabi-
lir. Üretim cephesi ise doğal olarak firma kararlarına göre tepki verecektir. 
Firmalar, fiyatlarını yükselterek üretim düzeylerini koruyabilirler veya aza-
lan talep karşısında üretim düzeylerini düşürebilirler. Enflasyon tarafında 
hem azalan talebin doğurduğu deflasyonist, hem de artan mal fiyatlarının 
doğurduğu enflasyonist baskı söz konusudur ve hangisinin üstün geldiği-
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ne bağlı olarak artabilir veya azalabilir. İşsizlik düzeyi ise azalan tüketim 
ve sanayi üretimi neticesinde doğrudan artar veya enflasyon artışına bağlı 
olarak, beklentilerle genişletilmiş Phillips Eğrisi’nde olduğu gibi azalır.

1. LİTERATÜR TARAMASI

Petrol fiyatları ile çeşitli makroekonomik değişkenler arasındaki iliş-
kiyi farklı ekonometrik yöntemle farklı ülkeler ve dönemler için inceleyen 
çok sayıda çalışma mevcuttur. Petrol fiyatları, döviz kuru ve ekonomik 
büyüme arasındaki nedensel ilişkilere odaklandığımızda Tablo 1’deki gibi 
bir özet oluşturulabilir. 

Bu çalışmaların sonuçları, elde edilen nedenselliklerin yönü bakı-
mından farklılık göstermektedir. Örneğin Bal ve Rath (2015) ve Pradhan, 
Arvin ve Ghoshray (2015) petrol fiyatları ve döviz kuru arasında karşılık-
lı nedensellik ilişkileri tespit etmişlerdir. Brahmasrene, Huang ve Sissoko 
(2014), Öztürk, Feridun ve Kalyoncu (2008), Bénassy-Quéré, Mignon ve 
Penot (2007), Amano  ve Norden (1998) ve yine Bal  ve Rath (2015) ise 
nedenselliğin yönünün petrol fiyatlarından döviz kuruna doğru olduğunu 
göstermişlerdir. Ayrıca Pradhan vd. (2015), Aliyu (2009), Akıncı, Aktürk 
ve Yılmaz (2012) ve Öksüzler ve İpek (2011) petrol fiyatlarından ekono-
mik büyümeye işleyen nedensellik ilişkilerinin olduğunu göstermişlerdir. 
Yine Akıncı vd. (2012) OPEC ülkeleri için nedenselliğin yönünün eko-
nomik büyümeden petrol fiyatlarına doğru olduğunu göstermiştir. Petrol 
fiyatları ile ekonomik büyüme arasında çift yönlü nedensellik tespit eden 
çalışmalar arasında ise Yardımcıoğlu  ve Gülmez (2013) sayılabilir.
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Tablo 1: Çeşitli Ülkeler İçin Nedensellik Literatürü

Yazar Ülke Dönem Yöntem Nedenselliğin Yönü

Amano  ve 
Norden (1998)

ABD 1972:2-1993:1 Johensen-Juselius eşbütünleşme testi, Gran-
ger nedensellik testi

OIL → EXC

Bénassy-Quéré 
vd. (2007)

Çin 1974-2004 Johansen eşbütünleşme testi, Granger 
nedensellik testi

OIL → EXC

Öztürk vd. 
(2008)

Türkiye 1982: 12-2006: 05 Johansen eşbütünleşme, Granger neden-
sellik testi

OIL → EXC

Aliyu (2009) Nijerya 1986Ç1-2007Ç4 Johansen eşbütünleşme testi, Granger 
nedensellik testi

OIL → GDP

EXC ↔ GDP

Öksüzler  ve 
İpek (2011)

Türkiye 1987: 01-2010: 09 VAR modeli, Granger nedensellik testi OIL → GDP

Akıncı vd. 
(2012)

OPEC 
ve petrol 
ithalatçısı 
ülkeler

1980-2011 Johansen-Juselius eşbütünleşme testi, 
Granger nedensellik testi, sabit ve tesadüfi 
etkiler modelleri

GDP → OIL (OPEC)

OIL → GDP (Petrol ithalatçısı 
ülkeler)

Yardımcıoğlu  
ve Gülmez 
(2013)

10 OPEC 
ülkesi

1970-2011 Pedroni, Kao ve Johansen Fisher eşbü-
tünleşme testleri, Canning ve Pedroni 
nedensellik testi

OIL ↔ GDP (U)

Brahmasrene 
vd. (2014)

ABD 1996: 01-2009: 12 VAR modeli, Pedroni eşbütünleşme testi ve 
Granger nedenselliği

EXC →  OIL (K)

OIL → EXC (U)

Pradhan vd. 
(2015)

G20 ülkeleri 1961-2012 Panel VAR, VECM’e dayalı Granger ne-
denselliği

OIL, MAC, EXC, INF ve INT → 
GDP (U)

EXC ↔ OIL (K)
Bal  ve Rath 
(2015)

Hindistan 
ve Çin

1994: 01-2013: 03 Doğrusal Granger nedensellik testi OIL → EXC (Hin. ve Çin)

Doğrusal olmayan Granger nedensellik testi OIL ↔ EXC (Hin. ve Çin)

GARCH ile doğrusal olmayan Granger 
nedensellik testi

OIL	↔ EXC (Hin.)

EXC → OIL (Çin)
A → B ifadesi nedenselliğin A’dan B’ye doğru olduğunu göstermektedir.

A ↔ B ifadesi A ile B arasında çift yönlü bir nedenselliğin olduğunu göstermektedir.

K (kısa dönem), U (uzun dönem), OIL (petrol fiyatı), GDP (GSYH/ekonomik büyüme), EXC (döviz kuru), INF (enflasyon), INT (faiz 
oranı), MAC (toplam hisse değeri).

Bunların dışında esneklik tahminine yönelen çalışmalar da bulun-
maktadır. Örneğin Narayan, Narayan ve Prasad (2008) üssel ve genelleş-
tirilmiş otoregresif koşullu değişen varyans modellerini kullanarak Fiji için 
petrol fiyatlarındaki bir artışın döviz kurunu arttıracağı sonucuna ulaş-
mıştır. Rautava (2004) Rusya için 1995-2002 dönemi çeyreklik verilerine 
Johansen eşbütünleşme testi uygulamış ve uzun dönemde petrol fiyatla-
rındaki %10’luk bir artışın GSYH ve hükümet gelirlerini sırasıyla %2.2 ve 
%4.6 oranlarında arttıracağını tespit etmiştir. Tablo 1’de nedensellik bul-
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gularına yer verilen Akıncı vd. (2012) sabit ve tesadüfi etkiler modellerini 
kullanarak OPEC ve petrol ithal eden ülkeler için katsayı tahminlerinde 
bulunmuşlardır. OPEC ülkeleri için petrol fiyatlarındaki bir birimlik artı-
şın GSYH’yi 0.014 ve 0.011 birim arttırırken petrol ithal eden ülkeler için 
0.001 birim azalttığını göstermiştir

Buna rağmen, benzer çalışmaları sadece Azerbaycan ve Kazakistan 
ile kısıtladığımızda elimizde çok dar bir literatür kalmaktadır. Bunlar ara-
sında Hasanov (2010), Azerbaycan için 2000-2007 arası çeyreklik verileri 
kullanmış ve Johansen ve ARDL testlerinden faydalanarak uzun dönemde 
petrol fiyatlarındaki %1 artışın reel efektif döviz kurunda yaklaşık %0.7 ar-
tışla sonuçlanacağını göstermiştir. Bu iki yöntemden türetilen hata düzelt-
me terimleri ise kısa dönemde dengeden sapmaların yaklaşık %15-20’si-
nin uzun dönemde telafi edildiğine işaret etmiştir. Bunun yanı sıra Köse 
ve Baimaganbetov (2015) Kazakistan için 2000-2013 dönemini kapsayan 
aylık verileri kullandığı çalışmada yapısal VAR modeli kullanarak negatif 
ve pozitif petrol fiyat şoklarının sanayi üretimini aynı yönde etkilediğini 
göstermişlerdir. Döviz kurunun ise pozitif değil negatif petrol fiyat şokla-
rından etkilendiğini bulmuşlardır. Son olarak ne pozitif ne de negatif petrol 
fiyat şoklarının Kazakistan için enflasyon üzerinde etkisi olmadığını gös-
termişlerdir.

1. VERİ SETİ VE YÖNTEM

1.1.  Veri Seti

Azerbaycan için Federal Reserve Bank of St. Louis internet sitesin-
den elde edilen ABD Doları cinsinden Brent petrol fiyatı rakamları kul-
lanılmıştır. IMF (2016), IFS veri tabanından alınan yerli para birimi cin-
sinden GSYH rakamları, ayrı bir değişken olarak da analize katılmış döviz 
kuru değerleriyle Amerikan Doları’na dönüştürülerek kullanılmıştır. Veri 
seti 2001Ç1-2014Ç2 dönemini kapsayan çeyreklik gözlemlerden ibarettir.

Kazakistan için Federal Reserve Bank of St. Louis internet sitesinden 
elde edilen ABD Doları cinsinden Brent petrol fiyatı rakamları kullanılmış-
tır. Yerli para birimi cinsinden olarak IMF (2016), IFS’den alınan GSYH 
rakamları, aynı kaynaktan alınmış ve ayrı bir değişken olarak da kullanılan 
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ABD Doları kur değerleriyle ABD Doları’na dönüştürülerek analize dâhil 
edilmiştir. İlgili ülkenin veri seti 1994Ç1-2015Ç4 dönemini kapsayan çey-
reklik verilerden oluşmaktadır.

Bu noktada petrol fiyatı değişkeninin seçimi üzerine Cunado  ve Pe-
rez de Gracia (2005) belirttiği noktaya değinmekte fayda vardır:

“Petrol fiyatı değişkenlerinin seçimi zor ve önemlidir. Ulusal 
petrol fiyatları fiyat kontrolleri, petrol ürünlerine uygulanan 
yüksek ve değişken vergiler, döviz kuru dalgalanmaları ve fi-
yat endeksi değişimlerinden etkilenmektedir. Ülkelerin karşı 
karşıya olduğu mevcut petrol fiyatını etkileyen bütün farklı ka-
rakteristikler her bir ülke için uygun petrol fiyatı değişkeninin 
ölçümünde büyük zorluklar yaratmaktadır. Bu yüzden farklı 
ülkelerde petrol fiyat şoklarının etkilerini inceleyen ampirik li-
teratürün çoğunluğu ya ABD Doları olarak petrolün dünya fi-
yatını ya da bu petrol fiyatının döviz kuru ile ülke para birimine 
dönüştürülmüş halini kullanmaktadır. Bu iki değişken arasın-
daki esas fark sadece ikincisinin ilgili ülkenin döviz kuru dal-
galanmalarını ve enflasyon düzeylerini dikkate almalarıdır …”

Her iki ülke için kullanılan tüm değişkenler nominal cinstendir.1 Çey-
reklik veriler söz konusu olduğundan, her iki ülke için de değişkenler Cen-
sus-X13 yöntemi ile mevsimsel etkilerden arındırılmıştır. Tüm değişkenler 
değişen varyansı azaltmak maksadıyla doğal logaritmik formlarında kulla-
nılmıştır.

1.1.Yöntem

Serilerin durağanlık durumları Geliştirilmiş Dickey-Fuller (ADF) 
(Dickey ve Fuller, 1981) ve Phillips-Perron (PP) (Phillips ve Perron, 
1988) birim kök testleri ile incelenmiştir. Test sonuçlarına göre bulunan 
maksimum bütünleşme derecesinin mmax bilinmesi, sonraki aşamadaki 
nedensellik testini yürütmek için gereklidir.

1  Literatürde değişkenlerin nominal değerleriyle kullanıldığı çalışmalar mevcuttur. Bkz. Yavuz (2006) ve Tuğcu 
(2014).
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Bu çalışmada Toda  ve Yamamoto (1995) tarafından geliştirilen 
nedensellik testinden (kısaca TY) faydalanılmıştır. Eğer bir X değişkeni, 
mevcut tüm bilgiler kullanılarak Y değişkenini tahmin etmede daha iyiy-
se X, Y’nin Granger nedenidir denir (Granger, 1969). Toda ve Yamamo-
to (1995), düzey değerlerinde formüle edilmiş VAR modellerinin nasıl 
tahmin edileceğini ve süreçler rastgele bir dereceden bütünleşik veya 
eşbütünleşik olsalar bile parametre matrislerinde genel kısıtların nasıl test 
edilebileceğini göstermişlerdir.

Bu test için öncelikle kullanılan değişkenlerin maksimum bütünleş-
me derecesi mmax, birim kök testleriyle belirlenmektedir. Ardından tah-
min edilecek VAR modeli için optimum gecikme uzunluğu p, bilgi kriter-
leri yardımıyla tespit edilmektedir. Düzey değerleriyle p+mmax gecikmeli 
VAR modeli tahmin edildikten sonra p gecikme için asimptotik ki-kare da-
ğılımına uyduğu belirtilen Wald testi uygulanarak katsayıların istatistiksel 
olarak sıfırdan farklı olup olmadığına bakılmakta ve nedenselliğin yönüne 
karar verilmektedir.

 p optimum gecikme sayısı, mmax maksimum entegrasyon derece-
si olmak ve u beyaz gürültü terimlerini temsil etmek üzere; OIL, GDP ve 
USD değişkenleri için uygulanacak TY prosedürü için tahmin edilmesi 
gereken VAR modeli aşağıdaki gibi gösterilebilir:

Nedenselliğin yönüne karar verirken, örneğin denklem (1) için,  şek-
linde kurulan ve “GDP, OIL’in Granger nedeni değildir” anlamına gelen 
boş hipotez Wald testi ile sınanır. Test sonuçlarına göre boş hipotez redde-
dilirse,  şeklindeki “GDP, OIL’in Granger nedenidir” anlamına gelen alter-
natif hipotez kabul edilir. Diğer değişkenler arasındaki nedensellik ilişkisi 
de benzer şekilde sınanmaktadır.

1. BULGULAR

1.1.  Azerbaycan İçin Bulgular

Tablo 2’de verilmiş ADF birim kök testi sonuçlarına göre USD ha-
riç tüm değişkenler için hem sabit terimli, hem de sabit terimli ve trendli 
denklemlerde birinci farkları alındığında %1 anlamlılık düzeyinde birim 
kök hipotezleri reddedilmektedir. USD ise hem sabit terimli, hem de sabit 
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terimli ve trendli denklemlerde ancak ikinci farkı alındığında %1 anlamlılık 
düzeyinde durağanlaşmaktadır.

Tablo 2: ADF birim kök testi sonuçları (Azerbaycan)

ADF (Sabit terim) ADF (Sabit terim ve trend)

Düzey 1. fark 2. fark Düzey 1. fark 2. fark
OIL -1.576 -7.133*** - -2.822 -7.078*** -
GDP -1.195 -6.273*** - -0.445 -6.367*** -
USD -0.988 -2.784* -2.697*** -2.913 -2.642 -6.529***
*** ve * üst imleri sırasıyla %1 ve %10 düzeyinde anlamlılığı göstermektedir. ADF testi 
için gecikme uzunluğu Schwarz Bilgi Kriteri’ne gore seçilmiştir.

Tablo 3’te görüldüğü üzere PP birim kök testi sonuçları da ADF bi-
rim kök testinin sonuçları ile paraleldir. Tüm bu sonuçlar göz önüne alındı-
ğında, maksimum bütünleşme derecesinin mmax=2 olduğu ve dolayısıyla 
tahmin edilecek VAR modeline dâhil edilmesi gereken ek gecikme sayısı-
nın 2 olduğuna karar verilmiştir.

Tablo 3: PP birim kök testi sonuçları (Azerbaycan)

PP (Sabit terim) PP (Sabit terim ve trend)
Düzey 1. fark 2. fark Düzey 1. fark 2. fark

OIL -1.413 -7.748*** - -2.952 -7.960*** -
GDP -1.130 -6.294*** - -0.720 -6.380*** -
USD -0.320 -2.192 -5.613*** -2.411 -1.794 -6.351***
*** üst imi %1 düzeyinde anlamlılığı göstermektedir. PP testi için spektral tahmin meto-
du Barlett kernel kullanılarak Newey-West bant genişliği belirlenmiştir.

Söz konusu VAR modeli için çeşitli bilgi kriterlerinden faydalanılarak op-
timal gecikme uzunluğunun p=2 olduğu tespit edilmiştir (Bkz. Ek Tablo 
1). Tahmin edilen VAR(2) modeli Ek Şekil 1 ve Ek Tablo 2’te görüleceği 
üzere istikrarlıdır ve ardışık bağımlılık ve değişen varyans varsayımlarını 
çiğnememektedir (Bkz. Ek Tablo 3 ve 4).

Mehmet Dikkaya, B. Veli Doyar



764

Tablo 4: Toda-Yamamoto nedensellik testi sonuçları (Azerbaycan)

Olasılık Karar

GDP, OIL’in Granger nedeni değildir. 4.627 0.098 GDP ∙∙∙ OIL

USD, OIL’in Granger nedeni değildir. 6.754 0.034 USD → OIL

OIL, GDP’nin Granger nedeni değildir. 17.29 0.000 OIL → GDP

USD, GDP’nin Granger nedeni değildir. 3.388 0.183 USD ∙∙∙ GDP

OIL, USD’nin Granger nedeni değildir. 1.588 0.452 OIL ∙∙∙ USD

GDP, USD’nin Granger nedeni değildir. 6.823 0.033 GDP → USD

A → B ifadesi nedenselliğin A’dan B’ye doğru olduğunu göstermektedir.

A ··· B ifadesi A ve B arasında nedensellik olmadığını göstermektedir. 

Son aşamada TY nedensellik testinin uygulanabilmesi için p+mmax 
gecikmeli VAR(4) modeli tahmin edilmiş ve p=2 gecikmeli değerlere Wald 
testi uygulanmıştır. Tablo 4’te sunulan ilgili sonuçlara göre “USD, OIL’in 
Granger nedeni değildir” ve “GDP, USD’nin Granger nedeni değildir” şek-
lindeki boş hipotezler %5; “OIL, GDP’nin Granger nedeni değildir” şek-
lindeki boş hipotez ise %1 anlamlılık düzeylerinde reddedilmiştir. Böylece 
Azerbaycan için döviz kurundan petrol fiyatlarına, petrol fiyatlarında GS-
YH’ye ve GSYH’den döviz kuruna doğru işleyen nedenselliklerin mevcut 
olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

1.1. Kazakistan İçin Bulgular

Sonuçları Tablo 5’te verilmiş olan ADF birim kök testleri, tüm değiş-
kenler için hem sabit terimli hem de sabit terimli ve trendli denklemlerde 
birinci farkları alındıklarında birim kök hipotezlerinin %1 anlamlılık düze-
yinde reddedildiğini göstermiştir.
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Tablo 5: ADF birim kök testi sonuçları (Kazakistan)

ADF (Sabit terim) ADF (Sabit terim ve trend)

Düzey 1. fark Düzey 1. fark
OIL -1.700 -9.072*** -1.349 -9.114***
GDP -1.447 -9.512*** -0.814 -9.779***
USD -0.170 -13.85*** -1.049 -13.10***
*** üst imi %1 düzeyinde anlamlılığı göstermektedir. ADF testi 
için gecikme uzunluğu Schwarz Bilgi Kriteri’ne göre seçilmiştir.

Tablo 6’da verilen PP birim kök testleri sonuçlarına göre hem sabit 
terimli hem de sabit terimli ve trendli denklemlerde OIL ve GDP birinci 
farklarında, USD ise düzeyde %1 anlamlılık düzeyinde durağandır. Her iki 
testin de USD değişkeninin durağanlığına ilişkin farklı sonuçlar vermesine 
rağmen maksimum bütünleşme derecesinin mmax=1 olduğu açıktır. Dola-
yısıyla VAR modeline 1 ek gecikme eklenecektir.

Tablo 6: PP birim kök testi sonuçları (Kazakistan)

PP (Sabit terim) PP (Sabit terim ve trend)
Düzey 1. fark Düzey 1. fark

OIL -1.696 -9.073*** -1.418 -9.114***

GDP -1.425 -9.623*** -1.002 -9.829***
USD -5.665*** - -6.800*** -
*** üst imi %1 düzeyinde anlamlılığı göstermektedir. PP testi için 
spektral tahmin metodu Barlett kernel kullanılarak Newey-West 
bant genişliği belirlenmiştir.

VAR modeli için çeşitli bilgi kriterlerine dayalı olarak tespit edilen 
optimal gecikme uzunluğu p=4’tür (Bkz. Ek Tablo 5). Tahmin edilen 
VAR(4) modeli Ek Şekil 2 ve Ek Tablo 6’da görüldüğü üzere istikrarlıdır ve 
hata terimleri ardışık bağımlılık sorunu içermemektedir (Bkz. Ek Tablo 7). 
İlgili modelin hata terimleri %5 anlamlılık düzeyinde değişen varyanstan 
mustarip olsa da %1 düzeyinde değişen varyans içermedikleri söylenebilir 
(Bkz. Ek Tablo 8).

Mehmet Dikkaya, B. Veli Doyar



766

Tablo 7: Toda-Yamamoto nedensellik testi sonuçları (Kazakistan)

Olasılık Karar

GDP, OIL’in Granger nedeni değildir. 2.696 0.609 GDP ∙∙∙ OIL

USD, OIL’in Granger nedeni değildir. 3.783 0.436 USD ∙∙∙ OIL

OIL, GDP’nin Granger nedeni değildir. 38.99 0.000 OIL → GDP

USD, GDP’nin Granger nedeni değildir. 10.11 0.038 USD → GDP

OIL, USD’nin Granger nedeni değildir. 18.76 0.000 OIL → USD

GDP, USD’nin Granger nedeni değildir. 3.791 0.435 GDP ∙∙∙ USD

A → B ifadesi nedenselliğin A’dan B’ye doğru olduğunu göstermektedir.

A ··· B ifadesi A ve B arasında nedensellik olmadığını göstermektedir. 

Toda-Yamamoto nedensellik testi için p+mmax gecikmeli VAR(5) modeli 
tahmin edilerek p=4 gecikmeli değerlere Wald testi uygulanmıştır. Tablo 
7’de verilen sonuçlara göre “OIL, GDP’nin Granger nedeni değildir” ve 
“OIL, USD’nin Granger nedeni değildir” şeklindeki boş hipotezler %1; 
“USD, GDP’nin Granger nedeni değildir” boş hipotezi ise %5 anlamlılık 
düzeylerinde reddedilmiştir. Dolayısıyla Kazakistan için petrol fiyatların-
dan GSYH’ye, döviz kurundan GSYH’ye ve petrol fiyatlarından döviz ku-
runa işleyen tek yönlü nedensel ilişkilerin mevcut olduğuna karar verilmiş-
tir.

SONUÇLAR VE POLİTİKA ÖNERİLERİ

Bu çalışmada Azerbaycan ve Kazakistan için petrol fiyatları, GSYH 
ve döviz kuru değişkenlerine ait çeyreklik zaman serilerini kullanarak ilgili 
değişkenler arasındaki nedensel ilişkileri Toda-Yamamoto nedensellik testi 
ile incelemeye çalışılmıştır. Çalışma bulguları, bu ülkelerin politika yapıcı-
ları için önemli ipuçları sağlamaktadır.

Öncelikle, her iki ülke için de petrol fiyatlarından GSYH’ya doğru 
işleyen tek yönlü nedensellik ilişkileri mevcuttur. Bu sonuç hem Azer-
baycan hem de Kazakistan için petrol fiyat artışlarının önündeki engelle-
rin ekonomik büyümeyi olumsuz etkileyebileceğini göstermektedir. Bu 
bakımdan petrol fiyat artışları, başlıca ihracat ürünleri petrol ve türevleri 
olan bu iki ülkenin yararına olacaktır. Bu sonuç Pradhan vd. (2015), Aliyu 
(2009), Akıncı, Aktürk ve Yılmaz (2012) ve Öksüzler ve İpek (2011) tara-
fından elde edilen bulgularla paralellik arz etmektedir.
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Kazakistan için petrol fiyatlarından döviz kuruna işleyen tek yönlü 
bir nedensellik mevcuttur. Bu sonuç, döviz kurunun petrol fiyatlarına olan 
hassasiyetini göstermektedir. Literatürde benzer bulgulara ulaşan çalışma-
lar arasında Brahmasrene, Huang ve Sissoko (2014), Öztürk, Feridun ve 
Kalyoncu (2008), Bénassy-Quéré, Mignon ve Penot (2007), Amano ve 
Norden (1998) ve Bal  ve Rath (2015)  sayılabilir. Ancak ilgili nedensellik 
ilişkisi Azerbaycan için döviz kurundan petrol fiyatına doğrudur. Bu bağ-
lamda Brahmasrene vd. (2014) petrol fiyatları ve döviz kuru arasındaki 
dinamikler hakkında net bir fikir birliği olmadığını ve bunun döviz kuru 
ölçümü, zamanla değişen nedensellik yapıları veya diğer sebeplerden kay-
naklanıyor olabileceğini belirtmiştir. Onlara göre, döviz kurundan petrol 
fiyatlarına işleyen tek yönlü nedensellik yalnızca döviz kuruna ilişkin 
mevcut ve önceki bilgilerin petrol fiyatları tahminini geliştirmeye yardım 
ettiğini açıklayabilir.

Azerbaycan için GSYH’den döviz kuruna işleyen bir nedensellik 
tespit edilmiştir. Döviz kurunun ekonomik büyümeden etkileniyor olma-
sı, hükümetin istikrarlı bir döviz kuru politikası izlemesini gerektirebilir. 
Ancak Kazakistan için bu nedensellik döviz kurundan GSYH’ye doğru 
işlemektedir. Bu bulgu bakımından 2015 yılı Ağustos ayında serbest dö-
viz kuruna geçiş yapan ülkenin bu hamlesinin yerinde olduğu söylenebilir. 
Daha önce de belirtildiği üzere, petrol fiyatları döviz kurunun nedenidir. 
Bu sebeple, yüksek petrol fiyatları döviz kurunu tetikleyecek, artan döviz 
kuru daha yüksek büyüme oranlarına imkân verecektir. Bu konuda ileride 
yapılacak çalışmalarda, reel değişkenler kullanabilir ve yapısal kırılmalar 
dikkate alınabilir.
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EKLER
Ek Tablo 1: Gecikme Uzunluğu Seçimi (Azerbaycan)

Gecikme LogL LR FPE AIC SC HQ

0  91.59415 NA   5.80e-06 -3.543766 -3.429045 -3.500080

1  284.2781  354.5385  3.74e-09 -10.89113 -10.43224 -10.71638

2  313.9856   51.09688*   1.64e-09*  -11.71943*  -10.91638*  -11.41362*

3  320.9694  11.17411  1.80e-09 -11.63878 -10.49156 -11.20191

4  329.7349  12.97291  1.85e-09 -11.62940 -10.13802 -11.06147

LogL: Log-olabilirik

LR: Ardışık değiştirilmiş LR test istatistiği

FPE: Son tahmin hata kriteri

AIC: Akaike bilgi kriteri

SC: Schwarz bilgi kriteri

HQ: Hannan-Quinn bilgi kriteri

* üst imi, ilgili kriterin belirlediği optimal gecikme uzunluğunu göstermektedir.

Ek Şekil 1: AR Karakteristik Polinomunun Ters Kökleri 
(Azerbaycan)  (Inverse Roots of AR Characteristic Polynomial)
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Inverse Roots of AR Characteristic Polynomial
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Ek Tablo 2: Karakteristik Polinomun Kökleri (Azerbaycan)

Kök Modulus
 0.966916  0.966916
 0.792861 - 0.169626i  0.810803

 0.792861 + 0.169626i  0.810803
 0.381832 - 0.381277i  0.539600
 0.381832 + 0.381277i  0.539600
-0.417192  0.417192
 0.966916  0.966916
 0.792861 - 0.169626i  0.810803
 0.792861 + 0.169626i  0.810803

Ek Tablo 3: Ardışık Bağımlılık için LM Testi (Azerbaycan)

Gecikme LM-istatistiği Olasılık
1  13.11856  0.1573
2  13.05000  0.1604
3  14.34105  0.1107
4  9.104645  0.4277

Ek Tablo 4: White Değişen Varyans Testi  (Azerbaycan)

Olasılık
87.66 0.101
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Ek Tablo 5: Gecikme Uzunluğu Seçimi (Kazakistan)

Gecikme LogL LR FPE AIC SC HQ

0 -120.6795 NA   0.004420  3.091988  3.181314  3.127802

1  251.2079  706.5862  5.08e-07 -5.980199 -5.622895 -5.836945

2  271.2828  36.63656  3.85e-07 -6.257069  -5.631787*  -6.006376*

3  279.8101  14.92279  3.91e-07 -6.245252 -5.351992 -5.887119

4  290.9641   18.68304*   3.72e-07*  -6.299103* -5.137865 -5.833530

5  298.0951  11.40955  3.93e-07 -6.252378 -4.823162 -5.679364

6  304.8006  10.22582  4.21e-07 -6.195014 -4.497820 -5.514560

7  305.7014  1.306273  5.24e-07 -5.992536 -4.027364 -5.204642

8  308.9611  4.482102  6.17e-07 -5.849029 -3.615879 -4.953695

LogL: Log-olabilirik

LR: Ardışık değiştirilmiş LR test istatistiği

FPE: Son tahmin hata kriteri

AIC: Akaike bilgi kriteri

SC: Schwarz bilgi kriteri

HQ: Hannan-Quinn bilgi kriteri
* üst imi, ilgili kriterin belirlediği optimal ge-
cikme uzunluğunu göstermektedir.

Ek Şekil 2: AR karakteristik polinomunun ters kökleri (Kazakistan)

(Inverse Roots of AR Characteristic Polynomial)
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Ek Tablo 6: Karakteristik Polinomun Kökleri (Kazakistan)
Kök Modulus

0.986073 - 0.127981i 0.994343
0.986073 + 0.127981i 0.994343

0.989885 0.989885
0.500681 - 0.486188i 0.697897
0.500681 + 0.486188i 0.697897

-0.570498 0.570498
-0.031052 - 0.537065i 0.537962
-0.031052 + 0.537065i 0.537962

-0.179513 0.179513

Ek Tablo 7: Ardışık Bağımlılık için LM Testi (Kazakistan)

Gecikme LM-istatistiği Olasılık
1  11.76  0.226

2  14.24  0.113

3  16.73  0.053

4  16.75  0.052

5  7.020  0.635

Ek Tablo 8: White Değişen Varyans Testi  (Kazakistan)

Olasılık
182.8 0.015
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Kamu Harcamaları ve Ekonomik  
Büyüme İlişkisi: Geçiş Sürecindeki 
Türk Cumhuriyetleri Üzerine Bir Uygulama*

Ömer Esen** 
Metin Bayrak*** 

1. Giriş

Ekonomik faaliyetlerin serbest piyasa ekonomisi çerçevesinde mi 
yoksa kamunun yönlendirmeleri doğrultusunda mı organize edileceği tar-
tışması iktisadın tarihsel gelişiminin her döneminde en çok tartışılan ve 
araştırılan konular arasında yer almaktadır. Bu tartışmaların temelini eko-
nomik büyüme üzerinde kamu müdahalelerin etkili olup olmadığı ve/veya 
etkili olması halinde ne yönde etkili olduğu hususu oluşturmaktadır.

Son yıllarda gerek geçiş sürecindeki gerekse uzun bir piyasa ekono-
misi geçmişi olan ülkelerde kamu harcamaları milli gelirin büyük ve geniş 
bir yekûnunu teşkil etmekte, yaşanan bu fiili durum harcama-büyüme iliş-
kisi konusunda araştırma yapmayı zorunlu bir haline getirmektedir. Geçiş 
sürecindeki bir ülkede yapılan kamu harcamalarının ülkenin büyüme ora-
nını nasıl etkilediği konusunda net olarak çok az şey söylenebilmektedir. 
Bu nedenle, söz konusu ülkelerde kamu harcamalarının ekonomik büyüme 
performansı üzerinde potansiyel bir role sahip olup olmadığının belirlen-
mesi, teorik ve ampirik açıdan büyük önem arz etmektedir.

Kamu harcamaları ile ekonomik büyüme arasındaki ilişki ya da ka-
munun iktisadi hayattaki rolünün ne olması gerektiği, iktisat yazında en sık 
atıfta bulunulan konuların başında gelmektedir. Buna karşın, söz konusu 

* bilig Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi 73. sayıda yayımlanmış makalenin gözden geçirilmiş versiyonudur.
** Dr., Öğr. Üyesi., Muş Alparslan Üniversitesi, Muş, Türkiye.
*** Doç. Dr., Atatürk Üniversitesi, Erzurum, Türkiye.
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ilişki, kamu odaklı merkezi ekonomik sistemleri terk eden ve serbest piya-
sa sistemine geçmeye çalışan geçiş sürecindeki ekonomiler açısından ele 
alınmamıştır. Bu çalışma, 1980’lerin sonunda sosyalist rejimlerin yıkılma-
sından sonra devlet güdümlü planlı ekonomik sistemi terk ederek serbest 
piyasa ekonomisine geçiş yapan 5 Türk Cumhuriyeti özelinde kamu har-
camalarının ekonomik büyümeye etkisini ampirik olarak ortaya koymayı 
amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda, devletin ekonomideki payının 
küçültülmesini ve ekonomiye müdahalelerin sınırlandırılmasını ifade eden 
liberal iktisat politikalarının geçiş sürecindeki ülkeler açısından ele alınma-
sıyla, geçiş ekonomilerinin iktisadi gelişim temellerinin incelenmesine yö-
nelik literatüre önemli katkı yapacağı düşünülmektedir.

Çalışmanın ilk aşamasında, devletin ekonomiye yönelik müdahale-
sinin büyümeye katkısı, harcama-büyüme ilişkisi ekseninde farklı iktisadi 
ekoller çerçevesinde ele alınacaktır. İlerleyen bölümlerde, öncelikli olarak 
kamu harcamaları ile büyüme arasındaki ilişki üzerinde yoğunlaşan teorik 
ve ampirik literatüre yer verilecektir. Daha sonra merkezi planlamadan pi-
yasa ekonomisine geçiş sürecindeki 5 Türk Cumhuriyeti’nin (Azerbaycan, 
Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan) 1990-2012 döne-
mini kapsayan harcama - büyüme etkileşimi incelenecektir. Çalışmamızda 
panel veri analizine ilişkin birim kök, eş-bütünleşme ve nedensellik testleri 
yapılarak, kamu harcamaları ile ekonomik büyüme arasındaki uzun dönem 
katsayıları araştırılacak, nihai aşamada ise elde edilen bulguların mevcut 
literatüre olan uyumu değerlendirilecektir. 

2. Kamu Harcamaları Hakkında Klasik ve Modern Maliye Anlayışı

Devletin iktisadi hayata müdahalesi, iktisadi ekoller tarafından farklı 
şekilde değerlendirilmektedir. Bu yaklaşımlar içerisinde son yıllara kadar 
hakim görüş olarak kabul edilen klasik iktisatçılar veya klasik maliyeciler, 
bir ekonomide yaşanabilecek muhtemel aksaklıkların geçici (arızi) ve piya-
sa ekonomisinin yapısı içinde bunları giderebilecek yeterli dinamiklerin ol-
duğunu varsaymakta, dolayısıyla devletin iktisadi hayata müdahalelerinin 
gereksiz olduğunu ileri sürmektedirler. Buna rağmen devletin ekonomiye 
müdahale etmesi halinde bunun ekonomiye hiçbir fayda sağlamayacağı, 
aksine ekonominin kendi doğal kanunları içerisinde işleyen düzeni bo-
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zacağını ifade etmektedirler. Klasik maliye anlayışına göre devlet, toplum 
düzeni için zaruri görülmekte, ancak iktisadi düzen içerisindeki rolünün 
sınırlı olması gerektiğini savunmaktadırlar (Tanzi ve Schuknecht 2000: 4, 
Pehlivan 2012: 74). Öte yandan klasik iktisatçılar, kamu harcamalarının 
verimsiz olduğunu da ileri sürmektedirler. Bu yaklaşıma göre bir ekono-
mide az kamu harcaması, az kamu geliri; az kamu geliri ise daha az devlet 
müdahalesi anlamına gelmektedir. Ayrıca bu görüşü savunanlara göre, özel 
sektörde verimli bir şekilde kullanılacak kaynakları kamu geliri veya kamu 
harcaması şeklinde devletin tasarrufuna terk etmek, bu kaynakların bir çu-
kurda heba edilmesinden başka bir anlama gelmemektedir. Klasik düşün-
cede maliye politikası uygulamalarına yer verilmemesi ve devletin iktisadi 
hayata müdahalesinin mümkün olduğu ölçüde dar tutulması istenilmekte-
dir. Bu sınırlı rolün bir yansıması olarak klasik anlayış, kamu harcamaları-
nın düşük düzeyde tutulmasını ve denk bütçenin sağlanmasını savunmak-
tadır. Bu bağlamda, ekonomilerde yaşanan istikrarsızlıkların kaynağı olarak 
da devletin ekonomiye sıklıkla müdahalelerini göstermektedirler.

Piyasa mekanizmasının kendi doğal kanunları içerisinde işleyen bir 
düzeni olduğuna inanan ve bu işleyişi bozacak herhangi bir devlet müda-
halesine karşı çıkan klasik yaklaşımın görüşleri 1929 Büyük Buhranın ar-
dından tartışılır hale gelmektedir (Tanzi ve Schuknecht 2000: 9). Klasik 
iktisatçıların ekonominin yapısı ve işleyişi hakkında ileri sürdükleri varsa-
yımların durgunlukla mücadelede yetersiz kaldığının görülmesi, devletin 
iktisadi hayattaki rolleri üzerinde düşünülmesini zorunlu hale getirmekte-
dir. Ekonomilerde özel kesim kaynaklı talebin düşmesi ve yapılan harcama-
ların azalması sonucu yaşanan durgunlukların tek başına piyasa sisteminin 
iç dinamikleri ile çözülemeyeceğini ifade eden modern maliye anlayışı, 
eksik kalan harcamaların kamu harcamalarıyla telafi edilerek ekonominin 
tekrar dengeye gelebileceğini savunmaktadırlar.

Modern maliye anlayışı, devleti, üreten ve tüketen bireylerin oluş-
turduğu toplumun bir bütünü olarak görmekte, devletin milletten ayrı bir 
varlık olmadığı, bizatihi milletin oluşturduğu organizasyonun hukuki bir 
görüntüsü şeklinde vasıflandırmaktadırlar. Bu tanımlamanın yansıması 
olarak kamu harcamaları, devlet adına hareket edenlerin toplumu oluştu-
ran bireylerden topladıkları geliri, harcama adı altında yine bireylere da-
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ğıtmalarından başka bir şey değildir. Bu yaklaşıma göre devlet adı verilen 
hukuki varlık, gerçekte ne harcar ne de tüketim yolu ile milli hasılada azal-
maya neden olur. Devletin yaptığı, vergi adı altında topladığı gelirleri har-
camayla dağıtmaktan ibarettir (Nadaroğlu 1996: 137-138).

Bu görüşün karşısında olanların modern maliye yaklaşımına yö-
nelttikleri eleştirilerin temelinde, kamunun özel sektöre göre etkin çalış-
maması ve bunun sonucunda oluşan ekonomik olumsuzlukların sisteme 
aşırı bir maliyet yüklemesi yatmaktadır. Ancak, buradaki problemin kay-
nağı tamamen modern maliye anlayışının ileri sürdüğü varsayımlar ya da 
bu varsayımlara dayanarak belirtilen ekonomik kurallar görülmemektedir. 
Ekonomik rasyonellikten uzak tamamen siyasi kaygıları ön plana çıkaran 
siyasal iktidarların uygulamaya koyduğu politikaların ekonomik büyümeyi 
ve refah düzeyini olumsuz etkileyeceği tüm iktisadi düşünce teorileri tara-
fından dile getirilmektedir.

3. Kamu Harcamalarının Büyüme Teorileri İçerisindeki Yeri

Ekonomilerin uzun dönem büyüme performansını etkileyen faktör-
lerin neler olduğu konusundaki arayışlar ve bu alanda ileri sürülen görüşler, 
1980’li yıllara kadar Neoklasik büyüme teorileri çerçevesinde incelenmek-
tedir. Ayrıca, büyüme teorileri bağlamında devletin iktisadi hayattaki rolü-
nün ne olması gerektiği ve büyüme üzerinde nasıl bir etkisinin söz konusu 
olduğu son yıllarda üzerinde önemle durulan konuların başında gelmekte-
dir.

Solow (1956) ve Swan’ın (1956) birbirinden bağımsız olarak yaptık-
ları çalışmalara dayanan ve literatürde Solow modeli olarak da adlandırılan 
Neoklasik büyüme modelinin temel varsayımları; 

- Kapalı bir ekonomi, 

- Dışsal olarak belirlenen ve sabit bir hızla büyüyen nüfus, 

- Beşeri sermayedeki üretkenlik ya da verimlilik değişimlerinin dikka-
te alınmaması,

- Tasarruf oranındaki artışın durağan büyüme hızına etki etmemesi,
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- Üretim faktörleri için ölçeğe göre azalan, üretim fonksiyonu için 
sabit getirili bir üretim teknolojisi,

- Teknolojinin dışsal ve sabit olduğu varsayımı 

şeklinde özetlenebilir (Atamtürk 2007: 91).

Bu varsayımlara dayalı neoklasik modelde, kişi başına sermaye, kişi 
başına üretim ve tüketim ile aynı oranda artış göstermektedir. Ekonominin 
denge durumuna gelmesi halinde kişi başına gelir ve tüketim artışı, tekno-
lojik gelişme ile eşitlenmektedir. Bu aynı zamanda, ekonomik büyümenin 
(kişi başına gelir artışının) tasarruf artışından bağımsız olduğu ve modele 
dışsal olarak dahil edilen teknolojik gelişmeye bağlı olarak artış sergiledi-
ğini göstermektedir (Ercan 2002: 130, Atamtürk 2007: 91). Bu bağlamda 
büyüme oranını, dışsal bir değişken olarak teknolojik gelişmeye bağlayan 
Neoklasik yaklaşıma göre, devletin uygulayacağı iktisat politikalarının 
uzun dönemli büyüme üzerinde herhangi bir etkisi olmamaktadır. Bu ne-
denle siyasi otoritelerin büyümeyi arttırmaya yönelik maliye politikalarıyla 
ekonomiye müdahale etmelerini gereksiz bir uygulama olarak görülmekte-
dir (Shaw 1992: 611, Kar ve Taban 2003: 148).

Son yıllara kadar büyüme literatürüne hakim olan neoklasik anlayış, 
devletin ekonomideki rolünün sınırlı olduğunu varsaymakta dolayısıyla, 
maliye politikalarının büyüme üzerindeki etkilerini göz ardı etmektedir. 
Kamu politikalarını özellikle kamu harcamalarını büyüme modellerine ilk 
dahil eden ve ekonomik büyüme üzerinde etkili olabildiğini ileri süren iç-
sel büyüme yaklaşımı, kamu iktisadi politikalara olan bakışı önemli ölçüde 
değiştirmektedir. Yeni büyüme teorisi ya da içsel büyüme teorisi olarak da 
adlandırılan bu yaklaşım, büyümeyi neoklasik modeldeki gibi ekonomik 
sistemin dışındaki “dışsal” bir faktöre (teknoloji) bağlamak yerine, ekono-
mik sistemin kendi dinamikleri içinde bir takım faktörlerin etkileşimiyle 
içsel olarak gerçekleştiğini varsaymaktadır (Romer 1994: 3). İçsel büyüme 
modelleri, büyüme oranının ekonomik sistemin içinde içsel olarak belir-
lediğini varsayarken, büyümeyi belirleyen etkenleri tanımlamakta ve bü-
yümeyi sağlayan etkenler ile büyüme sürecinin işleyişini üç ana başlıkta 
açıklamaya çalışmaktadır (Ercan 2002: 130);
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- Nüfus artışı ile beşeri sermaye stokunu büyüme ile ilişkilendiren 
çalışmalar (Lucas 1988, Barro ve Beker 1989, Becker vd. 1990, Robello 
1991),

- Bilgi (öğrenme), teknolojik gelişme ve Ar-Ge faaliyetleri gibi et-
kenlerin büyüme üzerindeki etkilerini analiz eden çalışmalar (Romer 
1990, Arrow 1962, Lucas 1988),

- Büyüme sürecinde kamunun rolünü inceleyen çalışmalar (Barro 
1990 ve 1991, King ve Robello 1990, Barro ve Sala-I-Martin 1992).

Çalışmada, içsel büyüme modelleri kapsamında ekonomik büyüme-
yi etkileyen çok sayıda içsel faktör bulunmakla birlikte, konunun bütünlü-
ğü açısından kamu harcamaları ile ilgili olan görüşler irdelenmektedir. Bu 
bağlamda içsel büyüme modelleri, kamu harcamaları ile büyümeyi ilişki-
lendirerek kamu harcamalarının ekonomik büyüme üzerinde belirleyici bir 
rol oynadığını ileri sürmektedir. Ancak bu yaklaşıma göre, kamu harcama-
larının büyüme üzerindeki etkisi ülkelerin gelişmişlik düzeyine ya da üret-
ken veya üretken olmayan harcamalar ayrımına bağlı olarak değiştiğini ileri 
sürülmektedir (Barro 1990: 106, Deverajan vd. 1996: 314, Yavas 1998: 
305). Bu bağlamda, beşeri ve fiziki sermaye yatırımlarını teşvik eden, özel 
sektörün üretim sürecinde girdi olarak kullanılan ve ekonomik dışsallıklar 
içeren kamusal mal ve hizmetlerin üretimi ile ekonomik büyümenin olum-
lu yönde etkileneceği söylenebilmektedir. Bununla birlikte, ekonomide 
siyasi istikrarın sağlanması ve piyasa aksaklıklarının müdahalelerle gideril-
mesi ekonomik büyümenin temel belirleyicilerinden biri olarak görülmek-
tedir (Barro 1991: 407). 

Devletin iktisadi hayata müdahaleleri ve bunların ekonomik büyü-
meyi olumsuz yönde etkilediği varsayımlarının temelinde, yapılan harca-
maların üretken olmayan alanlara yapılması ve bunların finanse edilme 
sürecinde ekonomiye aşırı bir maliyet yüklemesi nedeniyle özel tasarruf-
ların ve yatırımların azalması yatmaktadır. Diğer taraftan, siyasi iktidarların 
ekonomi üzerinde yük oluşturabilecek popülist amaçlarla iktisadi hayata 
müdahaleleri dikkate alındığında, yapılan harcamaların rasyonel olmayan 
verimsiz alanlara yöneldiği görülmektedir. Böyle bir durumda söz konusu 
uygulamalar, kaynakların etkinliğini azaltarak kaynak israfına yol açmakta 
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ve ekonomilerin büyüme performansı bundan olumsuz yönde etkilenmek-
tedir.

4. Kamu Harcamaları ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Literatür

Kamu harcamaları ve ekonomik büyüme arasındaki ilişki birçok te-
orik ve ampirik çalışmalara konu olmuştur. Bu çalışmalarda, bir kesim mil-
li ekonomi içerisindeki kamunun payının artmasını ekonomik büyümeyi 
olumsuz etkilediği düşüncesiyle savunmazken; diğer bir kesim ise kamu 
harcamalarının bir gereklilik olduğu ve ekonomide büyümenin ve istik-
rarın sağlanması ile gelir dağılımının düzeltilmesi gibi durumlarda kamu 
harcamalarının artırılması gerekliliğini ileri sürmektedirler. Bu bağlamda 
kamu harcamalarının ekonomik büyümeyi hangi aktarım mekanizma-
sı kanallarıyla, ne yönde ve ne ölçüde etkileyeceği gibi sorular akademik, 
politik ve ekonomik çevrelerce tartışılan ve araştırılan bir konu olmuştur. 
Literatürde kamu harcamalarının büyüme üzerindeki etkilerini araştırmayı 
amaçlayan modellerde çalışma konusu olan ekonomilerin, ölçüm teknik-
lerinin ve incelenen dönemlerin farklı olmasına bağlı olarak sonuçlarında 
farklılık arz etmesi beklenen bir durumdur. Bu nedenle, söz konusu ilişki 
her bir ekonominin içinde bulunduğu durum dikkate alınarak değerlendi-
rilmesi ve sonuçların yorumlanması gerekmektedir (ayrıntılı bilgi için bk 
Saunders 1985, Ram 1986, Barro 1991, Devarajan vd. 1996, Ghali 1997, 
Al-Faris 2002, Uzay 2002, Jiranyakul ve Brahmasrene 2007, Bose vd. 2007, 
Altay ve Altın 2008, Demir ve Sever 2008, Taban 2010, Nurudeen ve Us-
man 2010, Dandan 2011, Altunç 2011). 

5. Kamu Harcamaları ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Ampirik 
Analiz

5.1. Model, Veri Seti ve Uygulanan Ekonometrik Yöntem

Bu çalışmada kamu harcamaları (G) ve ekonomik büyüme (GDP) 
ilişkisi, geçiş sürecinde bulunan 5 Türk Cumhuriyeti (Azerbaycan, Kaza-
kistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan) özelinde eş-bütünleşme 
ve nedensellik analizleri kullanılarak irdelenmektedir. Bu çerçevede, söz 
konusu ülkelerin 1990-2012 arası döneme ait verileri, Dünya Bankası’nın 
World Development Indicators (WDI) ve Global Development Finance 
(GDF) veri tabanından elde edilmektedir. 
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Çalışmada, geçiş sürecindeki 5 Türk Cumhuriyeti için kamu har-
camalarının iktisadi büyüme üzerindeki etkisinin sınamasında kullanılan 
model aşağıdaki gibi oluşturulmaktadır;

Ln GDPit = β0 + β1 LnGit +εit       (1)

Modelde yer alan değişkenler ve değişkenlere ait açıklamalar şu şe-
kildedir; LnGit (Government), kamu tüketim harcamalarının logaritmasını 
ve LnGDPit (Gross Domestic Product), reel gelirin logaritmasını göster-
mektedir. Ayrıca εit ise hata terimidir. Buradaki i, modelde yer alan yatay 
kesit dâhilindeki birimleri (i = 1,…,n); t ise (t = 1,…, T) her bir birime ait 
zaman serisi boyutunu ifade etmektedir.

Panel özellik gösteren bir veri setinde değişkenler arasında herhangi 
bir eş-bütünleşme ilişkisinden bahsedebilmek için, kullanılan değişkenle-
re ait serilerin durağan özellikler taşıması önemlidir. Bu bağlamda, panel 
analizlerin yapılmadan önce modellere ait serilerin durağan olup olmadık-
ları ve durağan iseler hangi seviyede durağan oldukları birim kök testleriyle 
karar verilmesi gerekmektedir. Bu nedenle çalışmada, ele alınan değişken-
ler panel veri için Levin, Lin ve Chu (2002), Im, Pesaran ve Shin (2003), 
Maddala ve Wu (1999) ve Choi (2001) tarafından geliştirilen birim kök 
testleri ile sınanmaktadır.

Durağanlık testlerinin ardından çalışmada değişkenler arasındaki 
uzun dönemli bir ilişkinin varlığı eş-bütünleşme analizleri yardımıyla be-
lirlenmektedir. Bu bağlamda, değişkenler arasındaki uzun dönemli ilişki, 
literatürde en sık kullanılan panel eş-bütünleşme analizlerinden Pedroni, 
Johansen Fisher ve Westerlund testleri kullanılarak incelenmektedir.

Birim kök testleri sonucunda değişkenlerin aynı dereceden durağan 
olduklarının belirlenmesiyle birlikte eş-bütünleşme analizi yapılmakta ve 
böylelikle değişkenler arasında uzun dönemli bir ilişkinin var olup olma-
dığı incelenmektedir. Panel veri değişkenleri arasında eş-bütünleşme olup 
olmadığı ilk olarak Pedroni (1999, 2004) tarafından geliştirilen panel eş-
bütünleşme testiyle araştırılmaktadır. Pedroni eş-bütünleşme analizinde 
panel verilerinin eşbütünleşik olup olmadığı dördü kesit içi (panel v, pa-
nel rho, panel pp ve panel adf istatistiği) ve üçü kesitler arası (group rho, 
group pp ve group adf testi) olmak üzere, toplam yedi eş-bütünleşme tes-
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ti ile sınanmaktadır. Söz konusu değişkenlere yönelik ele alınan bir diğer 
eş-bütünleşme analizi ise Maddala ve Wu (1999) tarafından önerilen Jo-
hansen-Fisher tipi panel eş-bütünleşme testidir. Johansen Fisher tipi panel 
eş-bütünleşme testi, bireysel Johansen eş-bütünleşme testinin panel versi-
yonudur. Çalışmada, değişkenler arasındaki eş-bütünleşme ilişkisini sına-
mak amacıyla ele alınan son test ise Westerlund (2006, 2007) tarafından 
geliştirilen hata düzeltme modeli temelli (error correction based) panel eş-
bütünleşme testidir. Westerlund eş-bütünleşmenin varlığını test etmek için 
dört adet panel eş-bütünleşme istatistiği önermektedir. Bu istatistiklerden 
ikisi tüm birimler için otoregresif parametrenin sabit olduğuna dayalı is-
tatistiklerdir ve panel eş-bütünleşme istatistikleri (panel statistics: Pa, Pt) 
olarak kabul edilmektedir. Diğer iki istatistik ise otoregresif parametrenin 
birimden birime değiştiğine dayalı istatistiklerdir ve grup ortalama eş-bü-
tünleşme istatistikleri (group mean tests: Ga, Gt) olarak kabul edilmekte-
dir.

Çalışmada ele alınan panel eş-bütünleşme testleri sonuçlarına göre 
değişkenler arasında uzun dönemli bir ilişkinin varlığı tespit edilmesiyle 
birlikte, tüm ülkeler için ortak uzun dönem katsayıların tahmininin yapıl-
ması gerekmektedir. Bu bağlamda, uzun dönemli ilişkinin varlığı eş-bütün-
leşme testi ile belirlendikten sonra eş-bütünleşme vektörünün katsayıları 
Stock ve Watson (1993) ile Kao ve Chiang (2000) tarafından önerilen Di-
namik En Küçük Kareler (DOLS) tahmin yöntemi ile analiz edilmektedir.

Değişkenler arasında eş-bütünleşme ilişkisinin varlığı, aralarında en 
az bir yönlü nedensellik ilişkisi olduğuna işaret etmekle birlikte, nedensel-
liğin yönü hakkında tam bir açıklama getirmemektedir. Bu nedenle, çalış-
mada son olarak değişkenler arasında ilişkilerin yönünü tayin etmeye yar-
dımcı olan Granger nedensellik testine yer verilmektedir.

5.2. Panel Birim Kök Testi Sonuçları

Değişkenler arasında ekonometrik olarak anlamlı ilişkiler elde edi-
lebilmesi için analizi yapılan serinin durağan seriler olması gerekmektedir. 
Bu nedenle öncelikle modelde kullanılan serilerinin durağan olup olma-
dığının sınanması gerekmektedir. Bu bağlamda çalışmada öncelikle değiş-
kenlerin durağanlıkları incelenmiştir. Kullanılan serilerinin durağan olup 
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olmadıklarının test edilmesinde Levin, Lin ve Chu (2002), Im, Pesaran ve 
Shin (2003), Maddala ve Wu (1999) ile Choi (2001) tarafından geliştiri-
len panel birim kök testleri kullanılmaktadır. Modelde yer alan değişkenle-
rin birim kök testi sonuçları Tablo 1’ de görülmektedir.

Tablo 1. Panel Birim Kök Testi Sonuçları

Düzey Değeri

Değişkenler

Levin, Lin & 
Chu (LLC)

t-ist.

Im, Pesaran & 
Shin (IPS)

w-ist.

ADF – Fisher

(Maddala ve 
Wu)

x2-ist.

PP – Fisher

(Choi)

x2-ist.

lnGDPit 0.90062 2.11524 4.65018 1.37036

lnGit 0.73689 1.40285 10.4808 10.5500

Birinci Farklar

Değişkenler

Levin, Lin & 
Chu (LLC)

t-ist.

Im, Pesaran & 
Shin (IPS)

w-ist.

ADF – Fisher

(Maddala ve 
Wu)

x2-ist.

PP – Fisher

(Choi)

x2-ist.

lnGDPit -3.95887* -2.45329* 23.0489** 11.8320**

lnGit -2.28517* -1.47151** 14.9382** 32.3769*

Not: * %1 ve ** % 5 düzeyinde anlamlı olan test değerleridir.

Tablo 1’ de görüldüğü üzere, ekonomik büyüme ve kamu harcama-
ları değişkenlerinin LLC, IPS, ADF ve PP panel birim kök analizi için test 
sonuçları incelendiğinde % 5 önem seviyesinde serilerin düzey değerlerin-
de durağan olmadıkları yani birim kök içerdiği görülmektedir. Bu nedenle 
her bir serinin birinci dereceden farkları alınmaktadır. Böylece değişkenler 
durağan hale geldiği görülmektedir. Bu sonuçlara göre, değişkenlerin aynı 
düzeyde bütünleşik oldukları ve uzun dönemde bir ilişkinin incelenmesi-
nin mümkün olduğu söylenebilmekte ve bu da eş-bütünleşme testleriyle 
sağlanabilmektedir.
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5.3. Panel Veri Eş-bütünleşme Analiz Sonuçları

Çalışmada, ekonomik büyüme ve kamu harcamaları arasındaki uzun 
dönemli bir ilişkinin varlığı eş bütünleşme analizleri yardımıyla sınanmak-
tadır. Bu bağlamda, değişkenler arasındaki uzun dönemli ilişki, literatürde 
en sık kullanılan panel eş-bütünleşme analizlerinden olan Pedroni, Johan-
sen Fisher ve Westerlund testleri kullanılarak incelenmektedir. 

İlk olarak söz konusu değişkenler arasındaki eş-bütünleşme ilişkisi 
Pedroni Panel Eş-bütünleşme Analizi ile belirlenmekte ve incelenen 5 Türk 
devleti için sonuçlar Tablo 2’de sunulmaktadır.

Tablo 2. Pedroni Panel Eş-bütünleşme Testi Sonuçları

H0: lnGDP ve lnG değişkenleri arasında eş-bütünleşme ilişkisi yoktur.
Bağımlı Değişken: lnGDPit

Test: Kesit-İçi Değer (prob) Karar

Panel variance 2.273861**
(0.0115) H0: Ret

Panel rho -0.846251
(0.1987) H0: Kabul

Panel PP -2.237244**
(0.0126) H0:Ret

Panel ADF -1.262195
(0.1034) H0: Kabul

Test: Kesitler-Arası Değer (prob) Karar

Group rho -0.076086
(0.4697) H0:Kabul

Group PP -2.335401*
(0.0098) H0:Ret

Group ADF -1.973857**
(0.0242) H0:Ret

Not: Parantez içerisindeki değerler test istatistiğine ilişkin olasılık değerlerini vermektedir. 
* % 1, ** % 5 ve *** %10 düzeyinde anlamlı olan test değerlerini vermektedir.

Tablo 2’de görüldüğü üzere Pedroni (1999, 2004) tarafından gelişti-
rilen panel eş-bütünleşme analizi sonuçları, panel rho, panel ADF ve group 
rho istatistikleri dışında diğer tüm testlerde istatistiki olarak anlamlı bir şe-
kilde “eş-bütünleşme ilişkisi yoktur” şeklindeki sıfır hipotezinin % 5 önem 
düzeyinde reddedildiğini göstermektedir. Bu bağlamda elde edilen analiz 
sonuçları, iki değişken arasında istatistiki olarak anlamlı ve uzun dönemli 
bir ilişkinin varlığına işaret etmektedir. 
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İkinci olarak değişkenler arasındaki uzun dönemli ilişki Johansen 
Fisher panel eş-bütünleşme analizi yardımıyla incelenmektedir. Elde edi-
len analiz sonuçlarına Tablo 3’ yer verilmektedir.

Tablo 3. Johansen Fisher Panel Eş-bütünleşme Testi Sonuçları

Fisher λiz İstatistiği*
Hipotezler İz Prob.

H0 :αit = 0, H1 : αit ≥ 1 38.47 0.0000
H0 : αit ≤ 1, H1 : αit ≥ 2 11.41 0.3265

Fisher λmaks İstatistiği*
Hipotezler Maks Prob.

H0 :αit = 0, H1 : αit ≥ 1 38.57 0.0000
H0 : αit ≤ 1, H1 : αit ≥ 2 11.41 0.3265

* Olasılıklar asimptotik Ki-kare dağılımı kullanılarak hesaplanır.

Tablo 3’teki sonuçlar incelendiğinde hem maksimum özdeğer hem 
de iz istatistiği için olasılık değerlerine göre sıfır hipotezi istatistiki olarak 
anlamlı bir düzeyde reddedildiği görülmektedir. Böylece, 5 Türk ekonomi-
si için seriler arasında bir eşbütünleşik vektör olduğunu ifade eden alterna-
tif hipotez kabul edilmektedir. 

Son olarak Westerlund (2006, 2007), eş-bütünleşme ilişkisini test et-
mek amacıyla hata düzeltme modeli temelli (error correction based) dört 
adet test istatistiği önerdiği panel eş-bütünleşme testine ilişkin sonuçlara 
Tablo 4’te yer verilmektedir.

Azerbaycan Cumhuriyeti’nde  Hukuki Devlet Yapılanması ve Eğitim Reformları
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Tablo 4. Westerlund Panel Eş-bütünleşme Testi Sonuçları

H0: lnGDP ve lnG değişkenleri arasında eş-bütünleşme ilişkisi yoktur.

Westerlund Gurup Ortalama İstatistikleri

İstatistikler İst. Değeri z-değeri p-olasılık Karar

Gt -3.843 -5.157 0.000 H0: Ret

Ga -3.510 1.523 0.936 H0: Kabul

Westerlund Panel İstatistikleri

İstatistikler İst. Değeri z-değeri Olasılık Karar

Pt -11.101 -7.704 0.000 H0: Ret

Pa -14.161 -4.779 0.000 H0: Ret

Not: Her iki gurup eş-bütünleşme istatistiğinde de H0 hipotezinin reddedilmesi panelin 
tamamı için eş-bütünleşme ilişkisinin olmadığı anlamına gelmektedir.

Westerlund panel eş-bütünleşme sonuçlarına göre, kamu harcamala-
rı ile ekonomik büyüme arasında “eş-bütünleşme ilişkisi yoktur” şeklindeki 
sıfır hipotezi Ga istatistiği dışında, diğer tüm panel istatistikler (Gt, Pt ve 
Pa) tarafından reddedilmektedir. Bu sonuca göre, panel veri setinde istatis-
tikî olarak anlamlı düzeyde eş-bütünleşme ilişkisi olduğu görülmektedir. 
Dolayısıyla ele alınan geçiş ekonomileri bağlamında tüm eş-bütünleşme 
analizi sonuçlarına göre, uzun dönemde kamu harcamalarında meydana 
gelen bir değişikliğin ekonomik büyümeyi etkileyebileceği söylenebilmek-
tedir.

Çalışmada ele alınan panel eş-bütünleşme testleri sonuçlarına göre 
değişkenler arasında uzun dönemli bir ilişkinin varlığı tespit edilmesiyle 
birlikte, tüm ülkeler için ortak uzun dönem katsayıların tahmininin yapıl-
ması gerekmektedir. Bu bağlamda eş-bütünleşme vektörünün katsayıları 
Dinamik OLS tahmin yöntemi ile analiz edilmektedir. Buna göre yapılan 
panel DOLS tahmin sonuçları Tablo 5’te yer almaktadır.
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Tablo 5. Panel DOLS Tahmin Sonuçları

Bağımlı Değişken: lnGDPit

Değişkenler Katsayı t-ist. Olasılık
lnGit 0.8422783 5.04 0.000

Wald χ2 = 91.58 (0.000)*
*prob > χ2 değeridir.

Tablo 5’te kamu harcamaları ile ekonomik büyüme arasında uzun 
dönemli ilişkinin tahmini görülmektedir. Tabloda verilen sonuçlara göre, 
tüm ülkeler için ortak uzun dönem katsayısının (0.85) t-istatistiği anlamlı 
ve Wald istatistiği sonucuna göre de model genel olarak anlamlı çıkmakta-
dır. Panel DOLS tahmininden elde edilen sonuçlara göre, kamu harcama-
ları ile ekonomik büyüme arasında uzun dönemli ve pozitif yönlü bir ilişki 
bulunmaktadır. Buna göre uzun dönemde kamu harcamalarında meydana 
gelen %1’lik bir artış, ekonomik büyümeyi yaklaşık % 0.85 artırmaktadır.

5.4. Panel Veri Nedensellik Analiz Sonuçları

Eş-bütünleşme analizi ile uzun dönemli bir ilişkinin geçerliliğini sap-
tadığımız modelde değişkenler arasındaki nedensellik ilişkisi Granger ne-
densellik testi kullanılarak yapılmaktadır. İki değişken arasındaki panel veri 
nedensellik testi sonuçları Tablo 6’ da görülmektedir.

Tablo 6: Panel Veri Granger Nedensellik Testi Sonuçları 

H0 Hipotezi Gözlem 
Sayısı F-istatistiği Olasılık Karar

H0:lnGDP, lnG’nin Nedeni Değildir
100

6.76965 0.0018 Ret

H0:lnG, lnGDP’nin Nedeni Değildir 9.07818 0.0002 Ret

Tablo 6’daki bulgulara göre, 5 Türk Ekonomisi için çift yönlü olarak 
sınanan “değişkenler birbirinin Granger nedeni değildir” boş hipotezi %5 
önem düzeyinde reddedilerek, kamu harcamaları ile ekonomik büyüme 
arasında çift yönlü bir nedensellik ilişkisi olduğu sonucuna ulaşılmaktadır. 
Elde edilen bu sonuçlar, Türk Cumhuriyetlerinde gerek kamu harcamaları-
nın ekonomik büyümeyi gerekse büyüme performansının kamu harcama-
ları üzerinde uyarıcı etkilere sahip olduğunu ortaya koymaktadır.
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6. Sonuç ve Değerlendirme

Kamu harcamaları ile ekonomik büyüme arasındaki ilişki ya da ka-
munun iktisadi hayattaki rolünün ne olması gerektiği iktisat yazında sıklık-
la tartışılan konuların başında gelmektedir. Buna karşın, söz konusu ilişki, 
kamu odaklı merkezi ekonomik sistemleri terk eden ve serbest piyasa sis-
temine geçmeye çalışan geçiş sürecindeki ekonomiler açısından ele alın-
mamıştır. Bu çalışmada, 1980’lerin sonunda sosyalist rejimlerin yıkılma-
sından sonra devlet güdümlü planlı ekonomik sistemi terk ederek serbest 
piyasa ekonomisine geçiş yapan 5 Türk Cumhuriyeti özelinde kamu harca-
malarının ekonomik büyümeye etkisi ampirik olarak ortaya koyulmuştur. 
Bu amaç doğrultusunda devletin ekonomideki payının küçültülmesini ve 
ekonomiye müdahalelerin sınırlandırılmasını ifade eden liberal iktisat po-
litikalarının geçiş sürecindeki ülkeler açısından ele alınmasıyla, geçiş eko-
nomilerinin iktisadi gelişim temellerinin incelenmesine yönelik literatüre 
önemli katkı yapacağı düşünülmektedir.

1990-2012 dönemini kapsayan bu çalışmada, merkezi planlamadan 
piyasa ekonomisine geçiş sürecindeki 5 Türk Cumhuriyetleri (Azerbaycan, 
Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan) için kamu harcama-
larının ekonomik büyüme üzerindeki etkileri incelenmiştir. Bu kapsamda 
panel veri analizine ilişkin birim kök, eş-bütünleşme ve nedensellik test-
leri yapılarak, kamu harcamaları ile ekonomik büyüme arasındaki uzun 
dönem katsayıları araştırılmıştır. Alınan verilerin durağanlığını test etmek 
için Levin-Lin ve Chu (LLC), Im-Pesaran ve Shin (IPS), Fisher ADF ve 
Fisher PP panel birim kök testleri uygulanmıştır. Durağanlık testlerinin ar-
dından çalışmada değişkenler arasındaki uzun dönemli bir ilişkinin varlığı 
eş-bütünleşme analizleri yardımıyla sınanmıştır. Eş-bütünleşme ilişkisinin 
sınanması için, Pedroni, Johansen-Fisher ve Westerlund eş-bütünleşme 
testleri, uzun dönem katsayıların tahmini için ise Dinamik OLS tahmincisi 
kullanılmıştır. Elde edilen analize göre kamu harcamaları ile ekonomik bü-
yüme arasında uzun dönemde pozitif ve istatistiksel olarak anlamlı bir iliş-
ki bulunmuştur. Buna göre uzun dönemde kamu harcamalarında meydana 
gelen %1’lik bir artış, ekonomik büyümeyi yaklaşık % 0.85 artırmaktadır. 
Bu bağlamda, incelenen dönem içerisinde kamu harcamalarının artması 
ekonomik büyümeyi olumlu etkilediği görülmektedir. Ayrıca nedensellik 
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analizi sonuçları da gerek kamu harcamalarının ekonomik büyümeyi ge-
rekse büyüme performansının kamu harcamaları üzerinde uyarıcı etkilere 
sahip olduğunu ortaya koymaktadır.

Sonuç olarak, uzun yıllar boyunca merkezi planlamaya dayalı bir 
ekonomik sistemle idare edilen ülkelerin serbest piyasa ekonomisine da-
yalı bir ekonomik sisteme geçmeleri uzun bir süreci içermektedir. Böylesi 
bir düzen değişikliğine maruz kalan ülkelerin bir taraftan piyasa ekonomi-
sini oturtmaya çalışırken, diğer yandan eski sistemin mirasıyla mücadele 
ederek devletin iktisadi hayattaki ağırlığını azaltmaya çalışmaktadırlar. Öte 
yandan bu ekonomilerde rekabete dayalı yeni bir ekonomik düzenin tesisi 
için uzun bir süreç gerekmekte ve bu süreçte devlete çok önemli görevler 
düşmektedir. Bu manada merkezi planlı ekonomiden piyasa ekonomisine 
geçen ülkeler açısından devletin iktisadi hayata müdahale boyutunun ciddi 
manada tartışılması ve büyüme sürecine etkisinin analiz edilmesi literatüre 
katkı yapacağı düşünülmektedir.
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