
BAĞIMSIZLIKLARININ
20. YILINDA

TÜRK
CUMHURiYETLERi
AZERBAYCAN • KAZAKİSTAN • KIRGIZİSTAN • ÖZBEKİSTAN • TÜRKMENİSTAN

U L U S L A R A R A S I  T O P L A N T I

05-06 EKiM 2011 - ANKARA

KONUSMALARKONUŞMALAR

ANKARA,  2012



Düzenleyici Kuruluşlar

T.C. Başbakanlık
Kamu Diplomasisi 
Koordinatörlüğü

T.C. Başbakanlık 
AKDTYK 

Atatürk Kültür Merkezi

T.C. Dışişleri Bakanlığı 
Stratejik Araştırmalar 

Merkezi

Hoca Ahmet Yesevi 
Uluslararası Türk-Kazak 

Üniversitesi



İletişim

Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanlığı
Taşkent Caddesi, 10. Sokak No: 30 Bahçelievler / ANKARA / TÜRKİYE

Tel: +90 312 216 06 00 • Faks: +90 312 215 22 09
www.yesevi.edu.tr

Tasarım & Baskı

SFN Televizyon Tanıtım Tasarım Yayıncılık Ltd. Şti.
Cevizlidere Cad. 1237. Sok. No: 1/17 Balgat / ANKARA

Tel: +90 312 472 37 73-74
www.sfn.com.tr

Editör

Dr. Murat YILMAZ

Sekreterya

Ahmet Şevki ZENGİN (Genel Sekreter)
Doç. Dr. Nursulu ÇETİN

Yayına Hazırlayan

Halil ULUSOY

Düzenleme Kurulu

Prof.Dr. Osman HORATA 
Prof.Dr. Bülent ARAS 

Doç.Dr. İbrahim KALIN 
Dr. Murat YILMAZ

Uluslararası Sempozyumlar Dizisi
Yayın No: 1

ISBN: 978-9944-237-13-0

BAĞIMSIZLIKLARININ
20. YILINDA TÜRK CUMHURiYETLERi

AZERBAYCAN • KAZAKİSTAN • KIRGIZİSTAN • ÖZBEKİSTAN • TÜRKMENİSTAN

ULUSLARARASI TOPLANTI
05-06 EKiM 2011 - ANKARA

KONUŞMALAR



İ Ç İ N D E K İ L E Rİ Ç İ N D E K İ L E R

6 SUNUŞ

10 TANITIM
13 Azerbaycan
14 Kazakistan
15 Kırgızistan
16 Özbekistan
17 Türkmenistan

18 AÇILIŞ KONUŞMALARI
20 Prof. Dr. Osman HORATA / Düzenleme Kurulu Başkanı
23 Prof. Dr. Ahmet DAVUTOĞLU / Dışişleri Bakanı
34 Abdullah GÜL / Cumhurbaşkanı

40 BİRİNCİ OTURUM

AVRASYA’DA: YENİDEN ÇİZİLEN SINIRLAR  
ve İNŞA EDİLEN KİMLİKLER

42 1. Oturum Başkanları: Doç. Dr. Süer EKER - Prof. Dr. Jala GARİBOVA
Proje Sunumu: Avrasya’da Yeniden Çizilen Sınırlar, İnşa Edilen Kimlikler

44 Doç. Dr. Ayşegül AYDINGÜN
48 Doç. Dr. İsmail AYDINGÜN
51 Doç. Dr. Eyüp BACANLI

Projeyle İlgili Değerlendirmeler
54 Dr. Çiğdem BALIM
57 Doç. Dr. Recep BOZTEMUR
60 Prof. Dr. Mustafa İSEN
62 Sorular-Tartışmalar

64 İKİNCİ OTURUM

BÖLGESEL ve KÜRESEL POLİTİKALARIN KAVŞAĞINDA  
ORTA ASYA TÜRK CUMHURİYETLERİ

66 2. Oturum Başkanları: Dr. Gülşen PAŞAYEVA - Dr. Murat YILMAZ
Rapor Sunumları

68 Doç. Dr. M. Akif OKUR
Yeni Çağın Eşiğinden “Avrasya’nın Kalbi”ne Bakmak

72 Yusuf YAZAR
Enerji İlişkileri Bağlamında Türkiye ve Orta Asya Ülkeleri

76 Dr. İlyas KAMALOV
Rusya’nın Orta Asya Politikaları

84 Doç. Dr. Erkin EKREM
Çin’in Orta Asya Politikaları

87 Yrd. Doç. Dr. M. Akif KİREÇCİ
Amerika Birleşik Devletleri’nin Orta Asya Politikaları

92 Doç. Dr. M. Murat ERDOĞAN
Avrupa Birliği’nin Orta Asya Politikaları

Proje Sunumu: Bölgesel ve Küresel Politikalarda Orta Asya
97 Prof. Dr. Mahir NAKİP

102 Yrd. Doç. Dr. M. Savaş KAFKASYALI

Raporlar ve Projeyle İlgili Değerlendirmeler
105 Prof. Dr. Bülent ARAS
110 Doç. Dr. Pınar AKÇALI
115 Doç. Dr. Turgut DEMİRTEPE
121 Sorular-Tartışmalar



126 ÜÇÜNCÜ OTURUM

TÜRK CUMHURİYETLERİ ARASINDAKİ KÜLTÜREL İLİŞKİLER: DEĞERLENDİRME, 
SORUNLAR ve ÖNERİLER

128 3. Oturum Başkanları: Prof. Dr. Roza AMANOVA - Prof. Dr. Nurettin DEMİR
130 Prof. Dr. Şeref ATEŞ
133 Dr. Yakup DELİÖMEROĞLU
140 Doç. Dr. Fırat PURTAŞ
146 Bekbolat TİLEUHAN
149 Sorular-Tartışmalar

158 DÖRDÜNCÜ OTURUM

TÜRK CUMHURİYETLERİ ARASINDA EĞİTİM ve BİLİM ALANINDAKİ İLİŞKİLER: 
DEĞERLENDİRME, SORUNLAR ve ÖNERİLER

161 4. Oturum Başkanları: Prof. Dr. Cezmi ERASLAN - Prof. Dr. Süleyman KAYIPOV
163 Prof. Dr. Sebahattin BALCI
170 Hasan KAPLAN
177 Yrd. Doç. Dr. Fahri SOLAK
181 Prof. Dr. Sarsenbek TURTABAYEV
184 Sorular-Tartışmalar

188 BEŞİNCİ OTURUM

TÜRK CUMHURİYETLERİ ARASINDAKİ SİYASİ İLİŞKİLER:  
DEĞERLENDİRME, SORUNLAR ve ÖNERİLER

190 5. Oturum Başkanları: Halil AKINCI - Dr. Aydar AMREBAYEV - Kurtuluş TAŞKENT
196 Doç. Dr. Bulat SULTANOV
200 Ahmet Rıza DEMİRER
205 Dr. Gülşen PAŞAYEVA
208 Dr. Cengiz ŞAMŞİYEV
212 Sorular-Tartışmalar

216 ALTINCI OTURUM

TÜRK CUMHURİYETLERİ ARASINDAKİ EKONOMİK İLİŞKİLER:  
DEĞERLENDİRME, SORUNLAR ve ÖNERİLER

218 6. Oturum Başkanları: Prof. Dr. Salih AYNURAL - Dr. Dinara MURZAYEVA
221 Nuri AKSU
227 Dr. Aydar AMREBAYEV
232 Ebru ARISOY
238 Dr. Mustafa GÜNAY
244 Sorular-Tartışmalar

248 KAPANIŞ OTURUMU

GENEL DEĞERLENDİRME

250 Kapanış Oturumu Başkanları: Prof. Dr. Bülent ARAS - Prof. Dr. Murat JURİNOV
255 Prof. Dr. Haluk ALKAN
258 Reşat MECİD
260 Prof. Dr. Süleyman KAYIPOV
264 Halil AKINCI
266 Prof. Dr. Osman HORATA

268 KATILIMCILAR



S U N U ŞS U N U Ş

PROF. DR. OSMAN HORATA
AHMET YESEVİ ÜNİVER SİTESİ  

MÜTEVELLİ HEYET BAŞKANI
ve

(AKDTYK) ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ BAŞKANI



• 7•

1
1991 yılının sonları, Türk tarihi açısından ata yurttaki Türk toplu-
luklarının milyonlarca evlatlarının kanlarıyla yoğurdukları toprak-
larında makus talihlerini yendikleri, iki buçuk asırdır gönüllerinde 
söndürmedikleri özgürlük ateşini yeniden yaktıkları bir tarih ola-
rak belleklere kazındı. Sovyetler Birliği’nin dağılması ve on beş yeni 
devletin ortaya çıkması, şüphesiz sadece Türk tarihi açısından de-
ğil dünya tarihi açısından da önemli bir olaydı. Batmakta olan ge-
miden son bir hamle ile kıyıya atılan bu ülkelerin her biri, ortak kan 
dolaşımını besleyen damarları kesilince ayakta kalma mücadele-
si veren birer ülke konumuna düştü. Önlerinde sadece iki seçenek 
vardı. Ya yaşanan büyük depremin enkazı altında kalmak ya da bu 
enkazın altından yeniden ayağa kalkmak.

Stratejistler, bağımsızlığını kazanan ülkeler içinde Türk Cumhuri-
yetlerine ömür bile biçmekte güçlük çekiyor, bu ülkelerin ekono-
mik ve sosyal çöküntüyle kısa sürede dağılıp gideceğini düşünüyor-
lardı. Bilhassa Kazakistan, bu ülkeler içinde geniş toprakları, nük-
leer silahları, petrol ve doğal gaz rezervleriyle en kritik ülkelerden 
biri olarak görülüyordu. Nitekim kısa sürede ticari ve mali faaliyet-
ler âdeta durdu, yöneticiler ise çaresizdi. Bu yıllar, Türk halkları için 
Aytmatov’un deyişiyle bir günün bir asra bedel olacak kadar uzadı-
ğı yıllar oldu.

Fakat aradan geçen yirmi yılda, bu topluluklar bütün beklentile-
ri boşa çıkarıp kendi ayakları üzerinde kalmayı başardılar. Türkiye 
Cumhuriyeti de, bağımsızlıklarının ilk günlerinden itibaren, ortak 
tarihî ve kültürel bağlar sebebiyle kardeş ülkelerin bağımsızlıkları-
nı güçlendirmeleri ve uluslararası toplumla bütünleşebilmeleri ko-
nusunda her türlü çabayı sarf etti. Geçen yirmi yılın sonunda, Türk 
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Cumhuriyetleri arasındaki ilişkilerin Türk Konseyi çatısı altında kurumsallaşması 

bu süreçte ulaşılan önemli bir aşamadır.

Bu yirmi yıllık tecrübe, siyasi ve ekonomik yönü kadar sosyal ve kültürel boyu-

tu açısından da üzerinde önemle durulması gereken bir süreçtir. Bu dönem, Türk 

Cumhuriyetlerinin bir taraftan bağımsızlıklarını inşa ederken bir taraftan da kim-

liklerini yeniden inşa etmeye çalıştıkları bir süreç olmuştur.

Bilindiği gibi geride bıraktığımız 20. asır, savaşları ve felaketleriyle insanlığın 

âdeta dondurulduğu talihsiz bir yüzyıl olmuştur. Soğuk Savaş Dönemi’nde, iki 

kutup arasındaki mücadelede neredeyse dünya savaşlarındaki kadar insan ha-

yatını kaybetmiştir. Bu dönemdeki vahşet iki dünya savaşıyla birleşince, 20. asır 

insanlığın şahit olduğu en dehşet verici asır hâline gelmiştir. Bir taraftan kültü-

rel soğuk savaş bir taraftan da ülkelerin kendi toplumlarına karşı uyguladığı bas-

kıcı politikalar, insanları öncelikle “kendi olarak kalma” mücadelesi vermek zo-

runda bırakmıştır. Yetişen kuşaklar, savaşlar, felaketler ve hızlı değişim sebebiy-

le geçmişle organik ilişkiden yoksun bir zeminde sürekli “şimdiki zaman” içinde 

yaşamak zorunda kalmış, tarih yani kimlik şuuru büyük bir erozyona uğramıştır.

Anadolu ve Orta Asya Türkleri de, 20. yüzyılın bu dehşetinden en fazla etkile-

nen toplumlar olmuşlar, bilhassa ata yurttaki Türk toplulukları yapılan sistem-

li bir dil ve kimlik plânlanmasıyla Slavlaşma sürecine girmişlerdir. Türk halkları-

nın yaşadığı bölgeler, bilhassa Kazakistan’ın uçsuz bucaksız toprakları bilinçli bir 

şekilde yürütülen toplum ve kimlik mühendisliğinin bir laboratuarına dönüştü-

rülmüştür. Farklı kimliklerden binlerce insan, kimlikleri, sınırları yeniden inşa sü-

recinde yerlerinden yurtlarından edilmiş, ortaya çıkan sosyal yapı büyük insanlık 

trajedilerinin yaşanmasına sebep olmuştur.

90’lı yıllarda başlayan yeni dönem, kendi mecrasından çıkarılan tarihin yeniden ken-

di mecrasına dönmesi konusunda önemli fırsatlar ortaya koymuştur. Bu fırsatın iyi 

değerlendirilmesinin temel şartı, yetişen kuşakların tarihleriyle ilişkilerini organik bir 

şekilde tesis etmekten yani tarih ve kimlik bilincini güçlendirmekten geçmektedir. Bu 

konuda bilim dünyasına da büyük sorumluluklar düşmektedir.

Bu sebeple kardeş Türk Cumhuriyetlerinin bağımsızlıkların 20. yılında, Türkiye Cum-

huriyetinin bu ülkelere uzattığı ilk dost ellerinden biri olan Hoca Ahmet Yesevi Ulus-

lararası Türk-Kazak Üniversitesi olarak sorumluluklarımızı en üst düzeyde yerine ge-

tirme çabası içinde olduk. Bu çerçevede, 5-6 Ekim 2011 tarihinde Ankara’da “Ba-

ğımsızlıklarının 20. Yılında Türk Cumhuriyetleri: Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, 

Özbekistan ve Türkmenistan” konulu, Cumhurbaşkanımız Sayın Abdullah GÜL’ün  
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yüksek himayelerinde ve Dışişleri Bakanımız sayın Prof. Dr. Ahmet DAVUTOĞLU’nun 

ev sahipliğinde uluslararası bir toplantı düzenledik. Toplantı, gerek tartışmaya açı-

lan projeler gerek sunulan raporlar açısından kamuoyunda büyük bir ilgi gördü. Cum-

hurbaşkanımız ve Dışişleri Bakanımız, yaptıkları konuşmalarla yirminci yılda tarihe 

önemli notlar düştüler. Elinizdeki kitap, bu toplantıda yapılan konuşmaları ve sunu-

lan bildirileri kapsamaktadır.

Bu toplantıda tartışmaya açılan, dünya jeopolitiğinde Orta Asya politikalarını ele 

alan dokuz raporla ve bu bağlamda Üniversitemiz tarafından hazırlanan Bölgesel ve 

Küresel Politikalarda Orta Asya adlı kitap da aynı yıl yayımlandı. Aşekilde bu toplantı-

da tartışılan, kardeş Türk Cumhuriyetlerinin yirmi yıllık süreçteki ulus ve devlet inşa 

sürecini bizzat saha araştırmasına dayalı olarak ele alan Avrasya’da Yeniden Çizilen Sı-

nırlar ve İnşa Edilen Kimlikler başlıklı proje de, dört cilt olarak Atatürk Kültür Merkezi 

tarafından 2012 yılının ortasında okuyucusuyla buluşturuldu.

Bu vesileyle, kardeş Türk Cumhuriyetleri, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbe-

kistan ve Türkmenistan’ın bağımsızlıklarının yirminci yıllarını bir kez daha kutluyor; 

Ahmet Yesevi Üniversitesine bu yıldönümünde en anlamlı etkinlikleri ve çalışmala-

rı gerçekleştirebilmenin onurunu yaşatan değerli bilim adamlarına ve değerli mesai 

arkadaşlarıma bir kez daha teşekkür ediyorum.

• PROF. DR. OSMAN HORATA  SUNUŞ 
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SSayın Cumhurbaşkanım, saygıdeğer konuklar,

Bağımsızlıklarının 20. Yılında Türk Cumhuriyetleri Azerbaycan, 
Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan konulu ulusla-
rarası toplantıya hoş geldiniz, onur verdiniz.

Sayın Cumhurbaşkanım, saygıdeğer konuklar,

Şimdi sizleri Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, 
silah arkadaşları, dost ve kardeş Türk Cumhuriyetlerinin bağım-
sızlıklarını kazanması yolunda hayatlarını feda eden aziz şehitler 
anısına bir dakikalık saygı duruşuna davet ediyorum. Arz ederim.

Aziz ruhları şad olsun! Teşekkür ediyoruz. Şimdi TRT tarafından 
hazırlanan ‘’ Bağımsızlıklarının 20. Yılında Türk Cumhuriyetleri’’ 
belgeselinden kısa bir bölüm izliyoruz.

Cem KIRÇAK
SUNUCU
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TTürkiye’nin Kafkasya ve Orta Asya’ya 
açılan kapısı olarak değerlendirebileceğimiz 
Azerbaycan Cumhuriyeti, yaşanan büyük acı 
ve mücadelelerden sonra 30 Ağustos 1991 
tarihinde bağımsızlığını ilan etmiştir. Azerbaycan 
petrollerini dünya piyasalarına çıkaracak olan 
Bakü-Tiflis-Ceyhan ham petrol boru hattının 
1994 yılında imzalanması ve ardından da asrın 
anlaşması olarak bilinen Azerbaycan petrollerinin 
işlenmesini sağlayacak projede Türkiye’nin 
payının %6,75 oranında artırılması, iki ülke 
ilişkilerinde önemli bir basamak olmuştur. 
Azerbaycan’ı dünyaya bağlayan petrol ve gaz 
kemerlerinin yanı sıra kara ve demir yollarıyla da 
Azerbaycan, Türkiye ve dünyaya bağlanmaktadır. 
Bu çerçevede Kars, Tiflis, Bakü demir yolu 
projesinin tamamlanması, iki ülke arasındaki 
önemli dönemeçlerden biri olacaktır. 2010 yılı 
verilerine bakıldığında Azerbaycan’ın ekonomik 
olarak kat ettiği mesafe daha net anlaşılmaktadır. 
Gayrisâfi yurtiçi hâsılası 91 milyar $, kişi 
başına düşen millî geliri ise 10900 $ seviyesine 
ulaşmıştır. 2010 yılında Azerbaycan ekonomisi 
%5’lik büyüme kaydetmiştir ve ekonomisinin 
%60’ ı sanayiye dayanmaktadır. Yaklaşık 27 
milyar $ ithalat yapan Azerbaycan’ın ihracatı 
6,5 milyar $ seviyesindedir. Bağımsızlığının 20. 
yılını kutlayan Azerbaycan zorlu ekonomik, 
siyasi ve sosyal problemleri büyük ölçüde aşmış 
egemen bir devlet olarak gelecek 10 yıllarda da 
Kafkasya’da istikrarın simgesi olmaya devam 
edecektir. 

HAZAR’IN İNCİSİ
AZERBAYCAN

• ULUSLARARASI TOPLANTI  TANITIM 
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TTürk Cumhuriyetleri içerisinde en büyük 
coğrafi alana sahip olan Kazakistan, bağımsız 
bir devlet olarak girdiği 20. yılında Avrasya’nın 
parlayan yıldızı tabirini ne kadar hak ettiğini 
tüm dünyaya kanıtlamıştır. 20 yıllık bağımsızlık 
süresince Kazakistan, Devlet Başkanı Nursultan 
Nazarbayev önderliğinde ekonomik, sosyal 
ve kültürel pek çok reforma imza atmış ve bu 
gelişimi uluslararası kamuoyu tarafından ilgiyle 
takip edilmiştir. Planlı ekonomiden serbest 
piyasa ekonomisine geçiş süresinde Kazakistan’ın 
aldığı cesur ve kritik kararlar, Kazakistan’a 
Orta Asya’nın hızlı reformcusu tabirinin layık 
görülmesine neden olmuştur. Bugün gelinen 
noktada Kazakistan’ın bu iki zorlu süreçten de 
başarıyla çıktığına şahit olmak, Türk Dünyası 
açısından büyük bir mutluluk kaynağıdır. 20 yıllık 
bağımsızlık döneminde Kazakistan, ekonomik 
ve siyasi istikrarını sağlamış, bölge devletleri 
ve uluslararası kamuoyuyla iyi ilişkiler tesis 
etmiş, kültürel zenginliğini dünya ile paylaşmış 
ve halkının refah seviyesini büyük bir hızla 
yükseltmiştir. 20 yıl gibi kısa bir süre içerisinde 
önemli başarılara imza atan Kazakistan, 
Avrasya’nın parlayan yıldızı olarak gelecek 10 
yıllar için büyük umutlar vaat etmektedir.

ORTA ASYA’NIN YÜKSELEN YILDIZI
KAZAKİSTAN
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331 Ağustos 1991 tarihinde bağımsızlığını ilan 
eden Kırgızistan, İpek Yolu’nun başlangıç 
noktasında, bölgenin önemli devletleriyle çevrili, 
jeopolitik açıdan son derece kritik bir coğrafyada 
yer almaktadır. Tanrı ve Altay Dağları’nın coğrafi 
konumunu belirlediği Kırgızistan, 20 yıllık 
bağımsızlık tarihinde pek çok ekonomik, sosyal ve 
siyasal krizlerle mücadele etmek zorunda kalmış, 
bu krizler sonrasında önemli deneyimler edinmiş 
ve pek çok kazanım sağlamıştır. Kırgızistan, bugün 
Orta Asya Cumhuriyetleri içerisinde parlamenter 
sisteme geçen tek cumhuriyet konumundadır. 
21 Haziran 2010 yılında yeni anayasası 
kabul edilen Kırgızistan, Devlet Başkanı Roza 
OTUNBAYEVA’nın önderliğinde son dönemde 
ciddi bir siyasal reform içerisine girmiştir. 
Kırgızistan’ın yeni anayasası ve şu an ülkede 
hâkim olan parlamenter sisteme geçiş, siyasal 
katılımın ve halkın tercihlerini doğrudan yönetime 
yansımasını teşvik etmek ve kolaylaştırmaktadır. 
Bu durum 1991 yılında egemen bir devlet olarak 
uluslararası arenaya çıkan Kırgızistan için başlı 
başına bir başarı olarak değerlendirilebilir. Ota 
Asya’nın turizm merkezi Kırgızistan, gelecek 10 
yıllar için büyük umutlar vaat etmektedir. 

ORTA ASYA’NIN TURİZM MERKEZİ
KIRGIZİSTAN

• ULUSLARARASI TOPLANTI  TANITIM 
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BBağımsızlığının 20. yılını kutlayan Özbekistan 
Cumhuriyeti’nin egemen bir devlet olarak geldiği 
nokta, bir başarı öyküsü olarak değerlendirilebilir. 
Bağımsızlığının ilanının ardından geçen 20 yıl 
içerisinde Özbekistan’ın gayrisâfi millî hâsılası 3.5 
kat, kişi başına düşen milli geliri 2.5 kat, halkın 
gerçek geliri ise 3.8 kat, sosyal yardımlaşma 
alanında harcama bütçesi de 5 kat yükselmiştir. 
Bağımsızlığın ilk günlerinden bugüne 
Özbekistan’ın dış ticaret rakamlarında da çarpıcı 
değişiklikler gözlemlenmektedir. 1990 yılında dış 
ticaret hacmi 805,6 milyon dolarken bu rakam 
2010 yılı itibarı ile 21.8 milyar dolara yükselmiştir. 
20 yıl içerisinde dış ticaret hacmi 27.1 kat, ihracat 
29.5 kat artmıştır. 20. bağımsızlık yılını kutlarken 
Özbekistan’ın değişen ve gelişen dış politikasının 
da altı çizilmelidir. Zira Özbekistan, bağımsız 
bir devlet olarak bölgesel ve küresel işbirliğine 
katkı sağlayan çok taraflı duruşuyla ön plana 
çıkmaktadır. Uyguladığı reformlar ve duyarlı 
tutumu Özbekistan’ın geleceğe daha kararlı 
bakmasına zemin hazırlamaktadır. Medeniyetin 
beşiği Özbekistan, gelecek 10 yıllar için umutlar 
vaat etmektedir.

MEDENİYETLER BEŞİĞİ
ÖZBEKİSTAN
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HHazar Denizi’ne kıyısı olan en önemli Orta 
Asya Cumhuriyetlerinden biri. Dolayısıyla Türk 
Dünyası’nın Doğuya açılan kapısı konumundaki 
Türkmenistan, 27 Ekim 1991 tarihinde bağımsızlığını 
kazanarak tam bağımsız ve tarafsız devlet statüsüne 
kavuşmuştur. Bağımsızlığın ardından yalnızca 
hammadde üretimine dayalı bir sanayi mirasına 
sahip olan Türkmenistan, açık kapılar siyasetini 
ilan ederek dünyanın önde gelen firmalarını 
Türkmenistan’a yatırıma davet etmiştir. Bu 
etkili politika sayesinde yabancı yatırımcılar ve 
yabancı sermayenin ülkeye çekilmesi sağlanmıştır. 
Bağımsızlık sonrası dönemde Türkmenistan’ın en 
önemli politikalarından biri de pozitif tarafsızlık 
politikası olmuştur. Birleşmiş Milletler, 185 ülkenin 
oyuyla 12 Aralık 1995 günü Türkmenistan’ın daimi 
tarafsızlık statüsünü onaylamıştır. Türkmenistan 
yalnızca ekonomi alanında değil, kültür, eğitim, 
sağlık alanlarında da standartların her geçen gün 
yükseldiği bir cumhuriyettir. Modern eğitim ve sağlık 
sistemlerinin kurulmasına bağımsızlık sonrasında 
öncelik verilmiş, bu alanlarda ülke adeta yeniden 
inşa süreci yaşamıştır. Bağımsızlığının 20. yılında 
Türkmenistan Cumhuriyeti, istikrarlı politik yapısı, 
hızla büyüyen ekonomisi, Türkmen kimliğini koruyan 
ve gelecek nesillere sağlıklı aktarımı ön gören sosyal 
ve kültürel politik yapılarıyla kısa zamanda çok 
önemli işler başarmış bir cumhuriyettir. Sahip olduğu 
enerji kaynakları, coğrafî konumu ve kendi gelişme 
stratejisine uygun üretilen politikalar sayesinde 
Türkmenistan, geleceğe güvenle bakmaktadır. Orta 
Asya’nın parlak yıldızı Türkmenistan, gelecek on yıllar 
için umutlar vaat etmektedir.

ORTA ASYA’NIN PARLAYAN YILDIZI
TÜRKMENİSTAN

• ULUSLARARASI TOPLANTI  TANITIM 
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SSayın Cumhurbaşkanım, 

Ortak tarihî ve kültürel değerlere sahip olduğumuz, dost ve kardeş Türk Cumhuriyetle-
ri, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan’ın, bağımsızlıklarının 
20. yılı vesilesiyle düzenlediğimiz uluslararası toplantıyı onurlandırdığınız için teşekkürle-
rimizi arz ediyor; zatıdevletlerinizin şahsında toplantımızı onurlandıran değerli konukları-
mızı saygıyla selamlıyorum. 

Sayın Cumhurbaşkanım ve Değerli Konuklar, 

Düşünürler, geride bıraktığımız 20. yüzyılı, diğer asırlardan farklı, anlaşılması güç bir asır 
olarak nitelerler. İnsanlık açısından anlaşılmaya fırsat bırakmayacak kadar hızlı, aynı za-
manda zor geçen bu asırda, iki dünya savaşı felaketi yaşanmış ve iki kutup arasındaki mü-
cadelede de neredeyse dünya savaşlarındaki kadar insan hayatını kaybetmiştir.

Erics Hobsblawm, Kısa 20. Yüzyıl adlı eserinin girişinde, bu asrın nasıl bir asır olduğu so-
rusunun cevabını arar ve bu amaçla on önemli düşünürün kapısını çalar. Cevaplar, ne ya-
zık ki bu yüzyılın savaşları ve felaketleriyle insanlık tarihinin en dehşet verici asrı olduğu-
nu gösterir. Hayalleri zorlayan bilim ve teknoloji alanındaki baş döndürücü gelişmeler ise 
bu trajik tablonun gölgesinde kalır. 

Bir taraftan kültürel soğuk savaş, bir taraftan da ülkelerin kendi toplumlarına karşı uy-
guladığı baskıcı politikalar, bu asırda insanları öncelikle “kendi olarak kalma” mücadele-
si vermek zorunda bırakır. Anadolu ve Orta Asya Türkleri de, 20. yüzyılın bu dehşetinden 
en fazla etkilenen toplumlar olurlar.

Orta Asya’daki Türk toplulukları ise, yapılan sistemli bir dil ve kimlik planlanmasıy-
la farklı dil ve topluluklar olma sürecine girerler. Farklı kimliklerden yüz binlerce insan,  

PROF. DR. OSMAN HORATA
AHMET YESEVİ ÜNİVER SİTESİ MÜTEVELLİ HEYET BAŞKANI

ve

(AKDTYK) ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ BAŞKANI
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kimlikleri, sınırları yeniden inşa sürecinde yerlerinden yurtlarından edilerek “özel yerle-
şim yerleri”ne yerleştirilirler. Başta Kazakistan’ın uçsuz bucaksız “bakir toprakları” olmak 
üzere Türk halklarının yaşadığı bölgeler, bilinçli bir şekilde yürütülen toplumsal mühen-
disliğin âdeta bir laboratuvarı olur. Bu sebeple, bağımsızlıktan sonra Orta Asya Türk top-
lulukları, bir taraftan devletlerini inşa ederken bir taraftan da kimliklerini yeniden inşa et-
mek zorunda kalırlar. 

20. yüzyılın ayakta kalan son imparatorluğunun kansız bir şekilde dağılmasından son-
ra bu ülkeler, bu defa da ortak kan dolaşımını besleyen damarları kesilince, ayakta kal-
ma mücadelesi veren birer ülke konumuna düşerler. Stratejistler, o günlerde bu ülkele-
re ömür biçmekte bile güçlük çekerler. Zengin doğalgaz ve petrol yataklarına sahip olma-
larına rağmen, bu ülkelerin ekonomik ve sosyal çöküntüyle kısa sürede dağılıp gideceği-
ni düşünürler. 

Nitekim kısa sürede enflasyon astronomik rakamlara çıkar. Ticari ve mali faaliyetler 
âdeta durur. Bu yıllar, dost ve kardeş ülkeler için bir günün bir asra bedel olacak kadar 
uzadığı yıllar olur. Bunun yanında, Moskova’nın bölge üzerinde etkisini azaltması, bölge-
sel ve küresel güçlerin bu bölgeye dönük ilgisinin artmasına ve politikalarını yeniden be-
lirlemesine yol açar. 

Aradan geçen yirmi yılda, bu topluluklar bütün beklentileri boşa çıkarıp, büyük sorunları 
aşarak kendi ayakları üzerinde kalmayı başarırlar. Dost ve kardeş Türk Cumhuriyetlerinin 
bu onurlu mücadelesinin önünde saygıyla eğiliyor, kendi bayrakları altında sonsuza kadar 
özgürce yaşamaları dileğiyle bağımsızlıklarının yirminci yılını tebrik ediyoruz.

Sayın Cumhurbaşkanım ve Değerli Konuklar, 

Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan’ın, bu süreci başarıy-
la atlatmaları, şüphesiz sadece bölgesel barış ve istikrara değil küresel barış ve istikrara 
da büyük katkılar sağlamıştır. Bu ülkeleri ilk tanıyan ülke olma şansına sahip olan Türkiye 
Cumhuriyeti de, bağımsızlıklarının ilk günlerinden itibaren, karşılıklı güven ve eşitlik te-
melinde, kardeş ülkelerin yeşeren ümitlerinin sönmemesi ve uluslararası toplumla bütün-
leşebilmeleri konusunda her türlü çabayı sarf etmiştir. 

Bundan sonra, bölgede kan ve gözyaşı yerine, dostluk ve barışın hâkim olması, bu tarihî 
tecrübenin bütün boyutlarıyla ele alınmasını gerektirir. Siyasi ve sosyolojik dönüşüm sü-
recinde bu ülkeler için en öncelikli konu, devletlerini ve kimliklerini yeniden inşa etme ile 
bölgesel ve küresel güçlerin Orta Asya’ya dönük politikaları olmuştur. 

Bu sebeple, kardeş cumhuriyetlerin bağımsızlıklarının yirminci yılında, bu iki temel soru-
na dönük projeler hazırlayarak, tarih ve talih birlikteliğine sahip olduğumuz Avrasya’daki 
barış ve istikrara katkıda bulunmayı amaçladık. Bunlardan Ahmet Yesevi Üniversitesince 
hazırlattırılan küresel ve bölgesel güçlerin Orta Asya politikalarını ele alan dokuz raporu 
sizlere takdim etme fırsatı bulduk. 

Yirmi yıllık süreçteki, ulus ve devlet inşa sürecini bizzat saha araştırmasına dayalı olarak 
ele alan Avrasya’da Yeniden Çizilen Sınırlar, İnşa Edilen Kimlikler başlıklı, yurt içinden ve 
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yurt dışından 30 bilim insanının katıldığı üç ciltlik proje de, büyük oranda tamamlanmış-
tır ve bu yıl içinde kamuoyunun istifadesine sunulacaktır. Bu proje, Atatürk Kültür Merke-
zi tarafından yürütülmekte, Türk Dil Kurumu ve Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar 
Başkanlığınca desteklenmektedir. 

Bu toplantı, bilim dünyası olarak bu sürece yapılabilecek en anlamlı katkı olduğunu dü-
şündüğümüz projeleri tartışmaya açmayı, aynı zamanda konunun yetkili uzmanlarının ağ-
zından Türk Cumhuriyetleri arasındaki yirmi yıllık sürecin, ekonomik, kültürel, bilimsel, si-
yasi ilişkiler açısından bir değerlendirmesini yapmayı amaçlamaktadır. 

Bu toplantı vesilesiyle, Devlet Arşivlerindeki Orta Asya Türk Topluluklarıyla ilgili belge-
ler, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bağlı kuruluşlarında Dış Türklerle ilgili ya-
pılan yayınlardan oluşan sergi ile TRT tarafından hazırlanan belgeselden bir bölüm de bu 
toplantı vesilesiyle ilk defa sizlerle buluşacaktır. 

Kurumlar arasında örnek bir işbirliğinin ürünü olan bu çalışmalarda emeği geçen kişi ve 
kurumlara teşekkür ediyor, toplantımızı onurlandıran Cumhurbaşkanımız Sayın Abdul-
lah GÜL’e, Başbakan Yardımcımız Sayın Bekir BOZDAĞ’a, toplantının ev sahipliğini üst-
lenen Dışişleri Bakanımız Sayın Prof. Dr. Ahmet DAVUTOĞLU’na, dost ve kardeş ülkele-
rin bakanlarına, yabancı misyon temsilcilerine, değerli protokol mensuplarına, siz değer-
li konuklarımıza ve basınımızın değerli temsilcilerine şükranlarımızı arz ediyor, katılımcı-
lara başarılar diliyorum. 

SUNUCU:

- Prof. Dr. Sayın Osman HORATA’ya teşekkür ediyoruz.
 Sayın Cumhurbaşkanım, saygıdeğer konuklar şimdide konuşma-

larını yapmak üzere kürsüye Dışişleri Bakanı Prof. Dr. Sayın Ahmet 
DAVUTOĞLU’nu davet ediyorum.
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SSayın Cumhurbaşkanım,

Sayın Başbakan Yardımcım,

Saygıdeğer Konuklar,

Ben her şeyden önce dost ve kardeş Türk Cumhuriyetlerinin bağımsızlıklarının 20. yılı-
nı tebrik ediyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Teşrifleriniz dolayısıyla teşekkürlerimi 
arzediyorum. Ve bu 20. yılın nice asırlara, nice bin yıllara ulaşacağı ümidiyle düzenle-
yici kurumlarımızı ve düzenleme komisyonu başkanımız Sayın Osman HORATA’yı teb-
rik ediyorum.

Yıldönümleri bir muhasebe imkânı verir. Hem kutlamadır, hem coşkuyla elde ettiğimiz 
bağımsızlıkları yaşama imkânı tanır, hem de geleceğe bu bağımsızlıkları taşırken nasıl 
bir yol izleyeceğimizin ana hatlarını bize verir ve bize bir muhasebe imkânı tanır. Bu top-
lantıyı organize ederken her şeyden önce iki hedefi aynı anda gerçekleştirmeyi düşün-
dük. Orta Asya’daki Türk Cumhuriyetlerinin, dost ve kardeş Türk Cumhuriyetlerinin bu 
coşkularını paylaşmak, bu coşkuları gelecek nesillere aktaracak bir faaliyet gerçekleş-
tirmek ve bir gelecek planlaması yapabilmek için geçmiş 20. yılın bir muhasebesini ya-
pabilmek. Oturumlar buna göre tertip edildi ve katılımcılar da buna göre davet edildi. 
Ben de bu kısa konuşmamda 20 yılın bir muhasebesini üç büyük dönüşümün üç düzle-
mi bağlamında sizlere arzetmek istiyorum.

PROF. DR. AHMET DAVUTOĞLU
DIŞİŞLERİ BAKANI
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Nedir kastettiğim üç büyük dönüşüm? Birincisi coğrafi temelli büyük jeopolitik dönü-
şüm. İkincisi tarihî temelli büyük jeokültürel dönüşüm. Üçüncüsü de demografi ve eko-
nomik faktörlerle desteklenmiş büyük jeoekonomik dönüşüm. Uluslararası sistem bü-
yük bir dönüşüm yaşıyor ve bu dönüşüm 1989’da çift kutuplu yapının dağılması son-
rasında en büyük etkilerini üç ana coğrafyada gösterdi. Balkanlar ve Doğu Avrupa, Kaf-
kaslar ve Orta Asya. Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak, biz bu dönüşümleri yakından 
takip ettik. Çünkü bu dönüşümlerin her birinin en yoğun etkilerini yakından hissettik 
ve bu dönüşümlerin doğru eksende yürümesi bağlamında alınacak her neticenin Türki-
ye Cumhuriyeti Devleti’nin geleceğini, gelecek vizyonunun belirlenmesi, belirleyeceği 
inancıyla da bunlara katkıda bulunmaya çalıştık. Çünkü bütün bu coğrafyalarda, Doğu 
Avrupa’da, Balkanlar’da, Kafkasya’da ve Orta Asya’daki bütün halklar bizim dost ve 
kardeş halklarımızdır. Onların başarıları bizim başarılarımız, onların serüveni bizim se-
rüvenimiz, onların acıları, kederleri bizim acı ve kederlerimizdir. Onlara bigâne kalama-
yız, onlara kayıtsız bir şekilde sadece izleyici konumuyla bakamayız. Saraybosna’dan, 
Kırgızistan’a kadar geniş coğrafya’da hep bu perspektifle dış politikamızı gerçekleştir-
meye çalıştık. Onun için de bu dönüşümün ana unsurlarını doğru idrak etmemiz lazım.

İki kutuplu yapı dağılırken, bu coğrafyada büyük boşluk alanları ortaya çıktı. Birincisi 
büyük bir jeopolitik yeniden yapılanma sözkonusu oldu ve 20 yıl sonra şimdi yine söyle-
yebiliriz ki bu jeopolitik yeniden yapılanma hâlâ sürüyor, bitmiş değil. Orta Asya ve Kaf-
kaslar bağlamında ele aldığımızda bu coğrafyanın en önemli özelliği dünyanın okyanus-
lara ve denizlere en uzak coğrafyası niteliği taşımasıdır. Kardeş Türk Cumhuriyetlerinin 
yer aldığı coğrafya, dünyanın denizlerine en uzak, okyanusların en uzak coğrafyasıdır. 
Onun için de geçmişte iki kaderi yaşamıştır. Ya bu coğrafyadan büyük imparatorluklar 
doğmuş ve denizlere doğru hareket etmiştir. Bu imparatorluklar Cengiz ve Timur örnek-
lerinde görüldüğü gibi. Ya da başka bölgelerden gelen emperyal etkilerin tesiri altında 
kalmışlardır. Özellikle bu 200 yılda bu emperyal tesirleri gördük. İngiliz-Rus rekabeti-
nin Büyük Oyun’u temelde bu mantığa dayanıyordu. Bir kara imparatorluğu olan Rus 
Devleti ile bir deniz imparatorluğu olan İngiltere’nin, Birleşik Krallığın rekabeti Büyük 
Oyun’u şekillendirdi ve bundan da en çok, en büyük oranda Orta Asya etkilendi. Daha 
sonra Soğuk Savaş Dönemi’nde de yine kara imparatorluğu olan Sovyet Devleti ile bir 
deniz koalisyonunu oluşturan NATO ve ABD’nin arasındaki rekabetten de Orta Asya 
ve Orta Asya’nın çevresindeki coğrafya büyük ölçüde etkilendi. Şimdi baktığımızda 20 
yıl sonra şunu diyebiliriz. Burada yeni bir jeopolitik fırsatlar alanı oluşmuştur. İlk Orta 
Asya 200 yıl sonra yani o büyük Orta Asya merkezli imparatorluklardan, büyük devlet-
lerden, hanlıklar döneminden sonra kendi bağımsız jeopolitik alanını oluşturmuştur. 
Ama bu, daha oluşum evresindeki bir alandır ve kendi iç çelişkilerini de barındırmakta-
dır. Bunun üzerinde durmaya çalışacağım. İkincisi, tarihî kültürel arka plan ile jeokül-
türel bir hafıza doğmuştur. Şimdi baktığımızda yine Orta Asya kökenli göç hareketleri-
nin hem kendilerinin Orta Asya’da büyük şehirler, medeniyetler kurduğunu -ki Semer-
kand ve Buhara bunun en güzel örnekleridir- büyük medeniyetlere beşiklik ettiğinin, 
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 hem de çevredeki büyük medeniyet havzalarına etkilediğini görürüz. Selçuklular üze-
rinden İran’ı, Babür ve Gazneliler üzerinden Hind’i, Kubilay ve Moğollar üzerinden Çin’i, 
Timur ve Altınordu üzerinden engin Rus steplerini etkileyen büyük bir kültürel hare-
ketliliğin merkezidir Orta Asya. Orta Asya bu anlamda edilgen bir coğrafya değildir. Et-
kendir, belirleyicidir, yönlendiricidir. Ama son iki yüzyıl içinde yine edilgen bir konumda 
kalmıştı. Özellikle Sovyetler döneminde edilgen kültürel tasfiye ile karşı karşıya kalan 
kendi dilini, dinini, inancını, örfünü kaybetme riski ile karşı karşıya kalan ve nerede ise 
ev ev, şehir şehir, sokak sokak bu kültürel yapıyı korumaya çalışan bir büyük mücadele 
dönemi yaşandı Sovyetler döneminde ve sonunda bugün yine bu havzada büyük bir je-
okültürel ortak bütünleşme alanı doğmak üzere, doğuyor, yeni bir evrim süreci yaşanı-
yor. Ortak bir dil, ortak kavramlar, ortak şehir kültürleri doğuyor. Biraz sonra üzerinde 
duracağım yeni şehirlerin ortaya çıkışı yeni kültürlerin ortaya çıkışının ilk işaretleridir. 
Astana’nın doğması Orta Asya’da bir kültürel uyanışın işaretidir. Aşkabat’ın, Bakü’nün 
bugün ışıltılı şehirler hâline dönüşmesi yeni bir kültürel bütünlüğün habercisidir. Üçün-
cü büyük bir dönüşüm, demografiyi barındıran ve demografik meydan okumaları da 
kendi bünyesinde barındıran jeoekonomik dönüşümdür.

Bu coğrafyaya baktığımızda okyanuslarla arasındaki o geniş uzaklığı kısaltan İpek 
Yolu’nun ekonomiye hâkim olduğunu biliriz klasik dönemlerde. İpek Yolu dediğimiz 
şey, aslında biraz önce bahsettiğim jeopolitiğin bir sonucudur. Okyanusun bir yakasın-
da olan, bir okyanusa yakın olan Çin’den diğer okyanuslara, diğer denizlere yakın olan 
Akdeniz’e, Hint’e, Avrupa’ya kadar uzanan coğrafyanın ekonomik atardamarıdır İpek 
Yolu. Daha sonraki dönemlerde egemenliğin, bu orta Asya merkezli egemenliğin sarsıl-
dığı dönemlerde ise Orta Asya ekonomileri periferi ekonomisi olmuştur. Özellikle Sov-
yetler döneminde Orta Asya’nın hemen hemen tümü periferal ekonomiye dönüşmüştür.  
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Özbek pamuğu üretilir, ama Rusya’da işlenir ve Moskova üzerinden satılır. Türkmen 
gazı vardır ama Moskova üzerinden dünyaya pazarlanır. Sovyetler dönemini kastediyo-
rum. Periferal bir ekonomik yapıya dönüşmüştür. Şimdi yeni bir dönüşümün eşiğinde-
yiz. Tekrar İpek Yolu’nu bu sefer geniş tren ağlarıyla, ulaşım hatlarıyla, enerji koridor-
larıyla, doğalgaz boru hatlarıyla yeniden uyandırmanın çabası içinde olmalıyız. Bu bü-
yük jeoekonomik dönüşümün bence en büyük meydan okuması da demografik mey-
dan okumadır.

Orta Asya’daki bağımsız Türk Cumhuriyetlerinin geniş coğrafyasında çok az insan ya-
şamaktadır. Bunu görmemiz lazım. Bütün Kazakistan, Avrupa Birliği’nin toplam yüzöl-
çümü kadardır veya biraz fazladır ama Avrupa Birliği’nin on beşte biri on dörtte biri bir 
nüfusa sahiptir. Türkmenistan, Özbekistan diğer dost ülkeler de aynı şekilde çevredeki 
büyük nüfus artışının yani Hindistan’da, Çin’de yoğunlaşan nüfusa kıyaslandığında ge-
niş bir coğrafyada demografik bir meydan okuma vardır. Bunu görmemiz ve buna gele-
cekte hazırlanmamız gerekir. Şimdi bu meydan okumaları göz önüne aldığımızda ne tür 
tedbirler veya ne tür gelecek planlamaları yapılabilir. Her şeyden önce bu üçlü düzlem-
de geldiğimiz noktayı bir değerlendirmekte fayda var.

Birincisi, ulus devlet düzlemi. Evet hepimizi büyük bir şevkle 1989-91 arasında ne za-
man doğacak diye bekleten güneş, 1991’de Ağustos ayından itibaren başlayarak doğdu 
ve hepimizin gençlik heyecanı olan o büyük bağımsızlık hareketleriyle Orta Asya’daki 
kardeş halklar bağımsız oldular. O günden bugüne geldiğimizde birçok şey gerçekleşti-
rildi. Gerçekleştirilen şeyleri kısaca vurguladıktan sonra şu anki meydan okumalara da 
dikkatinizi çekmek istiyorum. Birincisi, her şeyden önce bütün bu ulus devletler ken-
di ulusal egemenliklerini tahkim ettiler ve toprak bütünlüklerini tahkim ettiler. Dev-
let kurumlarını güçlendirdiler ve artık devlet yapıları itibariyle kimsenin üzerinde şüp-
he götürmeyeceği bir egemenlik alanı kurdular. Bunun tek istisnası, toprak bütünlüğü 
bağlamında, Dağlık Karabağ’ın, Azerbaycan topraklarının hâlâ bir kısmının işgal altında 
olmasıdır. İnşallah bu işgal de en kısa zamanda bitecektir. Bunu bütün dünya bilmeli-
dir. Bunun dışında Azerbaycan’ın toprak bütünlüğü sağlanması dışında diğer bütün ulus 
devletler kendi toprak bütünlüklerini tahkim etmişlerdir, devlet kurumlarını güçlendir-
mişlerdir, siyasal kurumlarını geliştirmişlerdir.

İkincisi, biraz önce söylediğim gibi devletlerin gelişimi şehirlerin gelişimine bağlı. Şehir-
ler yeniden yapılandırılmışlardır, yepyeni şehirler kurulmuştur, Astana örneğinde ol-
duğu gibi. 

Üçüncüsü, ekonomik avantajlar kullanılarak, ekonomik bağımsızlık, ulusal ekonomiler 
oluşturulma çabalarına girişilmiştir ve ciddi ölçüde de bu konuda mesafe alınmıştır. Bu 
noktada da her bir ülkenin özel avantajları vardır. Göreceli avantajlar diyebileceğimiz, 
avantajları vardır. Azerbaycan, Orta Asya coğrafyasını Avrupa’ya doğru bağlayan Kafkas-
ya ve Hazar kıyısındaki coğrafi avantaja sahiptir ve Kafkasya’daki tek Türk Cumhuriyeti  
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olma niteliğini taşır. Özbekistan, Semerkand, Buhara gibi köklü kültürel geçmişe ve 
merkezlere sahip olmanın ve nüfus bakımından diğer ülkelere göre daha yoğun bir nü-
fusa sahip olmanın avantajını taşımaktadır. Kazakistan çok geniş bir bağlantı coğrafya-
sının üzerinde oturmaktadır. Kazakistan ihmal edilerek herhangi bir Avrasya politika-
sı hiçbir ülke geliştiremez. Kazakistan, bu anlamda geniş coğrafyası ile geniş doğal kay-
nakları ile özel bir konuma sahiptir. Türkmenistan, zengin doğal kaynakları ve buna 
göre daha az nüfusu ile neredeyse İsviçre ölçeğine yakın zamanda ulaşabilecek bir re-
fah düzeyine gelebilecek bir ülkedir. Kırgızistan, bütün bu coğrafyanın geçiş jeopoliti-
ğini oluşturan ve bir kilit ülke konumunu taşıyan, Rusya, Çin ve bütün Asya ülkelerinin 
ilişkilerinin merkezi konuma sahip olan bir ülkedir. Her bir ulus devletin kendine has 
güçlü özel göreceli avantajları var. Bu avantajların bu ulus devletler tarafından, bu kar-
deş devletler tarafından ulusal ölçekte, millî ölçekte değerlendirilmesi, onların gelece-
ğine büyük bir parlaklık katacaktır. Meydan okumalarımız ne? Bunu da bilmemiz lazım. 
Muhasebe sadece güzel şeylerden bahsetmek değil. Meydan okumaları da görebilme-
miz lazım. Çünkü bu meydan okumalar geleceğimizi şekillendirecek. Birincisi ulus dev-
letlerin teritoriyal sınır kimlikleri ile Orta Asya’da yaşayan yerel kimlikler arasında ge-
çişgenlik mevcuttur ve bunun getirdiği birçok meydan okuma vardır. Yani Kırgızistan 
devletinin bir Kırgızistan vatandaşı olma kimliği vardır, bir de Kırgızistan içinde yaşa-
yan Özbekler vardır, Kırgızlar vardır, Tacikler vardır. Diğer Kırgız ismi dışında yine kar-
deş topluluklar vardır ve bu yine Kırgızistan’a has da değildir. Bütün coğrafya iç içe geç-
miştir. Çünkü hiçbir zaman tarih bir gün böyle devletler kurulacak diye şekillenmedi. Bu 
halklar hep beraber yaşadılar, ortak şehirleri, ortak mahalleleri paylaştılar. Geçen sene 
Kırgızistan’da siyasal hareketlilik başladığı zaman en ciddi meydan okuma Fergana böl-
gesinde yaşandı ve Özbekler ile Kırgızlar arasında biliyorsunuz, bir kardeş kavgasına gi-
decek bir sürece biz de müdahil olarak, bu süreci olumlu yönde bir uzlaşı sürecine dö-
nüştürmeye çaba gösterdik ve çok büyük kayıplar yaşanmadan bu süreç atlatıldı. Ama 
bunda Özbekistan’ın da son derece basiretli politikasının da etkisi oldu. Eğer çevre ül-
keler de buna müdahil olsa idi Özbekistan-Kazakistan, Kırgızistan böyle bir etnik çatış-
ma alanına dönüşebilirdi. Bugün Kırgızistan’ın demokrasisinin başarısı, parlamenter de-
mokrasisinin başarısı, sadece Kırgızistan için değil, bütün bölge ülkeleri için önemlidir. 
Ama geçen sene biz bunu derinden yaşadık. Celalabad’dan, Oş’tan gelen her haberle 
açıkçası uykularımız kaçtı, derinden yaşadık. Neden, çünkü burada geçişgen jeopolitik 
var. Tek bir jeopolitik havzada bütünleşmiş değil. Fergana Vadisi bu anlamda en hassas 
şeyi oluşturuyor. Çünkü Kırgızistan, Özbekistan, Tacikistan arasındaki her yol birbirine 
bağlantılı bu havzadan, bu vadiden geçiyor. Dolayısıyla bizim yapmamız gereken, şim-
di bütün bu kardeş devletlerin yapması gereken ulus devlet vatandaşlık kimliği ile et-
nik yerel kimlikler arasında bir uyum çalışması yapması ve karşılıklı olarak bir tabiri ca-
izse zımni bir barış kültürü yaygınlaştırarak bu halklar arasındaki kültürün sürmesine 
çaba göstermek.
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Geçen sene tam bu günlerde 2 Ekim’de Issık Göl’de Kırgızistan’ın bütün ilgili tarafları-
nı topladığımızda 120 temsilci ile ve seçime giderken bir barış konferansı yapmak üze-
re Sayın Roza OTUNBAYEVA ile eşbaşkanlık yaptığımızda şunu fark ettim. Küçücük 
Kırgızistan’da bile 20’yi aşkın etnik ve kültürel kimlik var. Bu kültürel kimlikler çeşitli-
liktir, güzelliktir. Bunları muhafaza etmek, ulus devletin vatandaşlık kimliğine aykırı de-
ğildir. Ulus devletin vatandaşlık kimliği oluşturulurken bunların göz önüne alınması la-
zım. Bu bir meydan okumadır, kardeş kavgasının önüne geçmenin en önemli boyutu, 
bu geçişken jeopolitiği fark ederek mümkün olduğu kadar bu ulus devlet egemenlikleri-
ni, kültürel kimlikleri tahkim etmektir, güçlendirmektir. Geçişken jeopolitik her an yeni 
meydan okumaları getirebilir. Tabii yine başka bir meydan okuma da her ülkenin kendi 
özel şartları olmakla birlikte bu tahkim edilen ulusal egemenliğin millî egemenlik ala-
nının daha güçlü demokratik kurumlarla takviye edilmesidir. Orta Doğu’da yaşananla-
rı görüyoruz ve artık demokrasi kültürü evrensel bir kültürdür. Tarihin akışı nasıl soğuk 
savaş döneminde Sovyetleri tarih dışına itmişse, tarihin akışı demokrasi yönündeki akı-
şı da bu demokratik yapılanmalara intibak edemeyen devletleri ciddi meydan okuma-
larla karşı karşıya bırakacaktır.

Artık kendi halklarımıza güvenmeliyiz ve onların tercihlerini de yansıtacak siyasi yapı-
ların, devlet yapılarının demokrasi ile birlikte daha güçlü bir şekilde tahkim edilmesine 
çaba göstermeliyiz. Bu yönde de Orta Asya’da çok büyük önemli adımlar atıldı. Emi-
niz bu kardeş devletler her biri bu adımlarla birlikte geleceğe, halk devlet bütünleş-
mesi içinde birlikte emin adımlarla yürüyecek. İkinci düzlem, bölgesel düzlemdir. Böl-
gesel düzlemde birkaç hususa dikkatinizi çekmek istiyorum. Birincisi, bölgesel düzlem 
tam bir etkileşim alanı oluşturur. Yani hiçbir ulus devlet, buradaki bağımsızlığını kaza-
nan devletlerimiz, bir diğerinden bağımsız olarak ekonomik siyasal kültürel bakımından 
güçlü olamaz. Öylesine iç içe geçişkenlik var ki bir ülkedeki siyasi istikrarsızlık diğer ül-
keyi doğrudan etkileyebilmektedir. Onun için ortak bir siyasi istikrar kültürünün bölge-
ye egemen kılınması lazım. Bu yönde de ortak bölgesel bilincin oluşturulması önümüz-
deki belki de en önemli meydan okumalardan biridir. Bu konudaki en ciddi atılım Türk 
Konseyi’nin oluşturulmasıdır. Sayın Cumhurbaşkanımızın diğer kardeş cumhuriyetle-
rin Kazakistan, Kırgızistan, Azerbaycan Cumhuriyetlerinin çok saygıdeğer Cumhurbaş-
kanları ile birlikte Nahçıvan’da attıkları imza bu bakımdan tarihi bir imzadır. Bu imza şu 
anlama gelmektedir. Bu dört, inşallah zamanla diğer kardeş ülkeler de buna katılacak-
lar, geleceklerini, istikrarlılıklarını ve ekonomilerini, kültürel geleceklerini birlikte plan-
lıyorlar, birlikte görüyorlar. Bu ortak kültürel bilincin oluşması büyük önem taşıyor.

Siyasi istikrar kadar ekonomik kalkınma da önemli. Maalesef şunu görmemiz lazım; 
Balkanlarda da bu durum vardı. Sovyetler döneminde ekonomik planlama yapılırken 
bu ülkeler bağımsız olacak diye yapılmadı. Bütün bu ülkelerin kaynakları tek bir pota-
da birleştirilsin, sonra da büyük Sovyet ideali için kullanılsın diye yapıldı. Dolayısıyla 
doğal kaynakların kullanımı, üretilen hammadde ile bunun bir tüketim maddesi hâline  
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dönüştürülmesi arasındaki üretim zinciri bir bütünlük içinde planlanmadı. Şimdi ise 
bu ülkeler tek tek ulusal ekonomilerini kurmaya çalışıyorlar. Burada ihmal edilmeme-
si gereken şey, bu ulusal ekonomileri hiçbir şekilde bölgesel ekonomik bütünleşme-
nin dışında kullanılmayacağı gerçeğidir. İster enerji kaynaklarının transferi olsun, İpek 
Yolu gibi, ister tek tek üretim sektörleri olsun, hep birbirleri ile etkileşim içinde ulaşım 
hatları, tren yolları bu ülkelerin işbirlikleri ile harekete geçebilir. Ben Özbekistan’da, 
Türkmenistan’da, Kırgızistan’da mükemmel bir tren yolum olsun ama diğeri ile irtibatlı 
olmasın dediğinizde bu tren yolu anlamını kaybeder, çünkü deniz bağlantıları ancak ve 
ancak doğu-batı kuzey-güney eksenindeki diğer ülkelerle işbirliği içinde gerçekleştirile-
bilir. Yine su kaynakları Kırgızistan ile Özbekistan, Tacikistan arasında sıkıntı teşkil eden 
su kaynakları dâhil olmak üzere bir bölgesel planlama ihtiyacı var. Artık 20 yıl son-
ra ulusal ekonomiler oluştuktan sonra şimdi yapılması gereken bu devletlerin, kardeş 
devletlerin bir araya gelip, güçlü bir ekonomiyi bölgede oluşturabilmek için bir ekono-
mik havzayı nasıl bir işbirliği alanı oluştururuz, bunun planlamasını yapmaları gerekir. 
Türkiye her zaman bu planlamaların yanında olacak, bu planlamaları destekleyecek.

Yine bölgesel ölçekli ortak kültürel projelere ağırlık vermek lazım. Ortak bilim çalışma-
ları, ortak eğitim faaliyetleri, ortak üniversiteler kurmak lazım. TÜRKSOY’un bu konu-
da 20 yıl içinde aldığı mesafe olağanüstüdür ve ben burada TÜRKSOY’u bu çerçeve-
de de tebrik etmek istiyorum. İnşallah TÜRKSOY’un çalışmaları diğer faaliyetler ile de 
birleştirilerek bu kardeş Cumhuriyetler arasında ortak kültürel bağları özümsemiş, be-
nimsemiş, geleceğe el el yürümeye hazır, yeni bir nesil ortaya çıkarabiliriz. Bu son de-
rece önemlidir.

Son olarak üçüncü bir düzlem ise, küresel etkinlik düzlemidir. Bugün öylesine bir dün-
yada yaşıyoruz ki kendi içinizde ne kadar, kendi bölgenizde veya kendi içinizde ne kadar 
güçlü olursanız olun küresel etkinliğiniz yoksa o gücünüzü yansıtamıyorsunuz. Bu bağ-
lamda küresel jeopolitiğin kalbi Orta Asya’dadır ve bu küresel jeopolitiğin belirlenme-
sinde de Orta Asya devletlerinin etkilerinin görülmesi lazım.
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İki yol var benimseyebileceğimiz. Böylesi bir küresel etkileşim içinde iken varsa eğer. Bi-
rinci yol, içimize kapanmak ve küresel etkileşime kendimizi kapatmak. İkinci yol ise, kü-
resel alana özgüven içinde girip, ben bu küresel politikaları yönlendirecek kapasiteye sa-
hibim, çünkü benim doğduğum coğrafyalarda, benim bulunduğum coğrafyalarda geç-
mişte küresel imparatorluklar doğdu ve bunu biz gerçekleştirdik, özgüveni ile küresel 
alana girmektir. Birincisini yaparsa bu devletler ve yaparsak Türkiye olarak söylüyorum; 
önemsizleşiriz, edilgen hâle geliriz ve kaybeden taraf oluruz. Soğuk Savaş Dönemi’nde 
Enver Hoca Arnavutluk’ta bunu yapmaya çalıştı biliyorsunuz, sonuçları görüyoruz. Hiç 
kimse bugün dünyada, bu iletişim çağında küresel gelişmelerden kendini soyutlayamaz, 
onun dışında kalamaz. O zaman ikincisini yapmak zorundayız. Bizler, Türk dili konuşan 
Türk milletinin değişik unsurları olan bu halklar, tarihe ağırlık koymuş bir milletiz. 16. 
Yüzyıl, bu halkların kurduğu devletlerin yüzyılıdır. Osmanlılar, Safevîler, Babürler bü-
tün bir Avrasya coğrafyası Türk milletinin bu değişik halkların değişik temsilcilerin kur-
duğu şeylerdir. O zaman şunu özgüven içinde demeliyiz biz artık dünyada belirleyici 
olacağız, etken olacağız, sözümüz olacak, onun için de küresel alana çıkmalıyız. Bunu 
söylerken de hamâsi bir söylemle söylemiyorum. Böylesi bir jeopolitiğe, böylesi bir je-
oekonomiye, böylesi bir güçlü, kültürel arka plana sahip olan bir devletler topluluğu-
nun dünyada etkin olmaması mümkün değil. Yeter ki bir araya gelsinler, yeter ki birlikte 
geleceği planlasınlar. Bu noktada çok güzel örnekler var. Ben huzurunuzda Kazakistan’ı 
tebrik etmek istiyorum. 20. yılını kutlarken, Kazakistan, AGİT Dönem Başkanlığı yap-
tı. İstanbul Zirvesi’nden sonraki ilk AGİT Zirvesini topladı. Sayın Cumhurbaşkanımız da 
katıldılar ve nerede olursa olsun Kazakistan inisiyatif aldı. AGİK, CİCA örgütüne öncü-
lük etti. Sayın Nursultan NAZARBAYEV’in vizyonu bu konuda gerçekten takdire şayan 
bir vizyonla küresel alana bütünüyle çıkma çabası içinde oldu. Dışişleri Bakanlığı döne-
minde geçmişte İKÖ dönem başkanlığı da yaptı. Şimdi de Azerbaycan ve Kırgızistan da 
aynı tempolu bir şekilde küresel platformlara çıkıyorlar. Azerbaycan İslam Konferansı 
Dışişleri Bakanlığı Dönem Başkanlığı yaptı. Bu sene de BM Güvenlik Konseyi’ne aday. 
İnşallah da kazanacak hiç şüphemiz yok ve biz Sayın Başbakanımız ile birlikte her yaptı-
ğımız ikili görüşmede Azerbaycan’a destek istedik. Bütün bu çabalarında Türkiye Cum-
huriyeti Devleti, bu kardeş devletlerin yanında olacak, her türlü desteği verecektir. Bu 
bayrakların oralarda dalgalanması hele hele dönem başkanlığı, hele hele güvenlik kon-
seyi üyesi olarak o bayrakların oralarda dalgalanması emin olunuz bizim ayyıldızlı bay-
rağımızın dalgalanması kadar bize gurur verir, güven verir, geleceğe güvenle bakmamı-
zı sağlar. Yine Kırgızistan da bu sene BM Güvenlik Konseyi üyeliğine aday oldu. İnşallah 
diğer kardeş ülkeler de her türlü platforma çıkarlar ve hep beraber bu bayrakları ortak 
bayrağımız olarak en yüce yerlerde dalgalandırırız.

Asrın projesi diye geçti biraz önce Bakü-Tiflis-Ceyhan. Daha bu bölgeden çıkacak çok 
sayıda asır projeleri var. Bu konuda da Sayın Cumhurbaşkanı İlham ALİYEV’i de huzuru-
nuzda tebrik etmek istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanı da Sayın Başbakanımıza ‘bu proje 
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2005’ten itibaren hayata geçirilmeye başladıktan sonra Azerbaycan’ın katetdiği mesafe 
herkesin gözle gördüğü bir mesafedir’ dedi. 2005’teki Bakü’yü, 1995’teki ve 1989’daki 
Bakü’yü ve bugünkü Bakü’yü karşılaştırınız. Bakü’ye her gittiğimizde içimizi bir sürur 
kaplıyor. Çünkü Bakü bütün Avrasya’nın en renkli, en ışıltılı, en güzel kurulmuş şehirle-
rinden biri hâline dönüşüyor. Bu da bizim küresel projelerle birlikte nasıl güç kazanaca-
ğımızın önemli bir göstergesi.

Son olarak şunu ifade etmek istiyorum. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, bütün bu kar-
deş devletlerin hem ulusal gelişim süreçlerinde, hem bölgesel işbirliği çabalarında, hem 
de küresel etkinlik sürecinde hep yanlarında olmuştur ve ebediyete kadar da yanların-
da olacaktır. Bizim için burada fark da gözetmiyoruz. Bu kardeş devletlerinin Dışişle-
ri Bakanları ile görüştüğümüzde hep söylediğimiz bir şey var. Bizim Dışişleri Bakanlı-
ğımızı kendi Dışişleri Bakanlığınız gibi kullanabilirsiniz. Benim büyükelçiliklerime ken-
di büyükelçilikleriniz gibi talimat verebilirsiniz. Afrika’da büyükelçiliklerinizin olmadığı-
nı biliyoruz. O büyükelçilikleri kendi vatandaşlarınız için kendi büyükelçilikleriniz, ken-
di eviniz gibi kullanabilirsiniz ve bunu söylerken de hiçbir şekilde bir ayırım yapmaksı-
zın söylüyorum. Aramızdaki ilişkinin düzeyi ne olursa olsun eğer bir Azeri, bir Kazak, bir 
Kırgız, bir Özbek, bir Türkmen, hatta Türkçe konuşmamakla birlikte kardeş devlet ola-
rak bir Tacik, dünyanın herhangi bir yerinde başı daralırsa, kendi büyükelçilikleri yoksa, 
Türk Büyükelçiliğinin kapısını çalar ve orada bizim vatandaşlarımız ne muameleyi görü-
yorsa aynı muameleyi görür. Bizim büyükelçiliklerimize gönderdiğimiz talimat da bu-
dur. Bu konuda da bir ayırım yapılmaz. Bizim bu bilinci yaygınlaştırmamız lazım. Bu bi-
linci yaygınlaştırdığımızda ortak bir kültür, ortak bir siyasi gelecek, ortak bir ekonomik 
çıkar alanı, çıkar derken çıkarcılık anlamında söylemiyorum, ekonomik gelişim alanı ve 
en önemlisi ortak bir gelecek vizyonu geliştirdiğimizde 20. yılı kutladığımız bu coşkulu 
günde geleceğe çok daha güvenle bakabiliriz. 30. yılı kutladığımızda ve yeniden muha-
sebe yaptığımızda aldığımız yoldan çok daha övgü ile bahsedebiliriz. 40’ncı, 50’nci yıla 
geldiğimizde de inşallah bu eksen dünyanın siyasetini belirleyen, ekonomisini belirle-
yen bir eksen hâline dönüşür. Küresel kültüre en fazla katkı sağlayan bir kültürel hav-
za hâline dönüşür. Biz buna inanıyoruz. Bütün kardeş cumhuriyetleri bir kez daha teb-
rik ediyorum. Bütün bu kardeş cumhuriyetlerin halklarını tek tek tebrik ediyor, gelece-
ğe güvenle bakmalarını diliyor, saygılar sunuyorum.

SUNUCU:

- Dışişleri Bakanı Prof. Dr. Sayın Ahmet DAVUTOĞLU’na konuşma-
larından ötürü teşekkür ediyoruz.

Sayın Cumhurbaşkanım, saygıdeğer konuklar, şimdide son konuş-
mayı yapmak üzere Cumhurbaşkanımız Sayın Abdullah GÜL’ün 
kürsüyü teşriflerini arz ediyorum.

• PROF. DR. AHMET DAVUTOĞLU  AÇILIŞ KONUŞMASI 
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Cumhurbaşkanı Abdullah Gül:

“Türk Cumhuriyetlerinin, Azerbaycan, Türkmenistan, Kırgızistan, Özbekistan, 
Kazakistan hepsinin bağımsızlıklarını tebrik ediyorum, kendilerine başarılar 
diliyorum, aramızdaki dayanışmanın ebedî olduğunu tekrarlıyorum.”
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A BDULLAH GÜL
CUMHURBAŞKANI

D
Değerli Misafirler, Değerli Konuklar, 

Bugün gerçekten mutluyuz, gururluyuz. Çünkü altı devletten oluşan ama tek millet şuuru 
içerisinde olan büyük bir milletin, büyük bir coğrafyanın içerisinde 20 yıl önce bağımsızlığı-
nı kazanan Azerbaycan, Türkmenistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Kazakistan’ın bağımsızlık 
yıldönümünü kutluyoruz. Sözlerimin başında bütün bu ülkelerdeki kardeşlerimizi tebrik edi-
yorum, devlet başkanlarını tebrik ediyorum ve bu süreç içerisinde emeği geçen herkesi şük-
ranla anıyorum. 

Bu sene sadece ortak vatanımız olan Türkiye’de değil, anayurdumuz olan bütün Orta 
Asya’daki bu Türk Cumhuriyetlerinde de birçok kutlamalar yapılacak, birçok buluşmalar ola-
cak. Bu vesileyle birçok etkinliklere şahit olacağız. İşte bunlardan birisinin şimdi Türkiye’de, 
Ankara’da yapılıyor olmasını doğrusu çok arzu ettim. Onun için büyük bir memnuniyet du-
yuyorum ve bundan dolayı da aranızda olmaya önem verdim. 

Değerli Misafirler, 

20. Yüzyıl hepimizin bildiği gibi, biraz önce burada da değerli konuşmacıların ifade ettiği 
gibi, çok acılara, gözyaşlarına şahit olmuş bir yüzyıldır. Bu yüzyıl, biz Türkler için de gerçek-
ten çok acılar çektirmiştir. Öyle ki bütün Türk Dünyası’nın, İslam dünyasının en büyük li-
deri, adeta amiral gemisi durumunda olan Osmanlı İmparatorluğu sona ermiş, anayurdu-
muzdaki bütün Türk Cumhuriyetleri önce Rus İmparatorluğu’nun egemenliğine, daha son-
ra da Sovyetlerin egemenliğine geçmiş, İkinci Dünya Harbi’nde, soğuk savaş dönemlerinde 
çok acılar çekmiştir. Ama bu yüzyıl iki büyük dirilişe, iki büyük yine ayağa kalkmaya, ade-
ta stratejik bir mucizeye de şahit olmuştur. 1923 yılında Türkiye Cumhuriyeti kurulmuş ve 
artık yüz yıla yaklaşmaktadır. Büyük bir güven içerisinde, büyük bir başarı içerisinde. 20 yıl 
önce de tarihî fırsatı diğer kardeşlerimiz değerlendirmiş ve bağımsızlıklarını ilân etmişlerdir. 

BAĞIMSIZLIKLARININ 20. YILINDA TÜRK CUMHURİYETLERİ  AZERBAYCAN • KAZAKİSTAN • KIRGIZİSTAN • ÖZBEKİSTAN • TÜRKMENİSTAN •



• 3 5•

Geriye baktığımızda bu iki büyük olay gerçekten büyük ayağa kalkmalar, büyük dirilişlerdir. 
Türk Cumhuriyetleri bağımsız oldukları gün kardeşler birbirine nasıl kavuşuyorsa, birbirini 
uzun yıllar önce kaybetmiş aileler birbiriyle nasıl buluşuyorsa aynı heyecan, aynı özlem içe-
risinde herkes birbirine koşmuş, kucaklaşmış ve âdeta herkes ekmeğini bölüşmüştür. 

O günleri şöyle hatırladığımızda -ki aramızda bulunan herkes o günleri hatırlar, 20 yıl önceki 
buluşmanın heyecanını ve mutluluğunu. Aradan 20 yıl geçti. 20 yıl içerisinde büyük bir gu-
rurla ifade etmek istiyorum, Türk Cumhuriyetleri kendilerini ispatladılar, kuruluşlarını ger-
çekleştirdiler, tarih karşısında sınavlarını verdiler ve bugün her birisi başı dik birer devlet ola-
rak tarihte, coğrafyada ve günümüzde yerlerini aldılar. Tekrar ifade etmek istiyorum, bizle-
ri, büyük bir milletin ayrı ayrı devletleri olarak görmemiz gerekir. 6 devletli tek millet bilinci 
içerisinde hareket etmemiz gerekir. Birbirimize saygı, birbirimize sevgi ama büyük bir daya-
nışma göstermemiz gerekir. Önümüzdeki büyük imtihan da budur. Bunu yapabilmemiz için 
birçok gerekçeler vardır. Çünkü dayanışma içerisinde olmayanlar tek kaldıkları süre içerisin-
de bazı büyük sıkıntılarla başa çıkamazlar. Dayanışma içerisinde olmak, karşılıklı eşit ve say-
gın münasebete asla gölge düşürmez. Yine büyük bir memnuniyetle ifade etmek isterim ki, 
geçen süre içerisinde hep beraber bunu ispatlamış durumdayız. 

Evvelki sene onuncusunu gerçekleştirdiğimiz ‘’Türkçe Konuşan Ülkeler Zirvesi’’ yeni bir olu-
şuma dönüştü. Türk Konseyi. 3 Ekim Nahcıvan Toplantısı tarihi bir toplantıdır. İnanıyorum 
ki ileride çok referans yapılacaktır ve geçen sene aldığımız kararla bundan sonra bu toplan-
tıların Türk Konseyi adı altında yapılmasını kararlaştırdık. Önümüzdeki ay Kazakistan’da ya-
pılacak toplantı, Türk Konseyi’nin toplantısı olacaktır. İnşallah ondan sonra Kırgızistan’da 
Issık Gölü’nde yapacağız. Bu dayanışmanın yeni bir noktaya götürülmesinin çok açık işare-
tidir. 

Yine Türk Cumhuriyetleri arasındaki siyasetçilerin birbirini daha iyi tanımaları, tecrübeleri-
ni birbirlerine aktarmaları, yakın işbirliği içinde olmaları için kurduğumuz TÜRKPA, -merke-
zi Bakü’de- milletvekillerimizi, siyasetçilerimizi parlamentolarımızı birbirine yaklaştıran bir 
parlamenterler asamblesidir. Dünyanın başka bölgelerinde bunun örneğini görmekteyiz. 

TÜRKSOY, ortak kültürümüzü, ortak tarihimizi geleceğe taşımanın en güzel müessese-
si olarak Ankara’da kurulmuştur ve gerçekten çok başarılı faaliyetler yapmaktadır. Yine 
Kazakistan’da kurulan Türk Akademisi de bilim dünyasını bir araya getirecek, bilim adamla-
rımızın çok daha yakın çalışmalarını temin edecek ve geleceğe ortak stratejiler üretmemize 
çok büyük katkılar sağlayacaktır. 

Memnuniyetle ifade etmek isterim ki, Türk cumhuriyetlerinin cumhurbaşkanı olan bütün 
kardeşlerimizle büyük bir dostluk, samimiyet ve büyük bir birlik içerisindeyiz. Bunun görü-
nür olmasında da hiç çekinmiyoruz, çünkü gayet açık ve şeffaf bir işbirliği içerisindeyiz. Bu 
da hakkımızdır. Eğer hepimiz kendimizi tek bir milletin parçaları olarak görüyorsak, bu mil-
letin fertlerinin, bu milletin topluluklarının, bu milletin devletlerinin yakın işbirliği içerisinde 
olmaları da en tabii haklarıdır. 

Geçen 20 yıl içerisinde çok önemli projeler gerçekleştirilmiştir. Ekonomi alanında, dış po-
litikada, başta eğitim olmak üzere hayatın diğer alanlarında çok önemli projeler geliştiril-
miştir. Şimdi önümüzdeki yıllarda bu projeleri daha titizlikle geliştirmek, bunlara yenilerini  

• ABDULLAH GÜL  AÇILIŞ KONUŞMASI 
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eklemek zorundayız. Bununla ilgili de çok ciddi çalışmalar yapılmaktadır. Üniversitelerimiz, 
araştırma kurumlarımız, bakanlıklarımız -bütün bu altı ülkenin- bu konuda yoğun çalışma-
lar yapmaktadır. İnanıyorum ki, on yıllar sonra yine bir araya geldiğimizde yeni başarıları da 
hep beraber kutlayacağız. 

“20 yıl içerisinde çok zor şartlar altında Türk cumhuriyetleri kendilerini ispatladılar” dedik. 
Bununla gurur duyuyoruz. Hangi ülkeye gitsem gerçekten büyük bir gurur duyarım. Her gi-
dişimde de tekâmülü, ilerlemeyi, farklılığı fark ederim ve Türk cumhuriyetleriyle olan iliş-
kilerimizi de sadece senede bir ziyaretin çok ötesine taşıdığımızı eminim ki sizler de yakın-
dan takip ediyorsunuz. Değerli kardeşlerim, cumhurbaşkanları Sayın NAZARBAYEV, Sayın 
ALİYEV, Sayın Roza OTUNBAYEVA, Sayın BERDİMUHAMMEDOV’la bir araya geldiğimiz-
de, “Senede bir kez birbirimizi ziyaret eden ve sadece protokolvari görüşmeler yapan lider-
ler olmanın ötesine geçeceğiz, protokolden uzak, her türlü formaliteden uzak, senede bir-
kaç kez birbirimizi hep ziyaret edeceğiz” dedik ve bunları da gerçekleştiriyoruz. Bundan ger-
çekten büyük bir mutluluk duyuyorum. 

Değerli Misafirler, 

Geleceğe baktığımızda en önemli sınavımız, -Türkiye’yi de bunun içerisine koyarak söylü-
yorum- ülkelerimizi geleceğe hazırlamaktır. Bu yönde hepimizin köklü reformlar içerisin-
de olduğumuzu görüyoruz. Bunlar siyasi, ekonomik, hukuki, eğitimle ilgili yeni çalışmalar, 
yeni reformlar. Bunlar, ülkelerimizi çok daha güçlü hâle getirecektir. Kim gerçekçi olur, de-
vamlı kendisini yeniler, devamlı kendisini konsolide ederek geliştirir ve bu yönde hukuki, de-
mokratik, ekonomik, eğitimle ilgili özellikle köklü reformlar yaparak yoluna devam ederse, 
o kadar güçlü olur, o kadar sarsılmaz olur. Bütün liderlerin ve bütün sevgili kardeşlerim olan 
cumhurbaşkanlarının vizyonlarının hep bu yönde olduğunu baş başa geldiğimizde yaptığı-
mız konuşmalardan çok iyi biliyorum. 

Bizim de Türkiye Cumhuriyeti olarak yüz yıla yaklaşan tarihimizde hâlâ ne büyük çalışmalar 
içerisinde olduğumuzu herkes görmektedir. O bakımdan büyük bir özgüven içerisinde hep 
bu çalışmaları yapmaya devam etmemiz gerekir ve buna inanıyorum. 

Son olarak şunu söylemek istiyorum: Bu kutlamaları altı devlette de yoğun bir şekil-
de yapmamız gerekir. Mümkün olduğu kadar herkesin bu kutlamalara katılması gerekir.  
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Folklorlarımız, kültürel faaliyetlerimiz, bilimsel çalışmalar, akademik çalışmalar; bütün bun-
lardan da devletlerimizi yöneten yöneticiler muhakkakki faydalanacaktır. 

Türk Konseyi’nin Genel Sekreterliği İstanbul’da bildiğiniz gibi. Onlar da bu uğurda yoğun ça-
lışmalar içerisindedir. İnanıyorum ki gelecek çok daha parlak olacaktır. 20 yıl içerisinde ka-
zanılan büyük başarılara önümüzdeki yıllarda çok daha büyük başarıların ilave edileceğin-
den hiçbir şüphem yoktur. Çünkü Türk Cumhuriyetlerini yöneten değerli kardeşlerimin viz-
yonları da budur. Hangisine gitsem önümüzdeki 10, 20, 30 yılla ilgili orta ve uzun vade-
li programlarını anlattıklarında, dinlediğimde gerçekten hep heyecan duyarım. Bu şevk ol-
duktan, bu azim olduktan sonra başarılamayacak hiçbir şey yoktur. 

Tekrar Türk Cumhuriyetlerinin, Azerbaycan, Türkmenistan, Kırgızistan, Özbekistan, Kaza-
kistan hepsinin bağımsızlıklarını tebrik ediyorum, kendilerine başarılar diliyorum, aramızda-
ki dayanışmanın ebedi olduğunu tekrarlıyorum. Tek milletin altı ayrı devleti bilinci içerisinde 
işbirliğimizi, dayanışmamızı güçlü bir şekilde ileriye taşıyacağımızdan hiç kimsenin şüphe-
si olmaması gerektiğini, bunu bir kez daha ilan ederek, bu toplantıyı tertipleyenleri, bu top-
lantı vesilesiyle çok değerli bilimsel çalışmalar yapanları, yayınları hazırlayanları tebrik edi-
yor, hepinize başarılar diliyorum.

SUNUCU:

- Cumhurbaşkanımız Sayın Abdullah GÜL’e konuşmalarından ötürü 
şükranlarımızı arz ediyoruz.

 Bu arada saygıdeğer basın mensupları, yandaki sergi salonun-
da bulunan sergi için yerlerini alabilirler. Sayın Cumhurbaşka-
nım, saygıdeğer konuklar, şimdide sizleri Devlet Arşivleri Genel 
Müdürlüğü’ne bağlı Osmanlı Arşivleri Daire Başkanlığı fuarlarında 
bulunan 34 adet belge 12 adet fotoğraf ve 1 adet haritanın rep-
rodüsyonuyla Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu’na bağlı 
kurumlarca bölgeye yönelik yapılan yayınlardan derlenen kitaplar 
ve Belgelerle Türk Dünyası Sergisi’ne davet ediyoruz.

• ABDULLAH GÜL  AÇILIŞ KONUŞMASI 
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Sayın Cumhurbaşkanımız Abdullah Gül, Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu, Prof.Dr. Mustafa İsen ve Prof.Dr. Osman Horata’nın sergi gezisi

Belgelerle Osmanlı-Türkistan İlişkileri Sergisi

Kitaplar ve Belgelerle Türk Dünyası Sergisi
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Kitaplar ve Belgelerle Türk Dünyası Sergisi ve Belgelerle Osmanlı-Türkistan İlişkileri Sergisi büyük ilgi gördü

Yesevi Sanat Topluluğu, Sergide bir dinleti sundu

• ULUSLARARASI TOPLANTI  SERGİ 
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SUNUCU 

- Değerli misafirler, kıymetli konuklar!

 Birinci Oturumda çok önemli bir proje masaya yatırılacak. 
“Avrasya’daki Türk Toplulukları: Yeniden Çizilen Sınırlar ve İnşa Edi-
len Kimlikler” konulu proje ve proje değerlendirmeleri için konuşma-
cıları takdim etmek istiyorum. Doç. Dr. Ayşegül AYDINGÜN, Doç. 
Dr. İsmail AYDINGÜN, Doç. Dr. Eyüp BACANLI. Proje başkanları; 
Prof.Dr. Jala GARİBOVA, kendisi projenin eşbaşkanı ve aynı zaman-
da Azerbaycan Diller Üniversitesi Dış İlişkilerden sorumlu Rektör Yar-
dımcısı, bir diğer eşbaşkanı, Başkent Üniversitesi Öğretim üyesi ve 
proje yürütücüsü Doç. Dr. Süer EKER.

 Oturumu yönetmesi için de sözü hemen Süer Hocam’a bırakıyorum.

Doç. Dr. Süer EKER:

Efendim saygılarımı sunuyorum. Sayın Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Prof. 

Dr. Mustafa İsen, değerli konuklar.

Müsaadelerinizle “Avrasya’daki Türk Toplulukları: Yeniden Çizilen Sınırlar ve İnşa 

Edilen Kimlikler’’ başlıklı birinci oturumu açıyorum. Oturumun moderatörlüğü-

nü meslektaşım, Azerbaycan Diller Üniversitesi Dış İlişkilerden Sorumlu Rek-

tör Yardımcısı Sayın Prof. Dr. Jala GARİBOVA ile birlikte yürütmeye çalışacağız.

Doç. Dr. Süer EKER
Başkent Üniversitesi Öğretim üyesi  
ve Proje Yürütücüsü

Prof. Dr. Jala GARİBOVA
Azerbaycan Diller Üniversitesi Dış İlişkilerden  

Sorumlu Rektör Yardımcısı

1. OTURUM BAŞKANLARI
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12.30’a kadar sürecek bu oturumda Kasım ayında yayım aşamasına ulaşacağını 
öngördüğümüz projemizi, bu toplantı vasıtasıyla sizlerin bilgisine sunmaya gay-
ret edeceğiz.

Öncelikle bir gönül borcu olarak şunu ifade etmek istiyorum. 

Bu projenin hayata geçirilmesindeki esin kaynağı, Sayın Prof. Dr. Mustafa 
İsen’dir. Huzurlarınızda kendilerine ve projemize madden ve manen destek olan 
kurumlara -ellerinizdeki broşürlerde isimleri yazılıdır- ve onların temsilcilerine 
proje ekibimiz adına şükranlarımızı arz ediyoruz. 

Proje ile ilgili çok genel bazı hususları bilgilerinize sunmadan önce müsaadeniz-
le iki hususun altını çizmek istiyorum. Editörlerimize proje yürütücüsü editörle-
rimiz ve bölüm yazarlarımızı bu projeye bağlayan yegâne bağ, 26 bilim insanın 
uzun yıllara dayalı birikimleri temelinde masa başı çalışmalarını ve alan çalışma-
ları ile birleştirerek yaptıkları değerlendirmeleri, analizleri, kestirimleri, ilgililerle 
ve konuya ilgi duyanlarla paylaşma arzusudur. Beklentimiz budur. 

Altını çizmek istediğim diğer bir husus da, proje çalışmalarında, proje mensup-
larını sınırlayan tek hususun, bilimsel yol ve yöntemleri sınırları içinde kalma 
ve yalnızca gerçekliğin nesnel bilgilerini ortaya koyabilme endişesi olduğudur.

Projemizin ana aşamaları, bölüm yazarlarının katılımıyla Şubat 2011’de yapı-
lan plan ve içeriğinin tartışıldığı Birinci Çalıştay, yazılan ilk taslakların değerlen-
dirildiği ve alan çalışmaları ile ilgili stratejilerin tartışıldığı İkinci Çalıştay ve pro-
je kapsamına giren ülkelere yönelik Temmuz-Eylül 2011 dönemlerini kapsayan 
alan çalışmalarıdır. 

Elinizdeki kitapçıklarda da ifade edildiği üzere, projenin sonunda yazılan bö-
lümlerin gerçekten uzmanı farklı disiplinlerden 26 yerli ve yabancı bilim insa-
nının bir araya gelmesi ile üç kitaplık bir set hazırlanmış olacaktır. Her üç ki-
tap, plan bakımından ülkelerin ya da ele alınan halkların, Türk halklarının yaşa-
dıkları siyasal coğrafyaların özgün koşulları dikkate almak kaydıyla birbirleriy-
le paraleldir. Yani kitaplarda yer alacak ülke bölümleri benzer konu başlıklarına 
odaklanmış paralel içeriklerden oluşmaktadır. Ayrıca Sovyet sonrası dönemde 
‘‘Türk Dilli Topluluklarda Dil Sorunu ve Yeniden Biçimlenen Kimlikler’’ başlığı al-
tında ‘’Türk Dünyası’’ndaki dil bilimsel travmalar ve ardından yaşanan dil bilim-
sel uyanış, ortak dil idealleri ve yeni perspektifler müstakil bir bölüm olarak de-
ğerlendirilecektir.

Projenin yayına dönüşmesinin ardından anılan ülkelerle ilgili genel bir tarihsel 
perspektif temelinde son yirmi yılın gelişme ve değişmelerini ele alınan paralel 
ve bütüncül ve geleceğe yönelik kestirimler sunan analitik bir yansıtma bölüm-
leri ile yoğun hâlde sizlerin bilgisine ve değerlendirmelerine sunulacaktır. 

Sayın Genel Sekreterim, yüksek müsaadenizle, söz sırasını ve mikrofonu birinci 
kitabın koordinatörü ve editörü Ortadoğu Teknik Üniversitesi Sosyoloji Bölümü 
Öğretim Üyesi Sayın Doç. Dr. Ayşegül AYDIGÜN’e takdim ediyorum.
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Doç. Dr. Ayşegül AYDINGÜN
Ortadoğu Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi.

TTeşekkür ederim Süer Bey. Herkesi saygıyla selamlıyorum.  
“Avrasya’da Yeniden Çizilen Sınırlar, İnşa Edilen Kimlikler” proje-
si kapsamında yayımlanacak üç kitaptan ilkine yani “Bağımsızlık-
ların 20. Yılında Orta Asya Cumhuriyetleri: Türk Dilli Halklar, Tür-
kiye ile İlişkiler” başlıklı kitabın koordinatörü ve editörlerinden 
biri olarak kısaca sizlere projemizin birinci kitabını tanıtmak is-
tiyorum. 

Bu kitabın amacı Sovyetler Birliği’nin dağılmasını takip eden 20 
yılda Orta Asya ülkelerinin ve bu ülkelerde yaşayan titüler ve ti-
tüler olmayan Türk dilli halkların deneyimledikleri kültürel ve 
toplumsal değişmenin yanı sıra ulus ve devlet inşa süreçlerinin 
gelişimini incelemektir. Ayrıca Türkiye’nin bu ülkelerle olan iliş-
kileri, Türklerin ve Türkiye’nin bu ülkelerde nasıl algılandığı da, 
yine bu kitap kapsamında nesnel bir yaklaşımla irdelenmektedir. 

Hiç şüphesiz, sosyal bilimcilerin öznelliklerinden arınmaları me-
selesi, karşılaştıkları en önemli zorluklarından biridir. Özellik-
le de tarihsel, kültürel ve akrabalık bağlarımız olan bir coğrafya 

Avrasya’da Yeniden Çizilen Sınırlar, İnşa Edilen Kimlikler
PROJE SUNUMU
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üzerine çalışıldığında bu daha da güçleşebilmektedir. Bu nedenle bu kitapta nesnellik 
konusuna büyük önem verilmiştir. Öte yandan, son yıllarda tüm dünyada birçok sosyo-
log, sosyal bilim birikiminin toplumların yararına ve toplumlar arası ilişkilerin geliştiril-
mesine katkı sağlamak üzere kullanılabilmesi için sosyal bilimler ve siyaset arasındaki 
kopukluğun giderilmesi gerektiği düşüncesini vurgulamaktadırlar. Biz de bu düşünceyi 
paylaşarak bu konuya büyük bir hassasiyet gösterdik. 

Tabii ki, sosyal bilimcinin bu tür bir katkıyı mümkün kılacak bilgi üretimini gerçekleştir-
mesi, onun, içinde yaşadığı ve üzerinde çalıştığı toplumlar hakkındaki analizlerinin pa-
rametrelerini oluşturan toplumsal, kültürel ve siyasal dinamiklerin bilincinde olması-
nı gerektirmektedir. Sosyal bilimci, ancak böyle bir bilinçle nesnelliğe yaklaşabilir, an-
cak böyle bir yaklaşımla bilim ve ideolojiyi birbirinden ayrı alanlar olarak tanımlayabi-
lir. Böylesi bir anlayışı benimsemiş olan sosyal bilimciler, toplumsal sorunları çözmeye, 
toplumlar arası ilişkileri geliştirmeye hizmet edecek; nesnel bilgiyi üretmeye en yatkın 
kişilerdir. Bu kitaba hâkim olan anlayış, işte böyle bir ideali gerçekleştirme arzusudur.

Bilimsel bilgilerin üretimi doğal olarak araştırma yöntemi meselesini gündeme getir-
mektedir. Birinci kitap kapsamında beş ülkenin tamamında saha çalışmaları gerçekleş-
tirilmiş ve toplumun çeşitli kesimleriyle mülakatlar yapılmıştır. Saha çalışması eş za-
manlı olarak 2011 yazının Haziran ve Temmuz ayları içerisinde gerçekleştirilmiştir. El-
bette Orta Asya’nın bazı ülkelerinde araştırma yapmanın bazı zorlukları vardır. Ancak 
bu zorluklarına rağmen bu kitapta yer alan değerli meslektaşlarım saha çalışmaları-
nı gerçekleştirdiler. Ayrıca, daha önceki araştırmalarının birikimini de kendi yazılarına 
yansıttılar.

Birinci kitap, giriş bölümü dâhil on bölümünden oluşmaktadır. Kitabın tanıtıldığı kav-
ram, kuram ve yöntem konularının ele alındığı saha çalışması hakkında bilgi verilen gi-
riş kısmının ardından gelen ikinci bölüm Orta Asya tarihi üzerinedir. Müsaadenizle tarih 
bölümü ile ilgili bazı hususlara açıklık getirmek isterim. 

Orta Asya ülkelerinin yakın dönem tarihi, Sovyet döneminde belirlenmiş olan siyasi sı-
nırların tayin ettiği bir tarihtir. Hepinizin bildiği gibi, 1920’li yıllarında Sovyet rejimi Orta 
Asya’yı etnograflar, antropologlar aracılığıyla öngördüğü milletlere bölmüş ve daha 
sonrada bu kimliklerle ve var olan coğrafi ve kültürel sınırlarla örtüşmeyen cumhuri-
yetler yaratmıştır. O nedenle bizler bu proje kapsamında günümüz toplumsal gerçekli-
ğini anlamanın tarihsel ve kültürel süreklikleri ve dönüşümlerini anlamaktan geçtiği gö-
rüşünü benimsedik. Dolayısıyla da, günümüz Orta Asya’sını anlamak için sadece günü-
müzün siyasi sınırlarının belirlediği tarihin yeterli olmadığı düşüncesinden hareket ede-
rek genel bir Orta Asya tarihi bölümünün bu kitabın başında yer almasının uygun ola-
cağını düşündük. Ancak Sovyet rejiminin çizmiş olduğu ve bölgedeki etnik, kültürel ve 
coğrafi sınırlarla örtüşmeyen siyasi sınırlarının zaman içerisinde benimsenmiş olduğu,  
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hepimizin gayet iyi bildiği somut bir gerçektir. Bu sınırlarla yaratılan devletlerin var-
lıklarını, söz konusu sınırları muhafaza ederek koruma kararında olduklarını ve sürat-
le devlet ve ulus inşası konusunda kararlı politikalar izlediklerini son yirmi yılda açıkça 
gördük. Tam da bu nedenle bu projede ulus inşası ve devlet inşası üzerinde yoğunlaştık. 

Orta Asya tarihi bölümünü takip eden beş ülke bölümü; Kazakistan, Kırgızistan, Öz-
bekistan, Tacikistan ve Türkmenistan’dır. Kitabımızın amaçlarından biri Orta Asya 
Cumhuriyetleri’nde titüler ve titüler olmayan Türk dilli halkların durumlarını da irde-
lemektir. Hem bu nedenden ötürü, hem de biraz önce belirttiğim tarihsel nedenlerden 
ve siyasi sınırlarının çiziliş biçiminden ötürü Tacikistan’ı da çalışmamızın kapsamına al-
mış bulunmaktayız. 

Kitapta yer alan ülke bölümlerinde benzer bir yapı izlenmiştir. Süer Bey’in de ifade etti-
ği gibi, ülkelerin anlatıldığı her bölümün ilk bölümünde, söz konusu ülke hakkında coğ-
rafik, ekonomik, toplumsal, siyasal ve kültürel bilgiler verilmiştir.

Ardından bağımsızlık süreci ve sonrasındaki siyasi yaşam, devlet ve ulus inşası ve dil po-
litikaları konuları ele alınmıştır. Devlet inşası kapsamında bağımsızlık sonrasında söz 
konusu olan kurumsal dönüşümlerin yanı sıra devletin sembolik olarak nasıl kurgulan-
dığı üzerinde durulmuş, bu yolla nasıl bir milliyetçilik anlayışı benimsendiği irdelenmiş-
tir. Ayrıca ulus inşasının vatandaşların devlete olan sadakat duyguları ile ilgili oldukları 
kabul edilerek, vatandaşların devlete olan sadakatlerini belirleyen en önemli etkenin de 
devletin benimsediği milliyetçilik anlayışı ve ulus tanımı doğrultusunda uyguladığı poli-
tikalar olduğu görüşü benimsenmiş ve ulus inşası bu çerçevede ele alınmıştır. 

Dil, ulusal kimliğin önemli bir unsuru olduğu için her ülke bölümünde kapsamlı bir şekil-
de incelenmiş ve dilin ulus inşasındaki rolü üzerinde önemle durulmuştur. 

Sovyet döneminin Orta Asya’sında aynı dil ve kültürü paylaşan halklar arasındaki ya-
kınlığı hedef alan, Orta Asya halklarına ayrı diller ve alfabeler yaratma projesinin başa-
rıya ulaştığı görülmektedir. Sovyetler Birliği, her ulus için bir harf ve alfabe oluşturmuş-
tur. Bağımsızlık sonrasında da ulusal kimliğin önemli bir unsuru olarak tanımlanan dil, 
ulus ve devlet inşası sürecinde uygulanan kimlik politikalarının da vazgeçilmez bir par-
çası olmuştur. Her ülke bölümünde o ülkede titüler olmayan Türk dilli halklar da ayrıca 
incelenmiştir. Her ülkede sayısal olarak veya sosyolojik olarak önem arz eden Türk dilli 
topluluklar seçilmiş ve son yirmi yılda bu toplulukların toplumsal ve siyasal dönüşüm-
lerden nasıl etkilendikleri irdelenmiştir. 

Son olarak Orta Asya’da Türk dilli halkların Türkiye’ye bakışları üzerinde durulmuştur. 
Ülke bölümlerinden sonra gelen kitabın sekizinci bölümü, son yirmi yılda Türkiye’nin 
Orta Asya’ya yönelik dış politikasını ve bölgedeki resmî ve resmî olmayan kurum ve  



• AVRASYA’DA YENİDEN ÇİZİLEN SINIRLAR, İNŞA EDİLEN KİMLİKLER  BİRİNCİ OTURUM 

• 4 7•

kuruluşların faaliyetlerini kapsamaktadır. Bu bölümde siyasi, ekonomik ve kültürel iliş-
kiler kapsamlı bir şekilde ele alınmıştır. 

Kitabın dokuzuncu bölümünde, son 20 yılda Türkiye’nin Orta Asya ülkeleri ile ilişkileri-
nin bir analizi yapılmakta ve Orta Asya ülkelerinin son 20 yılda hem ülke bazında, hem 
de karşılaştırmalı olarak değerlendirilmektedir. 

Kitabın onuncu ve son bölümü ise “Yeni Başlangıçlara Doğru” başlığını taşımaktadır. Bu 
bölüm geleceğe yöneliktir. Bu bölümde, Orta Asya ülkelerinin son 20 yılda deneyimle-
dikleri bağımsızlık dönemlerinin gelişmeleri ışığında küresel gelişmeler ve uluslararası 
aktörlerin, bölgeye yönelik politikaları göz önünde bulundurularak toplumsal ve siyasal 
gelişmeler analiz edilmekte ve Türkiye ile Orta Asya ülkeleri arasındaki ilişkileri daha da 
geliştirmek üzere değerlendirmeler yapılmaktadır. 

Bu proje kapsamında hazırlanan üç kitaptan ilki olan bu yayında bir araya gelen yazar-
lar ya akademik kariyerlerinin başından beri Orta Asya ile ilgili çalışmalar yapmış; ya da 
kariyerlerinin bir noktasında bu coğrafya ile tanışıp Orta Asya ülkeleri üzerinde uzman-
laşmış akademisyenlerdir. Proje ve tamamlanmak üzere olan birinci kitap, çok kısa bir 
sürede hayata geçirilmiş olmakla birlikte sadece proje kapsamında yapılan saha araş-
tırmaları veya çalışmalarının değil, aynı zamanda yazarların birikimlerinin bir ürünü-
dür. O nedenle bu kitapta yer alan ve bu kısa zaman zarfında çalışmalarını tamamlamış 
çok değerli meslektaşlarıma -ki bazıları hocalarımdır- teşekkür ederim. Tabii ki proje-
mizi destekleyen kurumlara ve bizi projeyi yazma aşamasında ve sonrasında destekle-
yen Prof. Dr. Mustafa İsen’e huzurlarınızda içtenlikle teşekkür eder, hepinize saygıları-
mı sunarım.

Doç. Dr. Süer EKER:

- Sayın Doç. Dr. AYDINGÜN’e ben de çok teşekkür ederim. 

 Müsaadelerinizle, sözü, projemizin ikinci kitabın koordinatör ve 
editörlerinden Başkent Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslarara-
sı İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. İsmail AYDINGÜN’e ve-
riyorum. 
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Avrasya’da Yeniden Çizilen Sınırlar, İnşa Edilen Kimlikler
PROJE SUNUMU

Doç. Dr. İsmail AYDINGÜN 
Başkent Üniversitesi 
Siyaset Bilimi ve Uluslararası
İlişkiler Bölümü öğretim üyesi

TTeşekkür ederim. Sayın Başkan, sayın konuklar, ben de size kısaca 
ikinci kitabı tanıtmak istiyorum. ”Avrasya’da Yeniden Çizilen Sınır-
lar, İnşa Edilen Kimlikler” projesi çerçevesinde hazırlanan üç kitaptan 
ikincisi olan, “Bağımsızlıklarının Yirminci Yılında, Azerbaycan, Gürcis-
tan ve Ukrayna’da Türk Dilli Halklar ve Türkiye” kitabının amacı, ba-
ğımsızlıkların ardından geçen yirmi yılda bu ülkelere nesnel, bilim-
sel, eleştirel bir yaklaşımla yaklaşmak ve yirmi yıllık süreyi, hem adı 
geçen ülkeler hem de Türkiye açısından değerlendirmektir. Kitap, 
bağımsız yazılmış bilimsel makalelerin bir araya getirilmesiyle değil, 
bu projenin ana fikri etrafında ortaklaşa karar verilen bir planı takip 
ederek yapı, kavram ve fikir birliği içinde yazılmıştır. 

Sosyal bilimcinin yapacağı analizlerin ne kadar dikkat edilirse edilsin 
içinde bir öznellik barındıracağı iddiası birçok sosyal bilimci tarafın-
dan dile getirilse de bu projede bilim, siyaset ve ideolojinin ayrı ey-
lem düzeyleri olarak algılanmasının nesnel bir analizi mümkün kı-
lacağı, tarafsız toplumsal olguların nedenlerini anlayabilen ve de-
ğerlendirebilen bir sosyal bilim yapma biçiminin mümkün olduğu  
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görüşü benimsenmiştir. Kitap, benimsenen bu görüş çerçevesinde hazırlanmıştır. Proje kap-
samında araştırmalarımız, değişik dillerde yazılmış literatür taraması ve saha çalışması ya-
pılarak gerçekleştirilmiştir.

Saha çalışması eş zamanlı olarak 2011 yılının Haziran ve Temmuz aylarında yapıldı. Ülke bö-
lümlerinde, hem araştırma etiği hem de eski Sovyetler Birliği ülkelerindeki rejimlerin niteli-
ği göz önünde bulundurularak saha çalışmasında mülakat yapılanlarla ilgili herhangi bir bilgi 
içeren ifadeye yer verilmedi. Saha çalışmasında, özellikle 1990’lardan sonra yaygın bir şekilde 
kullanılmaya başlayan uzman mülakatları ve seçkin mülakatları yapılması görüşü çalıştaylar-
da benimsenmiştir. Projede farklı araştırmacıların farklı ülkelerde, farklı mülakatlar yapacak-
ları göz önünde bulundurularak ve kitapta yer alacak ülke bölümlerinin paralel yapılar izleme-
si için yarı yapılandırılmış mülakat yöntemi seçilmiştir. Bu tür bir mülakat biçimi, bir taraftan 
araştırmacıların mülakat yaptıkları kişilere büyük ölçüde aynı soruları yöneltmeleri sayesinde 
karşılaştırmayı mümkün kılmış, öte yandan bu kişilerin kendilerini özgürce ifade edebilmeleri 
kolaylaştırılarak derinlemesine veri elde etmeyi sağlamıştır. Ayrıca mülakatın gidişatına bağlı 
olarak yeni soruların araştırmacılar tarafından yöneltilmesine olanak sağlamıştır. 

İkinci kitap, giriş ve sonuç bölümleri dâhil olmak üzere yedi bölümden oluşmaktadır. Giriş bö-
lümünü sırasıyla Azerbaycan, Gürcistan ve Ukrayna ülke bölümleri izlemektedir. Bu üç ülke 
arasında Türkiye’nin izlediği dış politika açısından ortak noktalar bulunmaktadır. Üç ülkenin de 
Karadeniz güvenliği ve ekonomik iş birliği, ortak enerji politikaları, bu üç ülkede yaşayan Türk 
dilli halklar, bunların Türkiye’den beklentileri ve bölgesel dengeler açısından Türkiye için ta-
şıdıkları anlam, ortak noktalar olarak sayılabilir. Bu üç ülkenin her birinin geliştirmeye çalış-
tığı çok boyutlu politikalar da Türkiye’yi bölgede vazgeçilmez bir ortak hâline getirmektedir. 

Gürcistan ve Ukrayna kitapta yer alırken, Ermenistan’ın kitapta yer almaması, yukarı-
da sıralanan ortak noktalar çerçevesinde açıklanabilir. Türkiye ile ekonomik iş birliği, or-
tak enerji politikaları ve Ermenistan’da Türk dilli halkların olmayışı, Ermenistan’ı kitabın 
kapsamı dışında tutarken, gelişmiş ekonomik, ticari ve siyasi ilişkiler ve Kırım Tatarları-
nın varlığı Ukrayna’nın, yine ekonomik iş birliği ortak enerji politikaları ve Gürcistan’daki 
Türk dilli halkların varlığı Gürcistan’ın kitaba dâhil edilmesinin başlıca nedenlerindendir.

Birinci kitapta olduğu gibi, ikinci kitapta da ülke bölümlerinde benzer bir yapı kullanıl-
mıştır. Her ülke bölümünün ilk kısımlarında o ülke hakkında coğrafi, ekonomik, toplum-
sal, siyasi ve kültürel bilgiler verilmiştir. 

Daha sonra bağımsızlık süreci ve sonrasındaki siyasi yaşam, devlet ve ulus inşası, dil po-
litikaları, ülkelerdeki titüler ve titüler olmayan Türk dilli halkların durumu ve bu ülke-
lerden Türkiye’ye bakış incelenmektedir. Türkiye’ye bakış ve Türk algısının anlaşılabil-
mesi için daha çok bu ülkelerin resmî görevlileri ve aydınları, uzmanları, titüler ve titüler 
olmayan Türk dilli halkların örgüt yöneticileri ve kanaat önderleriyle görüşülmüştür.
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Ülke bölümlerini takip eden kitabın beşinci bölümü son yirmi yılda Türkiye’nin bölge-
ye yönelik politikası ve bölgedeki resmî, yarı resmî ve resmî olmayan kurum ve kuruluş-
ların faaliyetlerini kapsamaktadır. Bu bağlamda Türkiye’nin Azerbaycan, Gürcistan ve 
Ukrayna’ya yönelik izlediği politikalar; siyasi ilişkiler, ekonomik, politik ve ticari ilişkiler, 
askerî ve kültürel ilişkiler ana başlıkları altında değerlendirilmektedir. Ayrıca resmî, yarı 
resmî ve resmî olmayan bazı kurum ve kuruluşların uygulama ve yaklaşımları da genel 
politika etkileri ve yarattıkları sonuçlar bağlamında ele alınmaktadır.

Kitabın altıncı bölümünde, Türkiye’nin bölge ülkeleriyle ilişkilerinin değerlendirmesi 
yapılırken, farklı siyasi dönemlerde Türkiye’nin bölgeye yönelik dış politikasındaki de-
ğişiklikler ele alınmaktadır. Ayrıca bu ülkelerin son yirmi yılı, hem ülke bazında hem de 
karşılaştırmalı olarak incelenmektedir.

Kitabın yedinci bölümü geleceğe yöneliktir. Bu bölümde Türkiye ve adı geçen ülkeler ara-
sındaki ilişkilerin küresel gelişmeler ve uluslararası aktörlerin bölgeye yönelik politikaları da 
göz önünde bulundurularak piyasa önerileri geliştirmeye yönelik analizlere yer verilmiştir.

Bu kitapta bir araya gelen yazarlar, bölge ülkeleri ile ilgili araştırmalar yapan, sadece bölge 
ülkeleri hakkında değil, aynı zamanda devlet inşası, ulus inşası, dil ve kimlik ilişkisi, bölgesel 
çatışmalar konusunda uzmanlaşmış akademisyenlerdir. Kitabın yazarları, gerek saha araş-
tırmalarının gerçekleştirilmesinde gerek belirtilen tarihlerde aşamalı olarak editörlere tes-
lim edilmesinde son derece titiz davrandılar. Editörlük sürecinde her türlü katkıyı sağladı-
lar. Bu kitabın kısa denebilecek bir sürede tamamlanması, yazarların özverili çalışmaları ve 
akademik birikimleri sayesinde oldu. Bunun için ikinci kitabı hazırlayan bütün yazarlara iç-
tenlikle teşekkür ediyorum. Gerek Türkiye’ye gelerek gerek uzaklardan, Amerika’dan edi-
törlük çalışmalarına büyük zaman ve emek harcayan Çiğdem Balım’a ayrıca müteşekkirim.

Projenin gerçekleştirilmesi ve kitapların ortaya çıkması kurumların bize verdikleri des-
teklerle mümkün oldu. Bu nedenle Türk Dil Kurumu Başkanlığı, Yurt Dışı Türkler ve Ak-
raba Topluluklar Başkanlığı ve Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı çok özel bir teşekkü-
rü hak ediyorlar. Bu kurumlara ikinci kitabın yazarları adına içtenlikle teşekkür ediyo-
rum. Beni sabırla dinlediğiniz için de sizlere teşekkür ediyor ve saygılarımı sunuyorum.

Doç.Dr. Süer EKER: 

- Müsaadenizle ben de oturum başkanı olarak Sayın İsma-
il AYDINGÜN’e teşekkür ediyorum. Efendim, şimdi projemizin 
üçüncü hâsılası “Sovyetler Birliği’nin Dağılmasından Yirmi Yıl Sonra 
Rusya Federasyonu: Türk Dilli Halklar, Türkiye ile İlişkiler” adlı kita-
bın koordinatör editörlerinden TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üni-
versitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi, Doç. Dr. 
Eyüp BACANLI’ya sözü veriyorum. Buyurun.
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Avrasya’da Yeniden Çizilen Sınırlar, İnşa Edilen Kimlikler
PROJE SUNUMU

TTeşekkürler Sayın Başkan, Saygıdeğer konuklar, ben de projemizin 
üçüncü kitabı olan Sovyetler Birliği’nin dağılmasından yirmi yıl son-
ra “Rusya Federasyonu - Türk Dilli Halklar ve Türkiye” başlıklı kitabı-
mız hakkında bilgilendirme yapacağım. Kitabımızın amacı, Sovyet-
ler Birliği’nin dağılışından itibaren geride bıraktığımız son yirmi yıl-
da Rusya Federasyonu terkibindeki Türk dilli halkların deneyimle-
rini, siyasi, demografik, ekonomik ve kültürel gelişmelerini bilimsel 
bir yaklaşımla değerlendirmektir. Üçüncü kitap, ilk iki kitapla konu 
bütünlüğü bağlamında büyük ölçüde örtüşmekle birlikte Rusya’ya 
özgü koşullar ve incelenen Türk dilli toplulukların özel statüde ol-
maları gibi nedenlerden dolayı diğer iki kitaptan ayrılmaktadır. Ko-
nuların, çalıştaylarda ortaklaşa karar verilen plan çerçevesinde kal-
dığını belirtmemiz gerekir. Üçüncü kitap, konuları itibari ile bu alan-
da Türkiye’de yapılan özgün çalışmalardan biri olma özelliği taşı-
maktadır. Makalelerde yapılacak değerlendirme ve bulguların ve bir 
bütün olarak kitaptaki bilgilerin sağlıklı olabilmesi için egemen dev-
let olan Rusya’nın son yirmi yılında geçirdiği değişim ve dönüşüm-
lerin ve ayrıca Rusya ile Türkiye arasındaki ilişkilerin de ele alınması  

Doç. Dr. Eyüp BACANLI
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi  
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi
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gerekmektedir. İkinci husus, derli toplu olarak Rusya’daki Türk dilli halkların deneyimle-
ri, kimliksel, sosyal, ekonomik ve siyasal olaylar geniş yelpazelerdeki uzmanlık alanlarından 
gelen bir yazar grubu tarafından nesnel ve bilimsel bir bakış açısıyla ele alınmaktadır. Top-
lam on bölümden oluşan kitapta başlık yazarlarına ilave olarak dört yardımcı yazar da bu 
çalışmaya katkıda bulunmuşlardır. Saha araştırmasına Eylül ayında gidilmiş ve çalıştaylarda 
ele alınan ilkeler esasında veri toplanmıştır. Rusya’daki Türk dilli halklar, Rusya’nın enginliği 
içerisinde birbirinden uzak noktalara dağılmışlardır. Biz onların coğrafi durumlarını dikkate 
alarak üç bölge başlığı altında incelemeye karar verdik: 

İlki İdil - Ural Bölgesidir. Burada; Tataristan, Başkurdistan ve Çuvaşistan Özerk Cumhuri-
yetleri yer alır. 

İkincisi Kafkasya’dır. Burada; Karaçay-Çerkes, Kabardin-Balkar ve Dağıstan Özerk Cumhu-
riyetleri yer alır. 

Üçüncüsü Sibirya’dır. Ama burada iki farklı temerküz noktası olduğu görülür. En uzakta, 
Kuzeydoğu’daki Saha ve diğer adı ile Yakutistan ve Altay-Sayan bölgesi olarak da adlandı-
rılan Güneybatı Sibirya’daki Tuva, Altay ve Hakasya Özerk Cumhuriyetleridir. Türkçenin en 
az literatüre sahip olduğu bölge burasıdır. Şimdi izninizle kitabın bölümleri ve alt başlıkları 
ile ilgili geldiğimiz son durum hakkında bilgi vermek istiyorum. 

Kitabımız altı bölümden oluşmaktadır. Üç başlıktan oluşan Giriş bölümünün ilk başlığı “Rus-
ya Federasyonu Dil Mevzuatı”dır. Makalede dil mevzuatı ile ilgili içtihatlar yoktur. Ama fede-
ral mevzuat ve federe birimlerin mevzuatı, bir bütün hâlinde genişçe sunulmaktadır.

İkinci başlık okuyucuyu bilgilendirme amaçlıdır. “Rusya Federasyonu’ndaki Türk Dilli Halklar” 
başlığını taşır. Burada Rusya Federasyonu’nun Türk dilli halkların tarihi, 1991’e kadar, Bolşe-
vik devriminin öncesi ve sonrası olarak ayrı ayrı ele alınmaktadır. 

Üçüncü başlık “Rusya Federasyonu’nun Demografik ve Federatif Yapısı”dır. Rusya’daki de-
mografik ve federatif dönüşümün dinamikleri ele alınmaktadır. Giriş bölümündeki her bir 
başlık, farklı bir yazar tarafından kaleme alınmıştır.

İkinci bölüm son yirmi yılda “Türkiye Cumhuriyeti ile Rusya Federasyonu Arasındaki İlişkiler ve 
İlişkilerin Rusya’daki Türk Dilli Halklara Yansıması” başlığını taşır. Bölüm, bu kitabı özgün kılan 
ve bizce araştırmamızın sağlıklı bir zeminde ilerlemesi için eklenmesi zorunlu olan bir konu-
ya odaklanmaktadır. Kitabın; 3., 4. ve 5. bölümleri, Rusya Federasyonundaki Türk dilli özerk 
cumhuriyetlere ayrılmıştır. 

Üçüncü bölüm “İdil - Ural Bölgesi: Başkurdistan, Çuvaşistan ve Tataristan” başlığını taşır. 

Dördüncü bölüm “Kafkasya: Karaçay-Çerkes, Kabardin-Balkar ve Dağıstan” başlığını taşı-
maktadır. Bölüm “Kültürel ve Jeopolitik Açıdan Kafkasya” başlıklı giriş niteliğinde bir maka-
le ile başlamaktadır. 
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Bölümün ikinci başlığı “KaraçayBalkar Türkleri”dir. Aynı etnik gruba dâhil olmalarına rağ-
men, Karaçay-Çerkes ve Kabardin-Balkar isimli iki farklı cumhuriyet titüler olarak yaşadık-
ları için iki alt başlıktan oluşan tek bir bölüm altında yer almışlardır. 

Bu bölümün son başlığı Dağıstan’dır. Dağıstan Cumhuriyeti’ndeki Kumuklar, Nogaylar ve 
Azerbaycan Türkleri ele alınmaktadır. 

Kitabın beşinci bölümü “Sibirya: Saha (Yakutistan), Tuva, Altay ve Hakasya” başlığını ta-
şır. Uzmanlık alanlarına göre birkaç yazarımız bu bölümü yazmayı üstlenmişlerdir. Her 
bir bölüm ve başlık, bölge uzmanı veya alan uzmanları tarafından kaleme alınmıştır. 
Bütün yazarlarımız kitabın özgün olması ve Türkiye’ye bilimsel bir değer katması için 
Türkçe, Rusça ve diğer batı dillerinde yayınlanmış en güzel çalışmalardan ve çeşitli ve-
rilerden yararlanmışlardır. Bir ilk olması ve zamanla yarışılması bakımından eserin ek-
sikleri olabilir. Ama yaptığımız işin bilincinde olarak özveri ve ciddiyetle bugüne kadar 
çalıştık. Ben de tekrar himayelerinden ötürü Sayın Genel Sekreterimize teşekkür ediyo-
rum, dinlediğiniz için de sizlere teşekkür ederim.

Doç.Dr. Süer EKER: 

- Sayın Bacanlı, çok teşekkürler, bu arada fırsattan istifade ederek 
yazarlarımıza yaz tatili demeden, yaz sıcağı demeden, dinlenme-
den özverili faaliyetleri için çok teşekkür ediyorum. 

 Toplantımızın bundan sonraki süreçlerinde Sayın Prof. Dr. Jala 
GARİBOVA’dan yardım istirham ediyorum.

Prof. Dr. Jala GARİBOVA: 

- Teşekkür ederim Süer Bey. Projeyle ilgili değerlendirmelere geç-
meden evvel ben iki dakika zamanınızı alıp bu projenin müteşebbi-
si olarak Prof. Dr. Mustafa İsen Bey’e, düzenleme kuruluna, yazarla-
ra ve bütün katılımcılara teşekkür etmek isterim. Bu projenin öne-
mini iki kelime ile vurgulamak isterim. Bu proje Türkiye için ne ka-
dar önemli ise, Azerbaycan için de, diğer Türk cumhuriyetleri için de 
o kadar önemlidir. Yani bu ülkelerdeki gelişmelere, konsensüslere 
Türkiye’nin bakış açısını bilmek, değerlendirmek, aradan geçen yir-
mi yıl süresince dinamizmi izlemek, çok önem taşıyor. Eğitim, kül-
tür ve dil politikalarının oluşturulması, bu noktada çok önemlidir. 

 Projelerle ilgili değerlendirmelerimizde Dr. Çiğdem BALIM, Doç. 
Dr. Recep BOZTEMUR, ve Prof. Dr. Mustafa İSEN katkıda buluna-
caklardır.İlk olarak Dr. Çiğdem BALIM’a sözü veriyorum. 
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PROJEYLE İLGİLİ DEĞERLENDİRMELER

Dr. Çiğdem BALIM
Indiana Üniversitesi / ABD

BBu kadar güzel bir toplantıda bulunabildiğim için çok sevinçli-
yim. Katılımcılara, projenin ilk iki cildiyle daha çok ilgilendiğim 
için iki konu hakkında bilgi vermek istiyorum. Bir tanesi kitap-
ların yazılma sürecidir. İkincisi de kitapların hitap ettiği okuyu-
cu kitlesidir. 

Kitapların yazılmasından önce projeyi hazırlamak zorunday-
dık. Projenin yöneticileri hem telefonla hem de bir araya gele-
rek projenin çerçevesini oluşturdular. Kitapların planları yapılır-
ken de yine yönetici konumdaki arkadaşlar hepimizle konuşarak 
ortak özellikleri belirlediler. Yalnız en önemli şey, hem yazarların 
hem projenin yöneticilerinin hem de editörlerin bir arada çalış-
ması oldu. Bu açıdan ben bu projeyi çok önemli buluyorum. Or-
tak çalışmanın en güzel örneklerinden bir tanesidir.

Proje kapsamında iki çalıştay yapıldı. Bu çalıştaylarda çok net, 
çok açık, çok içten tartışmalar yapıldı. Birinci çalıştayda kitapla-
rın planı tartışıldı ve kitaplardaki ülke bölümlerinde, aynı planın 
izlenmesine karar verildi. Ayrıca, kavramlar, kuram ve bölümlerin  
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planları üzerinde durduk. Ayrıca, yöntem konusunda tartışmalar yaptık. İkinci çalıştaya 
başladığımızda herkes kendi yazacağı kısımların ilk taslaklarını getirmişti. Onları kap-
samlı bir şekilde tartıştık. Yani ikinci çalıştayı gerçekleştirirken ilk taslak metinler hazır-
dı. Çalışmanın yetişmesi için son derece süratli çalışıldı. Metinlerin tamamlanma süre-
cinde yazarlar tek başlarına bırakılmadılar. Editörler ve yazarlar sıkı bir iletişim halinde 
çalıştılar. Ellerindeki ve ulaştıkları tüm kaynakları birbirleriyle paylaştılar. Önemli gör-
düğümüz her kaynağı birbirimize gönderdik. Ciddi bir kaynak taraması gerçekleştirdik. 

Öte yandan, saha araştırması da çok kısa bir sürede gerçekleştirildi. İki aylık bir zaman 
dilimi içerisinde herkes saha araştırmasını tamamladı. Bu kadar kapsamlı kitapların sa-
dece proje kapsamında yapılan kısa süreli saha araştırmaları ile ortaya çıkması tabii ki 
imkânsızdı. Saha araştırmaları sıfırdan başlamadı. Hepimizin, bağımsızlıklarını kazan-
dıkları ilk günden itibaren Orta Asya ülkeleri, Azerbaycan, Gürcistan ve Ukrayna’da de-
neyimleri vardı. Hepimiz bu ülkelerde saha araştırmaları ve çalışmalar yürütmüştük. 
Proje kapsamında yapılan saha araştırmaları, sadece ‘Son durum nedir?’ sorusuna ce-
vap vermek içindi. Hepimiz gittiğimiz yerlerde daha önce tanıdığımız, bildiğimiz kişiler-
le çalıştık. Zaten tanıdığımız, bildiğimiz bir coğrafyada, daha önce kaldığımız otellerde 
konakladık. 

Proje kapsamında son derece sıkı bir çalışma takvimi uygulandı. Bölümlerin yazarları me-
tinleri zamanında teslim ettiler. Bölümlerin birbiriyle uyumlu olması için editörlük görevi-
ni üstlenen arkadaşlar, metinler geldikçe gereken eklemeleri, imlâ, dil ve ifade düzeltmele-
rini yaptılar, yazarlara geri gönderdiler ve metinlere son şeklini vermek üzere iş birliği için-
de bir çalışma yürüttüler.

Kitapları hazırlarken kaynakları çok iyi taradığımızı zannediyoruz. Türkçe ve diğer diller-
deki bütün kaynakları taradık. Taranan kaynaklardan önemli olanlara çalışmalarımız-
da yer verdik. İnternette kaynakları, internet üzerinden yayın yapan muhalif grupların 
sayfaları, gazeteleri, bütün yayınlar gözden geçirildi. Bir kısmımız söz konusu ülkelerde 
veya yurt dışında yaşayan rejim muhalifi gruplarla da görüştü. 

Bu kitaplardan, öncelikle araştırmacılar ve yüksek lisans, doktora yapacak öğrenciler 
yararlanabilir. Ellerinde kendi araştırmalarını yapmaya başlamadan önce, güvenle oku-
yacakları üç cilt kitap olacaktır. Buradaki kaynaklara ulaştıkları zaman zaten önemli bir 
kaynak çalışması yapmış olacaklardır. Bunun üstüne kendi araştırmalarını ilave ede-
ceklerdir. Ayrıca, kitaplarda ileride hangi konuların araştırılması gerektiğine dair ipuç-
ları da verilmektedir. 

Hedeflediğimiz ikinci okuyucu grubu bölge üzerine yazanlardır. Yukarıda anlattığım 
gruplarla bu grup bazen birleşebilir. Sayın Dışişleri Bakanını dinlerken not aldım. Bizim 
yazdıklarımızla onun söylediklerinin örtüştüğünü sevinerek gördüm. Tabii ki kitaplarda 
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birçok konu kapsamlı bir şekilde ele alındı. Çevre ile ilgili konular da buna dahîl. Mesela 
Aral Gölü ile ilgili sorunlar, sağlık sorunları, araştırma bu konular arasında. 

Üçüncü bir grup olarak da, bölge hakkında ham sayılar, veriler dışında bilgi edinmek is-
teyen ve bölgede yer edinmek isteyen, çalışmak isteyen şirketler, bölgeye ilgi duyan 
politikacılar, devlet adamları bu kitaplardan yararlanacaklardır diye tahmin ediyoruz. 

Böyle bir çalışma grubunun içinde yer aldığım ve son derece zevkli bir çalışma gerçek-
leştirme fırsatını elde ettiğim için müteşekkirim. Hepinize saygılarımı sunarım.

Prof. Dr. Jala GARİBOVA:

- Dr. Çiğdem Hanım’a çok teşekkür ediyoruz. Söz Ortadoğu Teknik 
Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Re-
cep BOZTEMUR’da.
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PROJEYLE İLGİLİ DEĞERLENDİRMELER

D

Doç. Dr. Recep BOZTEMUR
Ortadoğu Teknik Üniversitesi Fen Edebiyat 
Fakültesi Dekan Yardımcısı

Değerli konuklar,

Böyle seçkin bir bilim adamları topluluğunun gerçekleştirdiği di-
siplinler arası bir çalışmada benim neden burada olduğum me-
rak edenler olabilir. Gördüğünüz gibi çalışanlar içerisinde ismim 
yok. Hasbelkader projeyi destekleyen kurumlarımız, beni proje-
yi okumakla görevlendirdiler. Sağ olsunlar, ben sadece okuyu-
cu ve öğrenciyim. Dolayısıyla projeden neler öğrendiğimi, pro-
jenin bana katkılarını birkaç dakikada sizlerle paylaşmak isterim. 

Küçük bir bölümünü okuma fırsatım oldu. Bu kısa zaman içinde 
öncelikle projenin yaklaşımını, kavramlarını, kurallarını, yönte-
mini ve öğrenme metodolojisini anlamaya çalıştım. Bu projenin 
bir değişim projesi yani değişimi anlama projesi olduğunu belirt-
mek isterim. Bu proje, yaklaşık yirmi yıllık bir süreçte bir bölge-
nin, birtakım toplumların nasıl değiştiğini, sosyolojik, iktisadi ve 
tarihsel konumlarının ne şekilde değiştiğini ele alan bir projedir. 
Bu anlamda önemi çok büyüktür. Metodolojik yöntemini anla-
maya çalışırken bu projenin şunun farkında olduğunu da gördüm: 
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Bunlardan bir tanesi çalıştığımız alanın değiştiği. Bu projenin başlangıcını okuduğumda 
ise üç şeyin değiştiğini görüyorum. 

1- Çalışılan alanın, coğrafyanın, halklarının, onların toplumsal, iktisadi, siyasi yapıları-
nın değiştiğinin farkında, bu değişmeyi incelemeyi amaçlıyor. 

2- İncelenen objeler ile inceleyen arasındaki ilişkinin değiştiğinin farkında, yani 1990’lar-
da bu tür bir alana yaklaşımlarla bu projenin yaklaşımının değişikliğinin farkında, 
proje o yaklaşımlara eleştirel bir gözle bakıyor. 

3- Bu projede çalışan bilim adamları çok seçkin hakikaten interdisipliner bir yaklaşım-
la gelmişler. Sosyal bilimlerin yaklaşım yöntemlerinin değiştiğinin de farkında, yani 
1980’lerden 1990’lara, 1990’lardan 2010’a, 2010’dan 2011 yaklaşımlarının da de-
ğiştiğinin farkında ve bunlara eleştirel bir gözle bakarak ve bunun farkında olarak bu 
projeyi gerçekleştiriyorlar. 

Metodolojik açıdan incelediğimde projenin böyle bir değişim algısı içerisinde, değişim 
düşüncesi ile projenin metodolojisinin uygun olduğunu ve gerçekten bundan kendisini 
soyutlayamayacağını, bu değişim olgusundan alanın kendilerinin ve ilişki biçimlerinin, 
ilişki tarzının farkında olarak bu metodolojileri uyguladıklarını düşünüyorum. Değişim 
derken her şeyin değiştiği kastedilmiyor. Kavramlar, kurallar, metotlar, teoriler, ku-
ramlar, bunların birtakım kendi içsel icapları da var. Her alanda sosyolojide, tarihte, ik-
tisatta, siyasette, dış ilişkilerde, diplomaside, mesleğinin yani inceleyicinin kendi mes-
leğinin içsel icaplarına da uygun davrandığını, ona riayet ettiğini görebiliyorum. Proje-
yi ilk okuduğumda dolayısıyla böyle düşünülmeyen içsel icaplarına riayet ettikleri der-
ken şunu kastediyorum, her şey değişiyor. O zaman bizim de bakışımız değişiyor, alan 
da değişiyor. Bilimsel düşüncenin kendi kuralları, içinde, kendi içsel düşüncelerinin çı-
kardığı kurallar çerçevesinde bir çalışma yapılıyor. Onu görebiliyorum. Dolayısıyla araş-
tırma yöntem, teknik kuram ve metotlarına uygun bir çalışma olduğunu gözlemledim. 

Verilerin araştırılması, verilerin toplanması, verilerin değerlendirilmesi konusunda hem 
tarihsel verilerin, hem güncel verilerin ciddi bir eleştirel bir süzgeçten geçirilmesi ge-
rektiğinin farkına vardım. Bilgilerin ve belgelerin yeniden değerlendirilmesi aşamasın-
da mukayese edildiğini, bu mukayeselerin de farklı sonuçlar verdiğini, ama bu farklı so-
nuçların çalışmanın çeşitli bölümlerinde belirtildiğini gördüm.

Belgeler, bilgiler derlenirken, Çiğdem Hocam’ın belirttiği gibi her şeyi almadık. Bu çalış-
ma, tarih terminolojisi ile söylersek, “ağyarını tabi, efradını mani” bir çalışma olmuş. Ge-
reken her şeyin değerlendirildiğini, gereken her şeyin içine alındığını, ama dışarıda kal-
ması gereken her şeyin dışarıda bırakıldığı bir çalışma hâline gelmiş. Belgelerin tabii ki 
hepsini görmedim. Konu, dönem, veri olarak belgelerin kısa zamanda tasnifi yapılmış-
tır. Yapılan her araştırmanın sonucu verilmiş. Örneğin bir dil araştırması yapıldığında  



• AVRASYA’DA YENİDEN ÇİZİLEN SINIRLAR, İNŞA EDİLEN KİMLİKLER  BİRİNCİ OTURUM 

• 5 9•

dil konusunun sonunda kendi sonucunu, ya da dini bir araştırma yapıldığında bunun be-
lirttiği sonuçlar ama en sonunda nihai sonuçlar vurgulanmış. Dolayısıyla bunlar ham 
veriler, fakat sosyal bilimcilerimiz bu ham verilerden, tasniflerden çıkardıkları sonuçla-
rı, yani ben okusaydım farklı okuyacağım birtakım dokümanları, belgeleri, bilgileri ken-
di yorumlarınca, kendi değerlendirmelerince yazmışlar ki, bu çok özgün, çok değerli bir 
katkı olmuş. 1990’lardan günümüze yaşananları çeşitli boyutları ile yeniden bir yorum-
layamaya tabi tutmuşlar ve gerçekten önümüzü açacak; yeni sorular uyandıracak, yeni 
cevaplar arayışına girmemizi sağlayacak birtakım veriler elde edilmiştir. Projeyi yürü-
tenler anlamaya ve anlatmaya gayret göstermişlerdir. Paylaşımdan çıkacak sonuçlar 
bize birtakım yeni veriler sağlar. Bu anlama gayreti beraberinde bildiklerimizi yeniden 
sınamayı gerektirir. Bu durum bazensiyasetimizi bile değiştirebilir. Çalışmada kuramsal 
yöntem, alan araştırması, yeniden yorumlama ve değerlendirme yöntemi uygulanmış-
tır. Tarihçiler ve sosyal bilimciler arasındaki fark; biz beşeri edebiyatın, din, tarihin baş-
lı başına değerli olduğunu inanır, meraktan kaynaklandığını düşünürüz. Merak eder, hiç 
kimseyi ilgilendirmeyecek bir araştırma konusu üzerinde ömrümüzü geçirebiliriz. Bu ça-
lışmada bilimsel merak, projeden beklentiler, yol göstermeler yer almaktadır. Sosyal 
bilimler alanında geleceğe ışık tutabilecek siyaset bilimi, iktisat, sosyoloji alanlarında 
geleceğe ışık tutacak önerilerde buluyor. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.

Prof. Dr.Jala GARİBOVA:

- Sayın Recep BOZTEMUR’a teşekkür ediyor ve Cumhurbaşkanlığı 
Genel Sekreteri Sayın Prof. Dr. Mustafa İSEN’i, konuyla ilgili genel 
bir değerlendirme yapmak üzere mikrofana davet ediyorum.
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PROJEYLE İLGİLİ DEĞERLENDİRMELER

Prof. Dr. Mustafa İSEN
Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri

Ben de herkesi saygıyla selamlıyorum. Türk Cumhuriyetlerinin 
20. yıl kutlaması ile ilgili mesele gündeme geldiği zaman bunu 
birkaç farklı aşamalarda değerlendirdik. Bunun en önemlilerden 
bir tanesi, Mütevelli Heyeti üyesi olduğum Ahmet Yesevi Üni-
versitesi içerisinde ve başka birtakım kurumlarla bir araya gele-
rek, kalıcı bir çalışma olmasını, yol gösterici bir çalışma olması-
nı, Türkiye’deki mevcutlarından biraz farklı bir çalışma olması-
nı gündeme aldık. Ben Sayın Horata’ya teşekkür ediyorum. So-
rumluluk üstlendi. Ahmet Yesevi Üniversitesi olarak arkadaşla-
rımızın önemli bir kısmı Orta Asya bölgesine yönelik çok önem-
li raporlar yayınladılar. Aynı şekilde Yurt Dışı Türkler ve Akraba 
Toplulukları Başkanlığı, bu ikinci projeye çok alâka gösterdi. Türk 
Dil Kurumu Başkanlığına bu manada çok teşekkür ediyorum. Ku-
rum olarak çok ciddi bir destek verdiler. Dışarıdaki sergi de dâhil 
olmak üzere meseleye tam anlamıyla sahip çıktılar. Çalışmaların 
sonucunda bu proje ortaya çıktı. Bu proje bitti aslında, birçok bö-
lüm tamamlandı. Küçük birkaç bölümünün redaksiyonu yapılıyor.  
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Önümüzdeki günlerde basılacak. Bu projenin başta da söyledim farklı olmasına özen 
gösterdik. Yani bunun bir yöntem olduğunu biliyorum ben ama bunun değişmesi gerek-
tiğine de inanıyorum. Türk Sosyal bilimleri daha çok tarihe yaslanarak çalışmalarını ger-
çekleştiriyor. Bu bir tarafı ile yürüdüğü, yanında başka bir gelenek de devam ettiği za-
man elbette farklı reddedilebilecek bir yaklaşımdır. Sadece belli bölümler ile sınırlı kal-
dığı zaman doğrusu en azından beni rahatsız eden bir tablo ile karşılaşıyoruz. Sadece Ka-
zakistan tarihini burada yazmayalım, Özbekistan tarihini yazmayalım. Tam tersine de-
ğişik ülkelerde örneklerinden gördüğümüz elbette tarihten bahsedelim, ama onu, bugü-
nü anlamak için bir enstrüman olarak düşünelim, sonra bugüne yönelik değerlendirme-
ler yapalım. Bire bir gelecek tasarımında bulunalım. Bu gelecek tasarımı kuşkusuz bir sa-
natçının hayali anlamında değil, bir bilim adamının belli veriler üzerinden geleceği oku-
ması olarak algılayabileceği bir çerçeveye oturtulsun arzusu içerisinde olduk. Ben çok 
teşekkür ediyorum, ben de raporların birkaç tanesini okuma fırsatını buldum; ama bura-
dan anlaşılıyor ki öbür raporların da aşağı yukarı çerçevesi bellidir. Arkadaşlarımız da bu-
rada uzun uzun izah ettiler. Ortaya gerçekten Türk Sosyal Bilimlerin ortaya koymadığı 
türden örnekler koydular.

İkinci olarak Türkiye’de özellikle sosyal bilimlerde kolektif çalışmaların sayısı azdır. Bura-
da görüyorsunuz, 26 bilim insanı bir araya geldi. Ortak bir vizyon çerçevesinde ortak bir 
çalışma gerçekleştirdiler. Bu da birçok bakımdan takdire şayandır. Söylenenleri tekrar-
lamak istemiyorum. Çiğdem Hanım’ın özellikle çalışmanın hedef kitlesi kimdir sorusu-
na yönelik söyledikleri çok önemlidir. Arkadaşlarla ilk çalıştayı yaptığımız zaman kendi-
lerinden şunları rica ettim; dedim ki, şimdi sizin için şöyle bir fırsat var, bugüne kadar ça-
lıştığınız, oluşturduğunuz ve Türkiye’de sadece sizlerin bildiği, daha geniş kitlelerin bil-
mediği birtakım hususları devlet katına taşıyabilmek için size bir fırsat sunmuş olalım. 
Sizler, lütfen bu fırsatı değerlendirin. Bu, arkadaşları bu motive eden bir unsur oldu. Bir 
gayret içinde oldular, yani biz birtakım bilgilere sahibiz; bu bilgileri Türkiye’de bu bölge-
ye yönelik politika yapanlar, bu bölge ile ilgilenenler, bu bölgede iş yapanlar da öğrensin 
gibi bir mantalite ile gerçekleştirildi. Ve onların beklentilerine uygun bir yapı ortaya çık-
tı. Kolektif bilgi birikimi bir araya gelmiş oldu. Mesela ben Jala Hanım’ın bir makalesini 
okudum. Bize faydalı olacağına inandığım için çalıştığım arkadaşlara, bu arkadaş bize çok 
faydalı olabilir dedim ve kendisi ile temas kurulmasını istedim. Ve o da heyecanla katıldı 
bize. Dikkatinizi çekmiştir, bu çalışmada epeyce yabancı araştırmacı var, bölgeden gelen 
insanlar var. Dolayısıyla ben burada yeni farklı güzel bir ürün ortaya çıktığını düşünüyo-
rum. Bir küçük hatırlatmada bulunmak istiyorum. Özellikle o bölümde görev alan arka-
daşımız eski bir turizmci de olduğu için Kazakistan bölümünde turizmin iki ülke arasındaki 
ilişkilerin oynadığı rolü belirten iyi bir bölüm var. Oysa Rusya bölümünde, Ukrayna bölü-
münde, Azerbaycan bölümünde bence turizm daha önemli bir rol oynuyor. Editör arka-
daşların bu hususa dikkat etmelerini rica edeceğim. Ben Turizm Bakanlığı Müsteşarlığını  
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yaptım. Bu vesile ile şunu gördüm ki, herkes turizm deyince öncelikle ülkenin ekonomik 
girdilerine sağladığı katkılar açısından bakıyor. Turizmin, toplumları dönüştürmede, ül-
keleri ve halkları birbirine yaklaştırmada çok önemli bir araç olduğu düşüncesindeyim. 
Bu 20 yıllık serüvende de turizmin de ciddi katkıları oldu. Onu da gerektiği kadar teba-
rüz ettirirsek bu çalışmada zannediyorum ki daha mütekâmil bir tablo karşımıza çıkacak-
tır. Bu vesile ile de yeni bir şey yaptık. Bu kadar değerli bir projenin nasıl gerçekleştiril-
diğini, nasıl olduğunu, nasıl olması gerektiğini de ve onlarla paylaşma fırsatını elde et-
miş oldum. Hakikaten ben yayınladığı zamanda etkileri olabileceğini düşünüyorum, ta-
bii ki her çalışmanın eksik yönleri vardır, eleştirilebilecek yönleri vardır. Bunlar bir makul 
bir yaklaşım içinde ele alınırsa çalışmaya katkı sağlayabilir.

Öncelikle arkadaşlara, sonra onları destekleyen kurumlara bir kez daha teşekkür ediyo-
rum. Ve bu ziyafeti bizlerle paylaştığınız için hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.

Prof. Dr. Jala GARİBOVA:

- Sayın Genel Sekreter, değerli fikirleriniz için size çok teşekkür edi-
yoruz. Her üç değerlendirme için sundukları değerli tahliller, bil-
giler için çok teşekkür ediyoruz. 

• Prof. Dr. Jala GARİBOVA: Şimdi tartışmalara başlayacağız. Zamanımız çok kısıtlı ol-
duğu için üç soru rica edeceğiz, üç soru alacağız. Buyurun

• Dinleyici: Çalışmaların sonuçları hakkında bilgi verebilir misiniz? Çalışmaların sonu-
cunda varılan nokta nedir? İleriye dönük öngörüleri nelerdir?

• Doç. Dr. Süer EKER: Tabii. Birinci editörden başlayabiliriz. 

• Doç. Dr. Ayşegül AYDINGÜN: Zamanın kısıtlılığını göz önünde bulundurarak bel-
ki kitapların basılmasına bu işi bırakabiliriz diye düşünüyorum. Çünkü zannediyorum 
vaktimiz olmayacak, oldukça kapsamlı bir çalışma olduğu için çok fazla söyleyecek 
şeyimiz var. Şubat ayından beri bunun üstünde çalışıyoruz. Sizden bir ay sabretmeni-
zi rica edeceğiz. 

• Doç. Dr. Süer EKER: İkinci kitabımızın editörü arkadaşımızın ekleyebileceği bir şey var mı?

 SORULAR-TARTIŞMALAR
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• Doç. Dr. İsmail AYDINGÜN: Hayır.

• Doç. Dr. Süer EKER: Üçüncü kitabın editörü.

• Prof. Dr. Jala GARİBOVA: Buyurun.

• Dinleyici: Öncellikle kendimi tanıtayım. Kırım Türkü’yüm. İstanbul Üniversitesi Ulus-
lararası İlişkiler Bölümü’nde yüksek lisans yapıyorum. Buraya aslında tesadüf üzerine 
geldim. Gerçekten çok güzel bir çalışma olduğunu fark ettim. Kısa bir sorum olacak. 
Bu çalışma ortaya çıktıktan sonra çalışmayı nereden temin edebiliriz? Geleceğimize 
yönelik çok güzel, çok yönlü bir çalışma olacaktır diye düşünüyorum, teşekkür ediyo-
rum.

• Doç. Dr. Süer EKER: Atatürk Kültür Merkezi Başkanı Osman Horata Bey’den temin 
edebilirsiniz, orası yayımlayacak inşallah, her yerde bulabilirsiniz. 

• Prof. Dr. Jala GARİBOVA: Buyurun.

• Dinleyici: Ankara Kırgız Dostluk ve Kültür Derneği Başkanıyım. Bölgeye gösterilen 
ilgiye ve çalışmada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. 1990’lı yıllardan fark-
lı bir yaklaşım mevcut. Bu bölgelerle ilgili eskiden duygusal bir yaklaşım vardı. Yaptı-
ğınız çalışmaların neticesinde bölge hakkında edindiğiniz izlenim nedir? Duygusal bo-
yuttan toplumu ileriye taşıyacak gerçekçi boyuta geçiş sağlanabilmiş midir? Bir şey 
daha, ileriye taşıyabilecek bir ortam oluşmuş mudur? Tabi oluşmadıysa ne yapılması 
gerekir? Teşekkür ederim.

• Doç. Dr. Süer EKER: Evet, bu sorunun cevabı uzun uzun verilebilir, ama müsaadeniz-
le sözü Sayın Doç. Dr. Ayşegül AYDINGÜN’e bırakmak istiyorum.

• Doç. Dr. Ayşegül AYDINGÜN: Belirttiğiniz gibi başlangıçta duygusal bir şekilde böl-
geye yaklaşıldı. Ancak 20 yıl, duygusal boyuttan, gerçekçi yaklaşımları benimseyebil-
mek için yeterli bir süredir. Biz bu aşamaya gelmek için gayret gösterdik.

• Doç. Dr. Süer EKER: Duygularımızı ve kalbimizi, okurken bir kenara bırakıyoruz. Bili-
min yol göstericiliğinden yararlanarak objektif kalmaya çalışarak bazen ‘‘kalbimiz kan 
ağlasa’’ bile gerçekliği yazıyoruz. Biraz dramatize ettim ama yöntem böyle. 

 Sayın Hocam, Sayın Genel Sekreterim, eğer müsaade ederseniz inşallah müteakip 
dönemlerde daha ayrıntılı, daha somut, soruların cevaplarını daha uzun şekilde ver-
mek üzere burada oturumu kapatmak istiyorum.
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Dr. Murat YILMAZ:

Tekrar hepiniz hoş geldiniz. Bu toplantının muhtelif ayakları var. Toplan-

tının öğleden önceki birinci ayağında yapılan araştırmalar takdim edildi. 

Şimdi toplantının ikinci ayağını size takdim etmeye çalışacağız.

Burada Ahmet Yesevi Üniversitesi’nin bize verdiği imkânlar çerçevesin-

de Orta Asya ve bilhassa Orta Asya Türk Cumhuriyetleri üzerine büyük 

güçlerin veya ilgili güçlerin jeopolitik yaklaşımlarını, ekonomik, siyasi ve 

kültürel reçetelerini beraber değerlendirmek suretiyle bu konunun uzma-

nı arkadaşlarımız dokuz ayrı rapor üzerinde çalıştılar. Bu raporları dışarıda  

SUNUCU:

- Değerli misafirler, kıymetli konuklar, ekranları başlarında bizi izle-
yen sevgili izleyiciler. “Bölgesel ve Küresel Politikaların Kavşağın-
da Orta Asya Türk Cumhuriyetleri” ikinci bölümün konusu ve he-
men rapor sunumları için değerli hocalarımızı davet edeceğiz.

 “Bölgesel ve Küresel Politikaların Kavşağında Orta Asya Türk Cum-
huriyetleri” başlıklı ikinci oturumumuzu başlatmak üzere sözü de-
ğerli başkan Dr. Murat YILMAZ’a bırakıyorum.

Dr. Gülşen PAŞAYEVA
Azerbaycan Stratejik Araştırmalar Enstitüsü

Dr. Murat YILMAZ
Ahmet Yesevi Üniversitesi / TÜRKİYE

2. OTURUM BAŞKANLARI
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dağıtıyorlar. Burada şöyle bir sıra düşündük. Mesele jeopolitik bir çerçe-
vede geliştiğine göre evvela oradan başlayalım. Şimdi malûm, Orta Asya 
Türk Cumhuriyetleri bağımsızlıklarının 20. yılında. Orta Asya insanlık tari-
hi açısından, Türk tarihi açısından kadim bir coğrafyadır. Burada her ne ka-
dar jeopolitik bir takım unsurlarından bahsetsek de aslında Orta Asya’da 
bir medeniyet mevcuttur ve hâlihazırda yaşayan insanlar bulunmaktadır. 
O yüzden bu perspektiflerin dikkate alınarak bir değerlendirme yapılması 
gerekiyor. Yani Lut Kuzo’nun ifade ettiği gibi Orta Asya ve Orta Asya’daki 
ülkeler sadece satranç tahtasındaki piyonlardan ibaret değildir. Araların-
da tarih ve kültür bağı bulunmaktadır. Bu coğrafya, son 20 yılda belki ha-
yal edilmeyen, planlanmayan bir şekilde Sovyet Devleti’nin dağılmasın-
dan sonra Brzezinski’nin ifadesi ile jeopolitik bir çoğulculuk ile karşı karşıya 
kaldı. Bu çoğulculuk, yeni bağımsızlığını kazanan devletler için, bağımsız-
lıklarını inşa etme ve kendilerine gelme bakımından bir imkân sağladı. Bu 
imkânın uzunsürmeyeceğini Orta Asya tarihini bilenler tahmin ederler. Gi-
rişte Sayın Dışişleri Bakanının da ifade ettiği gibi bölge, bu tür çoğulculuğa 
çok açık olmayan, mücadelenin sert geçtiği bir bölgedir. Bölge halkı ken-
dini toparlama döneminden sonra, bu çoğulculuğu hâlihazırdaki ulus dev-
letlerin inşasında karşılaşabilecek içe kapanma istikametinde değil, büyük 
ülkelerle entegrasyona girme ve de ondan daha önemlisi, bölgenin yer-
li aktörleri ile işbirliği sahalarını geliştirecekleri bir dönem olarak değer-
lendirebildikleri ölçüde kendi geleceklerine de yatırım yapmış olacaklar-
dır. Orta Asya için jeopolitik çoğulculuk hayati önem taşımaktadır. Türkiye 
için ise Orta Asya bu çoğulculuğa katkıda bulunabilecek bir aktördür. Şim-
di müsaadenizle bu jeopolitik yaklaşımı hem anlatan, hem de eleştiren M. 
Akif OKUR’un sunumu ile başlayalım. Takriben 15 dakikalık sunuşlar söz 
konusu olacak. Sunuşların muhtevası da esas itibari ile raporlarda yer alan 
görüş ve değerlendirmelerin burada sunulmasından ibaret olacak. Rapor-
ları tamamladıktan sonra Ahmet Yesevi Üniversitesi’nin bir başka çalışma-
sı ile devam edeceğiz.
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Doç. Dr. M. Akif OKUR
Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi

RAPOR SUNUMLARI
Yeni Çağın Eşiğinden “Avrasya’nın Kalbi”ne Bakmak

“Y“Yeni Çağın Eşiğinden Avrasya’nın Kalbi’ne Bakmak” başlıklı rapor, 

tarihten geleceğe Orta Asya’nın jeopolitiği hakkındaki değerlen-

dirmelerimizi özetliyor. Yeni bir çağın eşiğindeyiz. Dünya üzerin-

de çok temel dönüşümlerin yaşandığı bir süreçten geçiyoruz. Av-

rasya olarak adlandırılan bölge de, birçok parametre bakımından 

çok değerli. Cevabını aradığımız soru şu: Bu coğrafya, kendi için-

de bütünleşebilir ve uluslararası ilişkilerinde kaderine hükmeden 

bir özneye/aktöre dönüşebilir mi? Bu soru üzerinde düşünürken 

ilk ele almamız gereken şey, bölgeyi konu edinen değerlendir-

melerde başvurduğumuz kavramsal çerçeveler. Örneğin rapor-

da, Orta Asya söz konusu olduğunda sık sık kullandığımız jeopo-

litik kavramını önce eleştirdik, ardından da bölgeye içerden bakı-

şı mümkün kılacak bir muhtevayla yeniden tarife çalıştık. 

Konuşmama, raporun içeriğine dair daha açık bir fikir vermesi ba-

kımından bu tartışma hakkındaki nihai hükümlerimizi paylaştığı-

mız sonuç kısmından başlamak istiyorum. Hüküm cümlemiz şu: 



• BÖLGESEL VE KÜRESEL POLİTİKALARIN KAVŞAĞINDA  ORTA ASYA TÜRK CUMHURİYETLERİ  İKİNCİ OTURUM 

• 6 9•

“Orta Asya’nın geleceği bakımından gerçekleştirilmesi gereken en önemli jeopolitik he-
def, Orta Asya’nın jeopolitik öneminden kurtulmasıdır.” 

Çünkü bir bölgeye jeopolitik önem atfedilebilmesi için, o coğrafyanın dünya politika-
sında kendi başına ve kendisi için hareket eden büyük aktörlerden birinin mekânı olma-
ması gerekmektedir. Kavramın telaffuz edildiği bağlamları düşünelim. Örneğin, dünya-
da uluslararası ilişkilere dair hiçbir tartışmada ABD’nin jeopolitik öneminden bahsedil-
diğini duyamazsınız. Benzer şekilde Çin’in jeopolitik öneminden söz edildiğini de duya-
mazsınız. Jeopolitik önem ifadesi dolaylı olarak, bir coğrafyanın diğer güçlerin üzerin-
de birbirleriyle rekabete tutuşabilecekleri zayıflıkta siyasi örgütlenmelere ev sahipliği 
yaptığını anlatır. 

Bir disiplin olarak Jeopolitik, 19. yüzyılın sonu ile 20. yüzyılın başında ortaya çıkar. Jeopoli-
tik kavramı 20. yüzyılın başında İngiltere’de popülerlik kazanır. İngiliz İmparatorluğu’nun 
karşı karşıya geldiği yeni meydan okumalar, disiplinin doğuş dönemindeki tarihsel bağla-
mın anlaşılması bakımından önemlidir. O yıllarda cevabı merak edilen soru şudur: İngil-
tere gibi anakarası küçük olan bir ülke, ABD ve Rusya gibi kıta ölçeğinde topraklara sa-
hip güçler karşısında gelecekte ne yapabilir? Ne yapmalıdır? Sir Halford Mackinder’in, çok 
meşhur “Tarihin Coğrafi Ekseni” isimli makalesi, doğrudan bu problematiğe yoğunlaşmak-
tadır. Mackinder makalesinde, “Avrupa medeniyeti, öteki sayesinde kurulan bir medeniyet-
tir” hükmüne varmamızı sağlayacak yorumlar yapmaktadır. Mackinder’a göre Asyalıların 
tavizleri sayesinde Avrupa bir medeniyet olarak varlık kazanmıştır. Biz bu, meydan okuma 
ve meydan okumalara cevap şeklinde ilerleyen tarih yaklaşımını, daha sonra Toynbee’nin 
medeniyetlerle ilgili çalışmasında da Samuel Huntington’un medeniyetler çatışmasına 
dair tezlerinde de göreceğiz.

Mackinder, meydan okuma ve cevap diyalektiğini şu silsile içinde anlatır. Asya steplerinden 
gelen tehdit yüzünden Avrupalılar, dünyanın diğer coğrafyalarına açılmışlardır. Bu yayılma-
nın sonucunda dünyanın kalan kısmını Avro– Asyalılaştırılmıştır. Mackinder, günümüzde sık 
kullandığımız Avrasya tabirine, Avrupa dışı coğrafyaların Avrupalılaştırılması anlamını yük-
lemektedir.

Mackinder’ın temsil ettiği düşünce geleneğine hâkim olan perspektife göre; Orta 
Asya’nın içinde yer aldığı bölge bir tehditler ve problemler yumağıdır. Bu bakış açısı, 
bazen açıkça kimi zaman da alt metinler halinde söz konusu coğrafyada yaşayanların 
kültürel bakımdan geri, barbar toplumlar oldukları tezini işler. Yapılan jeopolitik analiz-
ler şu kurguya dayanmaktadır. Avrupa/Batı büyük bir gücün tehdidiyle karşı karşıyadır. 
Ancak tehdidi yaratan kuvvet kaynakları söz konusu güç/devlet tarafından inşâ edilme-
miştir. Yani bir tehdit vardır, ancak hasımlar tehdit oluşturacak düzeyde kuvvet ürete-
bilecek bir medeniyet ve kültüre sahip değillerdir. Böylece toplumu hem alarm duru-
muna geçirmek, hem de rakip güce yönelik her türlü hayranlığın önünü keserek hasmı  
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aşağılamak/şeytanlaştırmak mümkün olmaktadır. Jeopolitik tasvirlerin önemli kısmı 
bu kurguya dayanır. 19. yüzyılın sonu ve 20. yüzyılın ilk yıllarından başlayarak Çarlık 
Rusyası’nın yayılma güzergâhının yarattığı tedirginlik, jeopolitik teorilerin tamamına 
yansımıştır. Bu teoriler, batılı devlet adamlarının eline verilmiş, Asyalı öteki karşısında 
nasıl davranmaları gerektiğini gösteren pusula mahiyetindedirler. 

Birinci Dünya Savaşı, Mackinder’ın tezlerinde ciddi değişikliklere sebep olmaz. Ünlü ki-
tabında da benzer tezleri işlemeye devam eder; Avrasya, sürekli olarak denetlenmesi 
gereken bir problem alanıdır.

İkinci Dünya Savaşı’nın sonuna geldiğimizde, Mackinder’ın dünya hâkimiyeti için hük-
medilmesi gerektiğini söylediği coğrafyaların neredeyse tamamı Sovyetlerin eline 
geçmiştir. Bunun üzerine yine Anglo Sakson akademya tarafından üretilen, kenar ku-
şağın, kalpgâh denilen o meşhur bölgeye göre daha önemli olduğunu söyleyen yeni 
bir tezle karşılaşırız. Coğrafya aynı coğrafyadır; rakipler aynı rakiplerdir, öyleyse jeo-
politik “önemi” değiştiren nedir? Bu soruyu sorduğumuzda jeopolitik disiplininin ak-
tüel politik gelişmelerle olan bağlantısını yakından görme imkânını yakalamış oluruz. 
Sovyetler Birliği; Doğu Avrupa ve Orta Asya’ya hâkim olmuştur. Soğuk savaş başla-
mak üzeredir. Dolayısıyla yeni bir savunma hattının kurulması ihtiyacı doğmuştur. 
Tam da bu dönemde kenar kuşak teorileri ortaya atılır. 

Jeopolitiğin sonraki macerasına ana başlıklar halinde baktığımızda şunları görürüz. 
İkinci Dünya Savaşı sırasında Alman jeopolitikçiler ün kazanırlar. Savaşın ardından je-
opolitik üzerine ahlaki tartışmalar başlar. Bu tartışmalar güncel siyasi gündemin dışı-
na taşmaz. 1950’li yıllarda cevabı aranan soru, Sovyetler Birliği’nin Orta Asya’daki ic-
raatının Ortadoğu’yu nasıl etkileyeceğidir. 1970’ler ve 1980’lerde ise Orta Asya mer-
kezli büyük bir isyan beklenir. Sovyet İmparatorluğu’nu dağıtacak isyana dair tahmin-
ler etrafında oluşan literatür, daha sonra bölgeyi fundamentalizm ve radikal İslamcı-
lıkla ilişkilendirecek tezlere zemin hazırlamıştır.

1990’lı yılların ortasında Brzezinski gibi soğuk savaş döneminin önemli jeopolitikçileri-
nin Orta Asya hakkındaki değerlendirmelerini görürüz. 2000’li yılların sonunda ise Orta 
Asya ile diğer bazı coğrafi havzalar arasındaki entegrasyon ihtimallerine odaklanan ça-
lışmalar karşımıza çıkar.

Görüldüğü gibi “jeopolitik”, üzerinde muazzam bir siyasi anlam yükü taşıyor. Jeopoli-
tiği, bu yükünden arındırarak coğrafyanın siyasi anlamları üzerine düşünmemize imkan 
verecek bir disiplin hâlinde yeniden kurmak mümkün müdür? Böyle bir çabaya giriştiği-
mizde, öncelikle “aktörü” merkeze alan bir perspektif geliştirmeliyiz. Jeopolitik aktörü, 
tarihin belli bir döneminde, muhtelif sebeplerle biz idrakine ulaşmış bir öznenin, yine 
belirli bir mekânla kurduğu özdeşlik ilişkisi tarif eder. Özneyi inşa eden şey, temel kim-
lik unsurlarıdır. Kimlikler statik değildir. Fakat tüm değişim ve dönüşümlere rağmen  
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“biz” idrakini var kılan özel bir çekirdeğe sahiptirler. Nitekim Orta Asya’ya baktığımız 
zaman, göçler aracılığıyla farklı mekânlara, farklı coğrafyalara yayılmış kolektif büyük 
bir öznenin tarihini görürüz. Bu öznenin tarihi, birçok bakımdan, kendine benzer özne 
– mekân bileşkeleriyle karşı karşıya ya da yan yana geldiği jeopolitik denklemlerin ta-
rihidir. 

Raporumuzda, tarihsel analojilerin doğalarındaki sıkıntıları gözden kaçırmadan 7 ve 
8. yüzyılları ele aldık. Orhun Abideleri, bu noktada çok önemli bir metin olarak kar-
şımıza çıkar. Söz konusu zaman dilimi, Müslüman Arapların, Tang Çin’inin ve Tibet 
İmparatorluğu’nun Orta Asya’ya hâkim olmaya çalıştığı bir dönemdir. Biz de bu dö-
nemde, içerde bütünleşirken dışarıdaki rekabet üçgeninin dengelerini doğru kurarak 
ayakta kalmaya çalışan “jeopolitik özne”nin davranışlarını incelemeye çalıştık.

Üçüncü bölümde ise hâlihazırda karşımızda duran jeopolitik denklemin temel para-
metrelerine odaklandık. Rusya, Çin ve ABD gibi bölgede aktif olarak yer alan güçlerden 
başka, Hindistan ve İran gibi ülkeleri de analiz çerçevemize dâhil ettik. Türkistan coğ-
rafyası, geçiş sürecindeki dünya sisteminin en önemli jeopolitik gerilim hatlarından biri 
üzerinde bulunuyor. Ayrıca bu dönemde, Rus işgali yüzünden tahrip olan özne bir ta-
raftan mekân üzerindeki varlığını, diğer taraftan da kimlik değerlerini restore etmeye 
çalışıyor.

Sürecin sağlıklı bir şekilde tamamlanması için Türkistan’ı çevreleyen jeopolitik üçgen-
de gerekli denge politikalarının izlenmesi ve ortak öznenin Anadolu mekânında kurul-
muş kolları ile bağlantıların güçlendirilmesi gerekiyor.

Dr. Murat YILMAZ:

- Akif OKUR’a biz de teşekkür ediyoruz. Şimdi bu jeopolitik düşün-
cenin arkasındaki eleştirilerin belki kaynaklarından birisi olarak 
son dönemde ortaya çıkan enerji bahsi üzerine Sayın Yusuf YA-
ZAR sunuş yapacaktır.
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RAPOR SUNUMLARI
Enerji İlişkileri Bağlamında Türkiye ve Orta Asya Ülkeleri

T

Yusuf YAZAR
Enerji ve Tabi Kaynakları Bakanlığı 
Müsteşar Yardımcısı

Teşekkür ederim. Değerli misafirler, ben de hepinizi saygıyla se-
lamlıyorum. Sunumumda, raporun içeriğinde konu edilmiş ya da 
değinilmiş konulara ilişkin birkaç tespit ve analizi çok kısa ifade-
lerle sizlerle paylaşmak istiyorum. Konuşmama, ülkemizin ener-
ji pozisyonunu açıklarken çokça vurguladığımız bir realiteye yeni-
den işaret ederek ve belki bir boyutu ile biraz açarak başlamak is-
tiyorum. Türkiye’nin görmezden gelemeyeceği gerçekliklerden bi-
risi, coğrafi konumun kendisine sunduğu imkânlardır. Bu coğrafya 
dünyanın enerji kaynaklarının büyük bölümüne sahiptir. Komşu-
larımızın büyük bölümü enerji kaynağı zenginidir. Batı yönünde, 
enerjiyi diğer ülkelere göre daha çok tüketen ve enerji kaynakları 
itibari ile zengin olmayan Avrupa bulunmaktadır. Ülkemizin bu ko-
numu, enerji üretim ve tüketim grafiklerindeki değişmeler enerji 
alt başlığının giderek daha ağırlıklı bir yer tutması gerektiğini gös-
teriyor. Grafikler Avrupa ülkelerinde doğalgaz tüketiminin arttı-
ğını gösteriyor. Kıta Avrupası’nda ve Kuzey Denizi’nde hidrokar-
bon üretimi azalma eğilimi gösteriyor. Buna karşılık üretim artma 
potansiyeline sahip önde gelen bölgelerden birisinin Orta Asya  
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olduğunu gösteriyor. Orta Asya derken Azerbaycan dahil olarak ifade ediyorum. Gele-
cek 20-30 yıla dair yapılmış olan dünya enerji projeksiyonlarının verilerini göz önünde tu-
tarsak Türk dış politikasının enerji alanından daha çok besleneceğini söyleyebiliriz. Son 15 
yılda Türkiye enerji koridoru konseptini hayata geçirmede daha ısrarlı ve etkili politika-
lar izlemiştir.

Raporda altını çizmeye çalışılan bir husus da şudur. Dünyada yapılan doğalgaz ve pet-
rol ihracatı dikkate alındığında ülkeler arası ticarete konu olan doğalgaz ve petrol mik-
tarı açısından Orta Asya ülkelerinin önemi giderek artacaktır. 2010 yılı itibari ile dün-
yada üretilen doğalgazın % 30,5’lik kısmı bir ülkeden diğerine ihraç edildi. Yapılan top-
lam yaklaşık 1 trilyon metreküp doğalgaz ihracatının % 5,3’lük kısmı Kazakistan, Türk-
menistan, Özbekistan ve Azerbaycan tarafından yapıldı. Ama gelecek projeksiyonla-
rı şunu öngörüyor. Bugün ihracatçı durumunda olan bazı ülkeler, giderek artan iç tüke-
timleri ve rezervlerinin giderek tükenmesi nedeniyle önce ihracat yapma imkân ve ka-
biliyetlerini yitirecekler, ya da ancak sınırlı miktarlarda ihracat yapma durumunda ka-
lacaklar. Bazıları ise giderek ithalatçı pozisyonuna düşecekler. Bu doğalgaza münhasır 
olarak böyle görülüyor. Bunun için çok uzun bir dönem değil, yalnız 15 - 20 yıl gibi bir 
sürenin geçmesi yeterli olacaktır. 

Ama aynı süre içerisinde Türkmenistan, Kazakistan, Özbekistan ve Azerbaycan’ın ih-
racatçı olarak dünya ihracat paylarının giderek artması mümkün ve söz konusu ola-
cak, bu durum, ülkeleri özellikle kaynak fakiri olan Avrupa ülkelerinin gözünde daha 
da önemli hâle getirecektir. Önemli bir nokta da ihracat potansiyelini değiştirecek alt-
yapının oluşturulması, boru hattı projelerinin hayata geçirilmesidir. Orta Asya ülke-
lerinin bu ihracat potansiyelinin artma durumu sanıyorum Türkiye açısından ayrıca 
dikkate değer bir durum olarak görülmelidir. Bu süreç içerisinde güvenli bir alternatif 
güzergâh sunabilen, güvenilir, siyasi istikrarını sürdürebilen Türkiye, oyunun şekillen-
dirilmesinde, sürdürülmesinde anahtar bir rol oynayacaktır. Türkiye; Orta Asya ülke-
lerinin bu uzun vadeli, kalıcı ihracat potansiyelini dikkatle değerlendirmek durumun-
dadır. Türkiye’nin enerji hub’ı olma isteği doğru konulmuş bir hedeftir. Doğalgaz, pet-
rol ve elektrikte birçok üretici kaynaktan beslenen ve tüketici pazarlarına intikali sağla-
yan bir merkez olmasından dolayı gerekli yatırımlara öncelik vermesi gerekir. Raporda 
Orta Asya ülkelerinin enerji kaynaklarını doğru ve etkin kullanabilmesini temin edecek 
verimliliği arttıracak çalışmalara dikkat çekmek istedik. Kaynakların rasyonel kullanıl-
maları açısından bölge ülkeleri arasında geliştirilebilecek işbirliği alanları bulunmakta-
dır. Gerçekten de enerji kaynaklarının üretilmesi, taşınması ve kullanılmasına kadar 
tüm süreçleri gerçekleştirilebilecek verimlilik artırıcı çalışmalar vardır. Verimliliğin art-
ması bölge ülkelerinin ihracat potansiyelini arttıran doğrudan bir yansıması olacaktır. 
Bu durum küresel enerji güvenliğinin arttırılması açısından da son derece önemlidir.

Gerçekten de enerji kaynaklarının üretilmesinden, taşınması ve kullanılmasına kadar 
tüm süreçleride gerçekleştirilebilecek verimlilik artırıcı çalışmalar vardır. Bunun, bölge  
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ülkelerinin ihracat potansiyelini artırmak gibi doğrudan bir yansıması olacaktır. Bu da kü-
resel enerji güvenliğinin artırılması açısından son derece önemlidir. Bölge ülkeleri arasın-
da işbirliğinin iyi bir koordinasyonla geliştirilmesi, iklim değişikliği politikaları açısından da 
küçümsenmeyecek bir önem taşır. Benzer bir işbirliği güneş, rüzgâr vs. enerji kaynakların-
dan yararlanmayı sağlayabilir. Türkiye’nin rekabetçi, liberal ve şeffaf bir enerji piyasası-
nı oluşturmak için Orta Asya ülkeleri ile paylaşabileceği ciddi tecrübeleri bulunmaktadır.

Raporda ortaya koymaya çalıştığım enerji alanı ile ilgili jeopolitik perspektife de kısa-
ca değinmek isterim. Her enerji projesinin mutlaka jeopolitik bir boyutu da vardır. Boru 
hattı projelerinde, üretim ve alt yapı projelerinde de bu boyut geçerlidir. Burada bu 
boyutun en görünür ve çarpıcı şekilde açığa çıktığı uluslararası boru hattı projelerinin 
önde gelen aktörlerin pozisyonu açısından değinerek konuyu kısaca açmakla yetinece-
ğim. 1991’de tarihinin son sayfası yazılmış olan Sovyetler Birliği’nin çözülüşünden son-
ra 10 yıl kadar devam eden bir süre içerisinde Kafkaslarda ve Orta Asya’da kontrolu-
nun zayıfladığını gören Rusya, bölge üzerindeki kontrolünü sıklaştırma çabalarını artır-
mıştır. Burada en önemli enstrümanlardan birisi, bu ülkelerin, üçüncü ülkelerle ener-
ji ilişkilerini Rusya üzerinden sürdürmesinin zorunluluğu, alt yapısı idi. Tarihsel olarak 
Orta Asya ülkelerindeki petrol ve doğalgaz, yakın zamanlara kadar hep Rusya üzerin-
den taşınmıştır. Bu tespit Rusya’nın bu bölgedeki sıkı kontrolünü hem nasıl sürdürebil-
miş olduğunu, hem de neden bu durumu devam ettirmek isteyişini anlamada anahtar 
bir bilgidir. Rusya, aynı zamanda Avrupa ülkelerinin en büyük petrol ve doğalgaz teda-
rikçisi ülke konumundadır. Yani enerji talebinin tanımlanmasında Avrupa ülkeleri, de-
ğişen oranlarda Rusya’ya belli bir ölçüde bağımlıdır. Politik boyutu ve ticari boyutuyla 
Rusya’nın temel tercihi ve politikası, bu durumun sürdürülmesi yönündedir.

Bundan dolayı bölge ülkeleri üzerindeki nüfuzunu yeniden güçlendirmek isteyen 
Rusya’nın bölgeye yönelik perspektifinin birinci önceliği, bu alt yapının işleyişini boza-
cak girişimleri engellemek olmuştur. Bu yüzden Avrupa pazarlarını hedefleyen petrol 
ve doğalgaz taşımacılığı projeleri, Rusya’yı hep rahatsız etmiştir. Rusya; Hazar Havza-
sı ülkelerinin petrol ve doğalgazını kendisi aracılığıyla ya da kendi toprakları üzerinden 
transit geçirerek Avrupa pazarlarına sunulması tercihinde ısrarcı olmaktadır. Bakü – Tif-
lis – Ceyhan ham petrol boru hattı projesi ve Nabucco doğal gaz boru hattı projeleri-
ne Rusya’nın bu açıdan olumlu bakması söz konusu değildir. Aslında dış politikaların bir 
yansıması olarak örneğin Rusya’nın BTC, ya da Nabucco projesine karşı çıkma sebebi, 
ABD’nin bu projeleri destekleme sebebidir. Dolayısıyla Orta Asya’dan Avrupa’ya uza-
nan boru hatları projelerine ilişkin değerlendirmelerde siyasi arka planın ihmali yanıl-
tıcıdır. Sovyetlerin dağılmasından sonra tek süper güç olarak mütalaa edilen ABD’nin 
politikası ise Rusya’nın zemin ve kuvvet kaybettiği bu dönemde enerji alt yapısının işa-
ret ettiğimiz noktanın farklılaşması yönündeydi. Bölgeye en uzak aktör olarak ABD’nin 
Hazar Havzası’ndan petrol ve doğalgaz taşıyacak olan boru hattı projelerinin ilgisii iki 
odaklıdır. Bu odaklardan birisi politik mahiyetlidir. Yeni boru hattı projesi aracılığıyla 
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ABD, bir taraftan AB ülkelerinin enerjide Rusya’ya bağımlılığının artmasını önleyecek, 
diğer taraftan yine Rusya’nın Orta Asya ülkeleri, Azerbaycan ve Gürcistan üzerinde-
ki kontrolünü arttırmasını önleyecek; bağımsızlıklarını yeni kazanmış bölge ülkelerinin 
Rusya üzerinden olmayan ticari ilişkileri de bağımsızlıklarının güçlenmesine katkı sağ-
layacaktır. Diğer odak ise bir yanıyla politik, özü itibari ileyse ticari mahiyetlidir. Bu yeni 
boru hattı projesi ile ABD, önce kendi, sonra küresel enerji pazarlarındaki güvenliği ve 
çeşitliliği artırmayı hedeflemektedir. Böylece Ortadoğu petrollerine olan gereksinimi 
de bu yeni kanallardan yaptığı ithalatlar ölçüsünde azalmış olacaktır. ABD’nin bu belir-
gin ilgisi ve desteği, ilk ve belirgin olarak Bakü – Tiflis – Ceyhan ham petrol boru hattı-
nın tasarlanması ve inşası sırasında görülmüş ve hissedilmiştir. Bu yeni projelerin içinde 
Hazar Havzasında hidrokarbon kaynakların aranmasında ve üretilmesinde rol alan şir-
ketler bulunmaktadır. Yani taşınan petrol, önemli ölçüde bu şirketlerin petrolüdür. Bu 
şirketlerin bölgedeki varlığı ABD’nin kendi ihtiyacı olan hidro karbon kaynağının temi-
nine ilişkin perspektifine hizmet etmiş, aynı zamanda da ABD’nin bölgeye olan ilgisinin 
ve bölge ülkeleri ile olan ilişkisinin de daha güçlü olmasını sağlamıştır. 

Kaynakların ihracı için Rusya’ya bağımlılık azalmaktadır. Bu durum, Orta Asya ülkeleri 
açısından önem taşımaktadır. Hazar havzası ülkeleri için ihracatta tek çıkış yolunun Rus-
ya olduğu günler geride kalmış bulunuyor. Bakü – Tiflis – Ceyhan ham petrol boru hattı, 
Türkmenistan – Çin ham petrol boru hattı, Türkmenistan-İran doğalgaz boru hattı, Bakü 
– Tiflis – Erzurum doğalgaz boru hattı projeleri ile Orta Asya ülkeleri belli ölçüde rahatla-
mış, kendilerine olan güvenleri de artmıştır. Gerçekleştirmiş ya da gerçekleştirmeyi bek-
leyen projeler, bir anlamda büyük oyunun devam ettiğini gösteriyor. Dahası bugünün bü-
yük oyununun ağır silahları olarak bu boru hattı projeleri görülmektedir. Özellikle de do-
ğalgaz taşıma amaçlı inşa edilen boru hatları, gerçekleşmiş olan projeler, bölge ülkeleri-
nin yeni projelerin önemini hem ticari açıdan, hem de siyasi açıdan daha iyi anlamaları-
nı kolaylaştırmıştır. Gelişen ekonomisinin enerji ihtiyacını karşılama kaygılarını taşıyan 
Çin’in hemen yakınındaki Hazar Havzası enerji kaynağına ilgisiz kalması düşünülemezdi. 
Bu arada AB’nin çeşitlendirme politikası ciddi bir meydan okumayla karşı karşıya kalmış-
tır. Çin’in Hazar Havzası enerji kaynağına ilgisi, Orta Asya ülkeleri açısından pazarın çeşit-
lenmesine ve rekabetin artmasına neden olmuştur. Teşekkür ederim.

Dr. Gülşen PAŞAYEVA: 

- Teşekkür ederim. Sözü Dr. İlyas KAMALOV’a vermek istiyorum. 
Rusya’nın Orta Asya Politikaları hakkında söyleyecektir, buyurun.
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RAPOR SUNUMLARI
Rusya’nın Orta Asya Politikaları

B

Dr. İlyas KAMALOV
Türk Tarih Kurumu Uzmanı

Bu politikaları onbeş dakika içerisinde özetlemek mümkün de-
ğildir. Ama kısaca tarihi arka planı da ele alarak kouyu özetle-
meye çalışacağım. 1502’de Altın Orda’nın devamı olan Büyük 
Orda’ya son verdikten ve XVI. yüzyılın ortasından itibaren de Al-
tın Orda’nın mirasçısı olan Kazan, Astrahan ve Sibirya hanlıkla-
rını ele geçirdikten sonra Ruslar, dikkatlerini Orta Asya bölgesi-
ne çevirmişlerdir. Orta Asya topraklarında ise bu tarihte Buhara 
ve Hive gibi Özbek Hanlıkları ile Kazak Hanlığı hüküm sürüyordu. 

Orta Asya, Rusya için siyasi, ekonomik ve askerî bakımdan 
önem arz ediyordu. Tarih sahnesine çıktıklarından itibaren çe-
şitli Türk kavimleriyle karşılaşan ve yan yana yaşayan Ruslar, 
yaklaşık üç asır boyunca Türk İslam Devleti olan Altın Orda’nın 
hâkimiyetinde kaldıktan sonra Altın Orda’nın mirasçılarını tek 
tek ele geçirerek Rus-Türk münasebetlerindeki dengeyi kendi le-
hine çevirmiş ve Türk hanlıklarının toprakları sayesinde yayıl-
macılık siyasetine devam etme konusunda kararlılıklarını sürdür-
müşlerdir. Bu siyaset başarıyla sürdürüldüğü takdirde Rusların  
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kendi lehlerine çevirdikleri münasebetlerdeki denge de pekişmiş olacaktı. Dolayısıy-
la Rusların Orta Asya’daki hanlıkları da kendi kontrolü altına almaları, Altın Orda’nın 
yıkılışıyla kurulan Moskova Rusyası/Çarlık Rusyası için büyük önem arz ediyordu. Orta 
Asya’ya doğru yayılmanın Rusya açısından bir başka önemi, güney sınırlarının güvenli-
ğinin sağlanmasıdır. Orta Asya’nın ele geçirilmesi aynı zamanda Rusya açısından bölge-
de ticarî münasebetlerini pekiştirmesi ve ekonomik olarak güçlenmesi anlamına da ge-
liyordu. Bütün bunlardan dolayı daha XVII. yüzyılın başında Ruslar bölgeye yönelik kü-
çük askerî “keşif” seferleri gerçekleştirmeye başlamışlardır. Bununla birlikte Ruslar böl-
geyi tamamen ancak XIX. yüzyılın ikinci yarısında ele geçirmişlerdir. Bu bağlamda ade-
ta atasözü hâline gelen Orta Asya halklarının bu süreç ile ilgili yorumları çok ilgi çekici-
dir: “Tanrı bizi sevdiği zaman, bize Seyhun’u gönderdi. Biz onu sevmeyi bıraktığımız zaman, 
bize Rusları gönderdi.”

Rusya’nın bölgedeki hâkimiyeti yaklaşık bir asır sürmüş ve bildiğiniz gibi, 1991 yılında 
SSCB’nin parçalanmasıyla Orta Asya Cumhuriyetleri, bağımsızlıklarını kazanmışlardır. 
Rusya Federasyonu’nun eski ve yeni devlet başkanı Vladimir Putin’in de devamlı dile 
getirdiği gibi, SSCB’nin parçalanması, Rusya ve Rus halkı için büyük bir felaket olmuş-
tur. Bir zamanlar süper güç olan Rusya, XX. yüzyılın son yıllarında iç politikada olduğu 
gibi ekonomi alanında da büyük sıkıntılar yaşamış ve uluslar arası arenadaki konumunu 
yitirmiştir. Moskova, SSCB’nin zamanında güçlü olduğu Balkanlar, Orta Doğu, Kafkasya 
ve Orta Asya’da bütün etkisini kaybetmiş ve söz konusu bölgelerde başka aktörler et-
kili olmaya başlamışlardır. Orta Asya ülkelerinin Afganistan gibi sorunlu bölgeye kom-
şu olmaları, bölgede enerji kaynaklarının mevcudiyeti, bölgenin jeo-stratejik öneme 
sahip olması, Çin gibi ülkeler için bölge ülkelerinin büyük bir pazar konumunda olma-
sı gibi hususlar, bölgesel ve küresel güçlerin bölgeye olan ilgisini arttırmıştır. Nitekim 
Boris Yeltsin döneminde Moskova, Orta Asya’daki konumunu yitirirken, ABD, AB, Çin 
ve Türkiye gibi ülkeler Orta Asya ülkeleriyle çeşitli alanlarda işbirliğini geliştirmişlerdir. 

Rusya’nın Batı eksenli siyaset izlemesi, Rus yetkililerinin de Orta Asya ülkelerinin her ne 
olursa olsun kendilerinden fazla uzaklaşamayacaklarını düşünmeleri ve Kremlin’in eko-
nomik alanda Orta Asya ülkelerinin istek ve ihtiyaçlarını karşılayamaması gibi etken-
ler de Moskova’nın bölgedeki varlığını zayıflatmıştır. SSCB’nin yıkılışından sonra Rus-
ya ile Orta Asya ülkeleri arasındaki münasebetlerin zayıf olmasının başka nedenleri de 
vardır. Bağımsızlıklarının ilk yıllarında yaklaşık bir asır boyunca Rus hâkimiyeti altında 
kalan Orta Asya cumhuriyetleri de aynen diğer eski SSCB cumhuriyetleri gibi, yeni ay-
rıldıkları “çatı”dan imkânları dâhilinde uzaklaşmaya çalışmışlardır. ABD, AB ve Çin açı-
sından büyük önem arz eden enerji kaynaklarına sahip olan Türkmenistan ile Kazakis-
tan ve kısmen de Özbekistan’ın bu süreçteki işi daha kolay olmuştur. Enerji kaynakla-
rı, bu cumhuriyetlere transit konusunda Rusya’ya bağlılığa rağmen ekonomik açıdan 
kâr getirdiği gibi, Rusya ile siyasi ilişkilerinde de kendilerini daha güçlü hissetmelerini  
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ve diğer küresel ve bölgesel güçlerle münasebetlerini geliştirmelerini sağlamıştır. Ener-
ji kaynaklarına sahip olmayan Tacikistan ile Kırgızistan ise bu kadar şanslı değillerdi. 
Dolayısıyla baştan beri bu cumhuriyetler gerek askerî gerekse de ekonomik sorunlarını, 
Rusya’nın yardımıyla çözmeye çalışmışlardır. Bu husus ise daha Boris Yeltsin dönemin-
de bu ülkelerde Rus etkisinin artmasına neden olmuştur. Cumhuriyetlerin Moskova’ya 
karşı tutumları (eski çatıdan uzak durma çabaları), Boris Yeltsin döneminde Rusya’nın 
ortaya attığı entegrasyon süreçlerinin de başarısını olumsuz etkilemiştir. Bağımsızlık-
larının ilk yıllarında Kremlin tarafından göz ardı edilen Orta Asya cumhuriyetlerine yö-
nelik Rusya’nın siyaseti, Boris Yeltsin iktidarının son yıllarında değişmeye başlasa da 
Moskova’nın cumhuriyetlerin güvenini tekrar kazanması ve Rusya’nın bölgede etkisi-
ni arttırması, uzun zaman almış ve Vladimir Putin’in iktidara gelmesi ve bölgeye yöne-
lik siyaseti tekrar gözden geçirmesiyle netice vermeye başlamıştır. Bu bağlamda Vladi-
mir Putin’in Orta Asya ile ilgili sarf ettiği sözleri burada zikretmekte fayda vardır: “Biz 
Orta Asya’da ikinci bir Afganistan istemiyoruz. Bundan dolayı çok dikkatli bir politika izle-
yeceğiz.”

Vladimir Putin, bu ülkelerin güvenini kazanmak için cumhuriyetler için de önem arz 
eden konuları ön plana çıkarmıştır. Bu konuların başında uluslar arası terörizm ve uyuş-
turucu ticareti ile mücadele, cumhuriyetlerdeki iktidarları tehdit eden Batı’nın müda-
halesine karşı koyma, ortak güvenlik ve ticaret alanlarının oluşturulması gibi politika-
lar gelmektedir. Bununla birlikte her iki tarafın da önem verdiği ve Rusya ile Orta Asya 
ülkelerini işbirliğine iten başka nedenler de mevcuttur. Bunların başlıcaları şunlardır: 

- Ekolojik sorunların çözümü. Bu sorunların başında Sibirya nehirlerindeki suların bir 
bölümünün Orta Asya’ya aktarılması konusu gelmektedir. Bu konuyla ilgili planlar 
hayata geçirildiği takdirde Orta Asya’daki su sorunu çözüleceği gibi, gelecekte su yü-
zünden çıkabilecek krizler de önlenmiş olacaktır.

- İşçilerin kanunsuz göçleri ve kara para aktarımı gibi sorunların çözümü.

- Dış pazarların ortaklaşa keşfi, ulaşım sorunlarının çözümü, enerji kaynaklarının dünya 
pazarlarına ulaştırılması.

- BDT ülkeleri arasında entegrasyon süreçlerinin geliştirilmesi.

- Her bir ülkenin sorunlarına göre, Rusya’nın o ülkeye sorunları çözümünde yardım et-
mesi.

- Orta Asya ülkelerindeki Rus nüfusunun haklarının korunması.

- Sovyetler Birliği zamanından kalan farklı alanlardaki müesseselerin modernleştiril-
mesi. Böylece bir taraftan Rus şirketlerinin faaliyet alanı genişletilirken, diğer taraf-
tan da Orta Asya ülkelerinde yeni iş yerleri açılacaktır. 
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Putin Rusyası’nın Orta Asya ülkeleriyle ilişkilerinde yukarıda maddeler hâlinde saydı-
ğımız işbirliği alanlarını ön plana çıkarması, Rusya’nın fazla beklemeden olumlu neti-
celer almasını ve Rusya’nın bölgeye yeniden “dönüş”ünü sağlamıştır. Bu dönüşü sağla-
yan başka etkenler de mevcuttur. En başta Rusya, enerji kaynaklarından elde ettiği ge-
lirler sayesinde ekonomik krizi atlatmayı başarmış ve İMF gibi kuruşlara olan borçları-
nı tamamen kapatmıştır. Bu husus Rusya’nın daha bağımsız bir dış politika izlemesini 
ve ABD’nin tek kutuplu dünya düzenini sorgulamaya başlamasını da beraberinde getir-
miştir. Ekonomik ve siyasi olarak güçlenen Rusya, Orta Asya ülkeleri için sırtlarını daya-
yabilecek daha cazip bir ülke hâline gelmiştir. Nitekim Rusya, Vladimir Putin dönemin-
de Orta Asya ülkelerine yaptığı yatırımları ve destekleri arttırmış, bu ülkelerin Rusya’ya 
olan borcunun bir kısmını silmiştir. 

Rusya ile Orta Asya ülkelerini yakınlaştıran bir başka konu ise bu ülkelerdeki rejimler 
meselesidir. Vladimir Putin, ülke içerisinde merkeziyetçi politika başlatarak Rusya’ya 
bağlı cumhuriyetlere Boris Yeltsin döneminde verilen hakları tek tek geri almıştır. Ay-
rıca Rusya’da Yeltsin döneminde gelişmeye başlayan demokrasi anlayışı ile demokra-
tik müesseselere de son vermiş ve uluslar arası terminolojiye “upravlyayemaya demok-
ratiya” (yönetilebilir demokrasi) terimini kazandırmıştır. Vladimir Putin’in bu siyaseti, 
benzer tutum sergileyen Orta Asya ülkelerinin liderlerinin gönlünü kazanmıştır. Zira bu 
politika, neredeyse bütün Orta Asya ülkelerinin Batı’nın demokrasi dayatması karşısın-
da Rusya’ya “sığınmalarına” neden olmuştur. Neredeyse bütün Orta Asya ülkelerinin 
liderleri, bu ülkelerin bağımsızlık kazanmalarından itibaren iktidarı ellerinde bulundur-
makta ve ülke içindeki muhalefete yönelik sert tutum sergilemektedir. Rus yetkililer 
de bu ülkelerdeki muhalefeti (aynen kendi ülkesindeki muhalefeti gibi) yok saymakta, 
mevcut liderleri desteklemekte ve özellikle de demokratikleşme maskesi altında dışa-
rıdan yapılan müdahalelere karşı çıkmaktadırlar. 

Yine bu dönemde her ülkenin Rusya’ya yakınlaşması için ayrı bir nedeni olmuştur. Ra-
dikal İslamcı grupların Özbekistan’da faaliyetlerini artırmaları ve 2005 Andican olayla-
rı dolayısıyla Özbekistan-ABD münasebetlerinin bozulması, Kerimov’u Moskova’ya ya-
kınlaştırmıştır. Bütün bunların neticesinde Özbekistan, Kolektif Güvenlik Örgütü An-
laşması ile Avrasya Ekonomik Kalkınma Örgütü’ne üye olmakla kalmamış, Rusya ile 
dostluk münasebetlerin gelişimini öngören anlaşma imzalamış ve ülkedeki ABD üssü-
nü kapatmıştır. 

Kırgızistan’ı Rusya’ya yakınlaştıran etken ise bu ülkenin ekonomik sorunlarla boğuş-
masıdır. Tacikistan’ı ise ekonomik sorunların yanı sıra güvenlik sorunları Rusya’ya ya-
kınlaştırmıştır. Tarafsızlık siyaseti benimsenen Türkmenistan ile bölge liderliğine oyna-
yan Kazakistan ise daha dengeli siyaset izlemeye çalışsalar da yine de Rusya ile olan  
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münasebetlerinin diğer küresel ve bölgesel güçlerle münasebetlerine kıyasla bir adım 
önde olduğunu söyleyebiliriz. 

Genel olarak, Batı’nın baskısı karşısında ve radikal İslamcılarla mücadelede Moskova’nın 
desteğini elde etme gibi faktörlerin yanı sıra, enerji kaynaklarının dünya pazarına çıka-
rılması, ticarî ilişkilerin geliştirilmesi, bu cumhuriyetlerdeki Rus askerî üslerinin varlı-
ğı, Orta Asya’daki Rus azınlıklar gibi faktörler de Rusya ile Orta Asya ülkeleri arasında-
ki ilişkilerin gelişmesini sağlamaktadır. 

İlk olarak Orta Asya’daki Rus askerî üslerini ele alalım. Vladimir Putin, Orta Asya’da et-
kisini artırma çabaları çerçevesinde Rusya’nın bölgede askerî varlığını pekiştirme yö-
nünde de önemli adımlar atmıştır. 2003 yılının sonbaharında Kırgızistan’da Rus Kant 
askerî üssü açılmıştır. 2006 yılında Kant askerî üssü gerek askerî teknoloji, gerek ise as-
ker sayısı bakımından 2.5 kat genişletilmiştir. Kant üssünde SU-25 adlı beş adet hücum 
uçağı, dört adet L-29 adlı eğitim uçağı, iki adet Mİ-8 helikopteri bulunmaktadır. 1954’te 
kurulan Isık Göl’deki Askerî Deniz Filosu da Rus mülkiyeti sayılmaktadır (1993’ten beri). 
Kırgızistan’da Rusya Federasyonu Savunma Bakanlığı’na bağlı sismik ve radyosismik la-
boratuvarlar da mevcuttur. Böylece özellikle yüzyılın başından itibaren Rusya bu ülke-
de askerî varlığını arttırmıştır. 

Ekim 2004’te Tacikistan’daki Rus avcı taburuna da askerî üs statüsü verilmiştir. Bu tabur (201. 
tabur) aslında daha 1945 yılında oluşturulmuş, 1980-1989 yılları arasında Afganistan’da sa-
vaşmıştır. Bu üssün içerisinde üç avcı alayı (Duşanbe, Kulyab ve Kurgan-Tübe), 670. Hava 
Birliği (Ayni askeri havaalanı), 303. Helikopter Filosu ve istihbarat birlikleri yer almaktadır. 
Toplam 7000 kişinin görev yaptığı bu üste çok sayıda füze, 100 tank, 300 zırhlı araç bulun-
maktadır. Buradaki askerî üssün görevi, Tacikistan ile Afganistan sınırının korunması, terör 
ve uyuşturucu trafiği ile mücadele ve genel olarak bölgede güvenliğin sağlanmasıdır. Bu üs-
sün yanı sıra inşaatına daha 1979 yılında başlanan Tacikistan’daki Optik-Elektronik Merke-
zi de 2004 yılında Rusya’nın mülkiyetine verilmiştir. Bunun karşılığında Rusya, Tacikistan’ın 
242 milyon dolar miktarındaki borcunu silmiş ve beş yıl içerisinde Tacikistan ekonomisine 
iki milyar dolarlık yatırımda bulunmuştur. Rusya Uzay Birliği’ne bağlı olan bu merkezin en 
önemli görevi ise kozmik nesnelerin tespiti ve onların takibidir. Bu merkez sayesinde Mosko-
va, Avrasya, Kuzey ve Orta Afrika bölgeleri ile Hint ve Atlantik okyanusların yayıldığı coğraf-
yayı (uzay kısmını) kontrol altında tutmaktadır.

Rusya, Kazakistan ile de yakın askerî münasebetler içerisindedir. Ocak 2004 tarihinde 
SSCB’nin en büyük uzay üssü olan Kazakistan’daki Baykonur uzay üssünün 50 yıllığına 
Rusya’ya kiralanması konusunda Rusya ile Kazakistan anlaşmaya varmışlardır. Bu üs-
sün yanı sıra Kazakistan topraklarında Rusya Savunma Bakanlığı’na bağlı Nakliye Uçağı 
Alayı (Kustanay), Sarı-Şagan deneme poligonu, uzay birliklerine bağlı radyo-teknolojik 
merkez gibi askerî mahiyette birimler bulunmaktadır. 
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Özbekistan’da Rus askerî üssü olmasa da Ruslar bu ülkedeki Hanabad üssünü kullan-
maktadırlar. Özbekistan’ın ABD ile arası açıldıktan ve Kasım 2005 yılında Amerikan 
üssündeki son Amerikan uçağı Özbekistan’ı terk ettikten sonra Rusya ile Özbekistan 
arasında imzalanan anlaşmaya göre, iki ülke karşılıklı olarak birbirlerinin askerî üsleri-
ni kullanabileceklerdir. Bu anlaşma gereğince de Moskova, 2001-2005 yılları arasın-
da ABD tarafından kullanılan Hanabad üssünü kullanmaktadır. 2005 yılından itibaren 
Özbekistan’da Rus üssünün açılması konusu sık sık gündeme gelse de taraflar bu ko-
nuda bir türlü anlaşmaya varamamaktadırlar. Buna rağmen ABD üssünün kapatılma-
sı ve Özbekistan’ın KGÖA’na dâhil olması, yine de Rusya’nın başarısı olarak kabul edil-
mektedir. 

Böylece Rusya, Türkmenistan hariç, Orta Asya’daki bütün cumhuriyetlerde önem-
li askerî üsler bulundurmakta ya da bu ülkelerdeki üsleri aktif olarak kullanma hakkı-
na sahiptir. Bununla birlikte Rusya’nın bölgedeki askerî üsleri, Rusya açısından askerî 
önemden ziyade siyasi önem taşımaktadır. Nitekim Rus üsleri veya bölgedeki birlikleri 
Tacikistan’daki iç savaş hariç büyük operasyonlara katılmamış ve muhtemelen yalnızca 
lokâl seviyelerdeki operasyonlar gerçekleştirebilecek kapasiteye sahiptirler. Dolayısıy-
la bu üsleri ne zaman ve nasıl kullanılacağı bilinmeyen, ancak Rusya’nın bölgedeki var-
lığını pekiştiren bir araç olarak nitelendirmek mümkündür. Rusya’nın Orta Asya ülkele-
riyle askerî alanındaki münasebetleri ayrıca ŞİÖ ile Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgü-
tü çerçevesinde gelişmektedir. 

Askerî üslerin yanı sıra enerji konusu da Rusya’nın Orta Asya’daki varlığını pekişti-
ren konuların başında gelmektedir. Ancak gerek zamanın sınırlı olması, gerekse de 
enerji konusunun ayrıca ele alınacağından dolayı bu konuyu da ancak Moskova’nın 
enerji alanında da bölgede güçlü bir konumda olduğunu ve önümüzdeki yıllarda da 
Avrasya coğrafyasında enerji alanında kurduğu hâkimiyetinin devam edeceğini be-
lirtmekle geçmek istiyorum. 

Ticaret konusuna gelince ticaret alanında da Orta Asya ülkeleri önceliği Rusya’ya tanı-
maktadırlar. Rusya’nın Orta Asya’daki en büyük ticaret ortağı, Kazakistan’dır. Rusya, 
Kazakistan ve Beyaz Rusya’yı içeren Gümrük Birliği’nin kurulmasının bunda önemli et-
kisi vardır (Temmuz 2010 tarihinden itibaren Gümrük Birliği, yürürlüğe girmiştir). 2010 
yılında Astana’da yapılan Avrasya Ekonomik Kalkınma Örgütü Zirvesi’nde ise Tacikis-
tan ile Kırgızistan liderleri de birliğe katılma konusunu tartıştıklarını bildirmişlerdir. 

BDT ülkeleri arasında Kazakistan, Ukrayna ve Beyaz Rusya’dan sonra üçüncü, Orta Asya 
ülkeleri arasında birinci Rusya’nın en büyük ticaret ortağıdır. Enerji kaynakları ile çeşit-
li metaller, bu ticaret hacminin temelini oluşturmaktadır. Ayrıca taraflar, uzay, askerî 
teknoloji, atom enerjisi gibi alanlarda da işbirliği içerisindedirler. Özellikle Baykonur  
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uzay üssü, taraflar arasındaki işbirliğinin gelişmesini hızlandırmıştır. Günümüzde 
Kazakistan’da çeşitli alanlarda üç bine yakın Rus şirketi bulunmaktadır. 

Rusya’nın Orta Asya’daki ikinci en büyük ticarî ortağı Özbekistan’dır. Özellikle 
Özbekistan’daki renkli devrim denemesinden sonra Kerimov’un Moskova’ya yakınlaş-
ması, iki ülke arasındaki işbirliği alanını da genişletmiş ve 2010 yılında Rusya ile Öz-
bekistan arasındaki ticaret hacmi son bir yıl içerisinde yaklaşık iki kat artarak 5 mil-
yar dolar seviyesini geçmiştir. Aynen Kazakistan ile münasebetlerde olduğu gibi Rusya-
Özbekistan ticaretinde de enerji kaynakları önemli bir paya sahiptir. 2009-2010 yıl-
larında Gazprom, Özbekistan’dan toplam 30 milyar metre küp gaz satın almıştır. Rus 
enerji şirketi Lukoyl da Özbekistan’da aktif faaliyetlerde bulunmakta, iki proje çerçeve-
sinde bu ülkedeki yataklardan gaz çıkarmaktadır. Lukoyl’dan başka Özbekistan’da yak-
laşık 800 Rus şirketi daha çalışmaktadır. Yine Rusya-Özbekistan ticaretinde makine ya-
pımı ürünleri de önemli bir yere sahiptir. 2010 yılında Özbekistan, Rusya’ya 74 bin mo-
torlu araç satmıştır. 

Kazakistan (15 milyar dolar) ile Özbekistan’dan (5 milyar dolar) sonra Rusya’nın bölge-
deki diğer önemli ticari ortağı Türkmenistan’dır (7 milyar dolar). 

Rusya’nın Orta Asya’nın diğer iki ülkesi olan Kırgızistan ve Tacikistan ile ticari münase-
betleri, diğer ülkelerle olan münasebetlere kıyasla daha düşük seviyede gelişmektedir. 
Bunun en önemli nedeni, Kırgızistan ile Tacikistan’ın hem siyasi hem de ekonomik açı-
dan büyük sorunlar yaşamalarıdır. Ancak yine de Rusya, bu iki ülkenin de en büyük tica-
ret ortağıdır. Rusya ile Kırgızistan arasındaki ticaret hacmi 2010 yılında 1.4 milyar dolar 
seviyesine çıkmıştır. İki ülke arasındaki ticaret hacmi çok fazla olmamasına rağmen bu 
alandaki münasebetlerin özelliği, Rusya’nın Kırgızistan’a gerek krediler açması, gerekse 
de maddi destekte bulunması ve bu ülkeye fazlaca yatırımlarda bulunmasıdır. Rusya’nın 
bu alandaki desteği hiç şüphesiz karşılıksız kalmamaktadır. Kırgızistan, Rusya’nın bu si-
yasetine siyasi konularda verdiği tavizler, Moskova’nın önem verdiği bölgedeki enteg-
rasyon süreçlerine katılım ve Kırgızistan’daki stratejik müesseselerin Rusya’ya devri ile 
karşılık vermektedir. Benzer durum Rusya-Tacikistan münasebetlerinde de yaşanmak-
tadır. 2000’li yılların başında çok düşük seviyede olan Rusya-Tacikistan arasındaki tica-
ret hacmi, 2010 yılında 3.8 milyar dolar seviyesine ulaşmıştır. Tacikistan’a en fazla ya-
tırımda bulunan ülke de Rusya’dır. Günümüzde Tacikistan’da Rus sermayesi ile kurulan 
ve faaliyet gösteren 25 şirket bulunmaktadır. 

Genel olarak Orta Asya ülkelerinin bağımsızlıklarının 20. yıldönümünde Rusya, ekono-
mik alanda Orta Asya’ya tam olarak dönmüş bulunmaktadır. Rusya, bölgedeki bütün 
ülkelerin en büyük ticari ortağı hâline gelmekle kalmadı, bu ülkelerle ekonomi alanın-
da entegrasyon sürecini başarıyla hayata geçirmekte, bu ülkelerdeki stratejik mahiyet-
teki müesseseleri ele geçirmektedir. Moskova, ekonomik olarak bölgedeki en önemli  
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rakibi olan Çin’i de geride bırakmış görülmektedir. Gümrük Birliği’nin yanı sıra Rusya’nın 
bölge ülkeleriyle ilişkilerinde Avrasya Ekonomik Kalkınma Örgütü de önemli rol oyna-
maktadır. 

Netice itibariyle Orta Asya bölgesi, SSCB’nin yıkılışından itibaren birçok ülkenin ilgi oda-
ğı hâline gelmiştir. Bölgeye ilgi duyan ülkelerin her birinin Orta Asya’ya yönelik amaç ve 
stratejileri farklıdır. Orta Asya’yı askerî üs olarak kullanmayı arzu eden ABD, bölgedeki 
enerji kaynaklarına da ilgi duymakta ve bu kaynaklar sayesinde Rusya’nın Avrasya coğraf-
yasındaki enerji hâkimiyetine son vermek istemektedir. Bu amaçlarına ulaşmak için ABD, 
Orta Asya ülkelerinde iktidarda ABD yanlısı kimselerin olmalarını istemekte ve bundan 
dolayı bölgenin “demokratikleşme” maskesi altında renkli devrimleri desteklemektedir. 
Çin ise bölgede gerek Rusya’nın gerekse de ABD’nin etkisini arttırmasından endişe duy-
makta ve bölge ülkeleriyle daha çok ikili münasebetlerde ticari boyutu ön plana çıkarma-
ya çaba göstermektedir. Çin için Orta Asya ülkeleri büyük bir pazar konumundadır. Türki-
ye ise bölge ülkeleriyle münasebetlerde daha çok tarihî ve kültürel bağları ön plana çıkar-
makta ve imkânları dâhilinde bu ülkelere gerek ikili münasebetler çerçevesinde gerekse 
de uluslar arası platformda destek vermektedir. Süpergüç olma çabası içerisinde olan ve 
ABD’nin tek kutuplu düzenine son vermek isteyen Rusya Federasyonu için ise Orta Asya, 
“yakın çevre”nin bir parçası olarak hayatî önem taşımaktadır. Süpergüç hayalini gerçek-
leştirmek için “yakın çevre”ye hâkim olmak gerektiğini bilen Moskova, sınırları yakınların-
da dışarıdan başka bir gücün etkisini arttırmasını da tehdit olarak görmekte ve bu güçle-
rin bölgeye yönelik her hareketini kıskançlıkla karşılamaktadır. 

Özellikle Vladimir Putin’in iktidara gelmesiyle Rusya, elindeki bütün kozlarını kullana-
rak hem bölge ülkeleriyle işbirliğini arttırmaya, hem de bölge ülkelerinin diğer ülke-
lerle münasebetlerini sınırlandırmaya çalışmaktadır. Rus askerî üsler ile Rusya’nın böl-
ge ülkelerine sattığı askerî teknolojiler askerî alanda, boru hatları ile nükleer santraller 
enerji alanında, Rusya ile cumhuriyetlerin ticari olarak birbirlerini tamamlamaları tica-
ret alanında, bölgedeki Rus nüfusu ile bir asırdan fazla süren birliktelik kültürel alanda 
Moskova’nın diğer rakiplerine kıyasla bölgede daha etkin konumda olmasını sağlamak-
tadır. ŞİÖ, Avrasya Ekonomik Kalkınma Örgütü, Kolektif Güvenlik Örgütü Anlaşması, 
Gümrük Birliği gibi örgüt ve birliktelikler de Rusya’nın bölge ülkeleriyle entegrasyonu-
nu arttırmaktadır. Teşekkür ederim.

Dr. Gülşen PAŞAYEVA:

- Teşekkür ederim. Sözü Doç. Dr. Erkin EKREM’e vereceğim.
 O, Çin’in Orta Asya Politikaları konusunu işleyecek.
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RAPOR SUNUMLARI
Çin’in Orta Asya Politikaları

S

Doç. Dr. Erkin EKREM
Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi

Sayın Başkan, değerli hocalarım ve misafirler, saygılarımı suna-
rım. Konuya girmeden önce bir tarihsel bir tespit ile bir tanım 
yapmakla başlayayım diyorum. 

Bugünkü Orta Asya kavramı, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, 
Tacikistan ve Türkmenistan’dan ibaret beş cumhuriyeti kapsamak-
tadır. Tarihsel Orta Asya tespiti, bizim dilimizde “Batı Diyarı” deni-
len kavramda Moğolistan, Doğu Türkistan, Tibet de dâhil tüm Orta 
Asya’dır. Tarihsel kavram olarak bugün sadece siyasal kavram kul-
lanılıyor. Bu da politikanın arka planı saklı olan bir zihniyeti göster-
mektedir. Çin, tarih boyunca milattan önceki 60’lı yıllardan 1860’lı 
yıllara kadar Orta Asya’yı dört kez işgal etmiştir. Dönemsel olma-
sına rağmen işgaller en kısa 50 yıl en uzun 100 yıl sürmüştür. Çin’in 
Orta Asya’ya ilgisi fazladır. İslamiyet öncesi Orta Asya Türk tari-
hi ve kültürü, ekonomi, diplomasi, askerî ilişkilerine bakıldığı za-
man Çin kaynaklarından yararlanabilirsiniz. Kaldı ki 15. yüzyıldaki 
Timur Devleti olsun, ondan sonraki üç Kazak Cüz’ü, ya da Özbek 
Devleti ile olan ilişkilerinde yine Çin kaynaklarında epey bilgi, belge  
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bulabiliriz. Yani Çin öteden beri Orta Asya’yı hep kendi çıkar, menfaat alanlarına dâhil et-
miştir. “Hun”ların zayıf düşmesinden sonra Orta Asya, Çin tarafından işgal edilmiştir. Orta 
Asya’nın önemli bir kısmını Batı Göktürk’lerin zayıf düşmesinden sonra Çin işgal etmiştir. 
Kubilay, Moğol sülalesi döneminde Orta Asya yeniden işgal edildi. Mançu dönemindeki iş-
gal 1759’dan 1864 yılına kadar Orta Asya’da kendi hâkimiyetini sürdüren bir dönemdir. Çin 
toprakları 9,6 milyon kilometrekaredir. Topraklarının 1,5 milyon kilometrekarelik alanını 
Ruslara kaptırmıştır.

Bir politikayı incelemek için o politikayı yaratan milli çıkarların etkisinin önceden tes-
pit edilmesi gerekiyor. Politika, bir sanattır. Sağ gösterip sol vurabildiği için, bazen be-
lirsizlikten dolayı yanlış yorumlanabilir. Dolayısıyla bir ulusal çıkarı tespit ederken arka 
plandaki strateji planını da net görmemiz gerekir. “Devletin bekası, halkın refahı” sloga-
nı bütün devletler için geçerlidir. Her ülke, ideolojik sistemini korumak ister. Hedefler 
tespit edildikten sonra strateji planı oluşturulmalıdır. Bütün mutfak burada yapılıyor, 
bütün gizlilik burada yaşanıyor. Ve bütün anlayış, zihniyet, kültürel arka planlar hepsi 
burada yansıyacak. Karar alma süreci burada başlar, burası kısmen gizli olduğu için faz-
la bunu çözmesi zor, ama eğer Çin; tarihi, kültürü, felsefesi, psikoloji veya sosyolojisini 
bildiği zaman da bunlarla çözülür. Strateji, plandan sonra ancak politika ile oluşur. Po-
litika, genelde iç ve dış politika olarak ele alınır. İç politikanın devamında, uygulama-
lı dış politikanın devamında diplomasi gelir. Bunun altında birçok alt başlıklarda görül-
mektedir. Şimdi Çin’in plan strateji kısmı dediğim o karışık ve zor olan kısmına bakalım. 

Çin, 1978’den itibaren üç aşamalı kalkınma planını ortaya koymuştur. Mao’nun ölü-
münden sonra ikinci nesil olan Kim Jong’un liderliğinde büyük görüşlerini ortaya koy-
muştur. Stratejik hedefler büyük olduğu için bölerek ve aşamalı olarak gerçekleştirile-
bilir. Çin, 1987’den itibaren dışa açılmaya başladı. Çin’in 30 yıllık kalkınma ve büyüme 
çizgisi bu plan dâhilinde oluşturuldu. Plan üç aşamalı gerçekleştirildi. Kalkınmanın öl-
çütü sayılan para meselesi gündeme geldi. Birinci aşamada Çin’in milli geliri çok düşük-
tü. Bu gelirin kişi başı 250 – 500 dolara yükselmesi gerekiyordu. 1990 – 2000 yılların-
da 500 dolardan 1.000 dolara yükselecekti. 2020 -2030 yıllarında bu oran ikiye katla-
nacaktı. Çin’in şu an milli geliri 6 trilyon dolardır. Bunun % 1’i 6 milyardır. 6 milyarı ile 
askerî modernizasyonu sağlamak, teknolojiyi geliştirmek kolaydır. ABD’nin tüm millî 
geliri 10 trilyon bile değildir.

2020 yılında bu üç aşamalı plan tamamlanmış olacaktır. Çin, şu anda dünyanın en bü-
yük ekonomik gücüne sahiptir. Bu çerçeve içinde değerlendirildiğinde Çin, 2020 yılın-
dan sonra yeni bir strateji planını ortaya koyacaktır. Çin’in planları, Orta Asya ülkele-
rinin durumlarını da etkileyecektir. Ekonomileri üzerine bu durum nasıl yansıyacaktır? 
Evet, güvenlik bakımından Doğu Türkistan’ın güvenliği, Orta Asya’nın güvenliğe yöne-
lik politikalarını geliştirmesi gerekmektedir.
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İkinci önemli bir konumuz ise enerjidir. Orta Asya’nın zengin enerjisine ihtiyaç vardır. 
Ekonomik gücü büyük olan ülkeler, kaynağa daha fazla ihtiyaç duyarlar. Bu noktada en 
önemli kaynaklar, petrol ve doğalgazdır.

Üçüncüsü, ekonomi ve ticarettir. Çin ile Orta Asya ülkeleri arasındaki ticaret hacmi, 
Çin’in diğer ülkelerle olan ticaretine baktığımızda fazla büyük değildir. Çin’in Orta Asya 
ülkeleri üzerinde jeopolitik çıkarları mevcuttur. 

İkinci bir güç, ABD’dir. ABD ile dengeli politikaların yürütülmesi gerekir.

Orta Asya’da Türkiye, İran, Hindistan, Pakistan, Japonya, Güney Kore gibi ülkelerin et-
kisinin azalması gerekiyor. Yani her açıdan Orta Asya; Çin için önemli bir bölgedir. Bu 
politikaları gerçekleştirebilmek için kullandığı araçların başında Şanghay İşbirliği Örgü-
tü gelmektedir. Şanghay İşbirliği Örgütü çerçevesinde ortaklaşa bir dizi askerî tatbikat 
yapılmaktadır. Sınır bölge ticaretleri oluşturmaktadır. Örneğin; Kazakistan - Çin ara-
sında bu tür ticari ilişki vardır. Orta Asya’da serbest ticaret alanını oluşturmayı amaç-
lamaktadır.

Çin, Asya-Avrupa köprüsünü yani bizim bildiğimiz, eski İpek Yolu’nu yeniden canlandır-
mayı amaçlıyor. Bu yeni canlandırma hareketi, Çin’in Doğu denizinden Hollanda’ya ka-
dar uzanan demiryolu, karayolu, havayolu, Orta Asya boyunca devam eden petrol boru 
hattını içermektedir. Çin; Orta Asya’da, İran’da, Türkmenistan’da demiryolu üzerine 
yatırım yapmaktadır. Amacı, tarihi İpek Yolu’nu yeniden canlandırmaktır. Türkiye’de 
demiryolu ihalelerine girmeye çalışmaktadır. Çin, bu şekilde Orta Asya politikasını ger-
çekleştirmeyi amaçlamaktadır. Teşekkür ediyorum.

Dr. Murat YILMAZ:

- Biz de teşekkür ediyoruz. Çin, şu an bize çok uzak geliyor. Bu uzak-
lıktan kastedilen soğuk savaş döneminin ve onun öncesinde de 
Türkiye’nin Orta Asya telakkisinin biraz efsane, biraz da bilimsel 
verilerle bağdaşmayan hayali telakkilerden kaynaklanmaktadır. 
Zamanla bu problemler daha gerçekçi bir zemine oturacaktır.

 Evet, Rusya’yı, Çin’i ele aldık. Şimdi de bölgenin ve dünyanın güç-
lü aktörü olan “Amerika Birleşik Devletleri’nin Orta Asya Politika-
ları” üzerine Sayın M. Akif KİREÇCİ’yi dinleyeceğiz.

 Buyurun hocam.
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RAPOR SUNUMLARI
Amerika Birleşik Devletleri’nin Orta Asya Politikaları

T

Yrd. Doç. Dr. M. Akif KİREÇCİ
Bilkent Üniversitesi Öğretim üyesi

Teşekkür ederim. Sözlerime başlamadan önce bu toplantıların 

hazırlanmasında ve organizasyonunda kurumsal ve şahsi des-

teklerini esirgemeyen Atatürk Kültür Merkezi Başkanı Sayın Os-

man HORATA’ya ve Mustafa YEŞİLYURT’un kişiliğinde de Ah-

met Yesevi Üniversitesi çalışanlarına teşekkür ederim. 

ABD; Orta Asya’dan çok uzak bir yerde bulunmaktadır. ABD’nin 

Orta Asya ile ilgili politikaları mevcuttur. Raporumuzda ABD’nin 

küresel güç hâline gelme aşamalarından bahsediliyor. ABD, bir 

izolasyon tercihi içerisinde olan bir devlet. Birinci Dünya Savaşı 

ile birlikte aslında biraz İngiliz imparatorluğunun tahrikleri ile bi-

raz da mecburiyetten İngilizler, ABD’yi savaşa zorlamak için ta-

raf oluyorlar. İkinci Dünya Savaşından sonra ABD küresel bir güç 

hâline dönüşüyor. Birleşik Krallığın yerine ikame etmeye başlıyor. 

Bu duruma taraf olanlar ve taraf olmayanlar mevcut. ABD’de 

şu an, ABD büyük bir güç olsun, dışarı ile ilgilensin görüşü, bir 

görüş ise bunun dışında kalanlarda var, her yere bulaşmasın  
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diyenler var. Çalışmada kısa bir bilgi verdim. Sosyal ve politik yapı ile ilgili özellikle bu-

günlerde çok ilginç şeyler oluyor ABD’de. ABD imparatorluğu çöküyor mu? diye bir ta-

kım sorular var. Şimdi bir takım ekonomik sorunlar, finansal krizler mevcuttur. ABD bu 

sorunları aşabilecek mi? Aşamayacak mı? Bu sorunlarla boğuşurken bölgesel ve küre-

sel stratejileri nasıl etkilenecek bundan? Bunlar önemli konular ve dünyanın hakikaten 

merakla beklediği konular. ABD, bu problemi nasıl bir süreçle aşacak. Eğer aşabilirse, 

bütün bunlar yanında ABD’nin birkaç sorununa değinmekte fayda var. ABD’de 11 Ey-

lülden beri önceden gelen bir ırk problemi mevcuttur. ABD’de siyahîlerin ana gövde-

ye kabul edilmeme sorunu mevcuttur. Kanunen olmasa bile pratikte bu sorunu göre-

biliyorsunuz.

ABD’de demografik yapı hızlı değişiyor. Orta Asya bölgesi ile ilgili olarak bugün Sayın 

Dışişleri Bakanımız da değindi. Demografik yapı şöyle değişiyor; yani beyaz olmayan ve 

Protestan olmayan ABD’liler hızla artıyor. Meksika kökenli veya Güney Amerika’dan 

gelen insanlara İspanik deniyor. ABD’de doğum ile vatandaşlık veriliyor. 

Küresel strateji kurucularından birisi olan Huntington “Biz Kimiz” diye yazdığı kitap-

ta, yeniden bir ABD’li tanımı yapmak üzere çalışmalar olduğunu söylüyor. Bunun öte-

sinde ABD neden bu bölge ile ilgili, küresel enerji jeopolitiği ne demek? ona da kı-

saca değineyim. Gerçi burada jeopolitikten uzak kalmamız tavsiyesini aldık Sayın 

Okur’dan, o da çok öğretici bir şey, ama gerçek reel politik, tabii ki jeopolitiklerin ça-

tışması ile belirleniyor. Enerji jeopolitiği ABD için şu demek: ABD, günde 22 milyon 

varil petrol tüketiyor. Petrolün %80’i taşıtlarda kullanılıyor. ABD enerji koridorlarını 

kontrol etmek ve söz sahibi olmak istiyor.

Bu çalışmada, bölge ülkeleri ile ilgili kısa kısa bilgiler de veriliyor. Ben burada Orta 

Asya tanımında Azerbaycan’ı da gördüm. Doğrudur. Türk Cumhuriyetleri denince 

Azerbaycan’ı da kast ediyoruz. Orta Asya deyince bunun içerisine girmiyor aslında, 

benim Azerbaycan ile ilgili bir bölümüm vardı daha sonra çıkartmayı tercih etti arka-

daşlar. Onun arkasında Orta Asya ve ABD ilişkileri kurgulanıyor. Kısa bir bölüm önce 

küresel bakış, ardından bölgesel bakış olarak ben onu detaylandırdım. Basite indire-

rek küresel bakış şöyle: Soğuk Savaştan sonra ABD yeni bir strateji arayışı içerisinde 

ve tabii sadece dünya için değil, bölgeler içinde ayrı ayrı politikalar arayışı içerisinde. 

O dönemde ben de ABD’de yaşıyordum. Bu arayışları bizzat akademilerde gördük. 

1993’te ‘Fukuyama’nın ‘tarihin sonu’ tezi gündeme geldi. O pek fazla bir takım uygu-

lanabilir tezler önermiyordu. Arkasından Huntington gündeme geldi. 1993’te yine bir 

makalesi vardı “Medeniyetler Çatışması” diye. Sonra o kabul görünce kitaba dönüştü-

rüldü bu çalışma. Aslında o da Bernard Lewis’in benzerî bir çalışmadır. İlginç bir şekilde  



• BÖLGESEL VE KÜRESEL POLİTİKALARIN KAVŞAĞINDA  ORTA ASYA TÜRK CUMHURİYETLERİ  İKİNCİ OTURUM 

• 8 9•

Atlantic Martin’de 1991’te “Luis”in yayınlanan bir makalesi var, onu referans alır 
Huntington. “İslam ve Batı Çatışması”nı temel alan bir medeniyet anlayışı var dünyada. 

Bu, Medeniyet Çizgileri içerisinde yeniden yorumlamak üzere kurgulanmış bir bakış açı-
sıdır. Bazı konuşmacılar değindi, Avrupa veya genelde Batı dünyası, felsefi planda öte-
ki ile bazı bölgeleri ötekileştirerek kendini yeniden üretiyor. Bunun da bir yansıması ola-
rak okunabilir. Burada önerilen şeylerden bir tanesi Müslüman coğrafyaların veya Türk 
olan coğrafyaların birleşerek batıyı karşılarına almaları şeklinde bir takım önermele-
ri vardı Huntington’un, bunlar gerçekleşmedi, tam tersine daha ciddi bir entegrasyo-
na gidildiğini o bölgede ben gördüm. ABD’nin bölge politikaları, kısaca ve kabaca iki te-
mel hedef üzerinden işliyor. ABD, bölgede yükselmeyi amaçlayan Çin’in ve eski rakibi 
Rusya’nın güçlerini kısıtlamayı amaçlıyor.

Bölgenin enerji kaynaklarının dünya pazarlarına açılmasını, ABD kaynaklı şirketlerin söz 
sahibi olmalarını amaçlıyor. 

Soğuk Savaş sonrasında bölge ülkeleri kendi bağımsızlıklarını ilan etme sürecinde daha 
önceki konuşmacıların da değindiği gibi devlet erki henüz oluşmamış bu bölgelerde. Ba-
ğımsız bir yönetim oluşturmak için bir çaba ve zaman gerekiyor. Dolayısıyla ABD’nin 
bölgeye ilişkin politikaları bu iki temel hedef üzerinden şekillenmiştir. Şöyle yorumla-
yabiliriz bunları. Devlet erkinin oluşması, devlet sisteminin mekanizmasının oluşması 
ve güçlenmesi ABD’nin istediği bir şeydir bölgede. Dolayısıyla bu ülkelerde demokratik 
kültürün gelişmesi, demokratik kültürü bir öncü atı gibi düşünürseniz arkasında bir ta-
kım kurumları sürükleyerek hani belki istenen noktaya, istenen seviyeye gelmez ama 
bir takım oluşumlar nüveleşir ve zamanla güçlenir. Bu anlamda ciddi destekleri oldu. 
Korkunç bir sivil toplum kuruluşu doğdu. Yüzlerce faaliyet gösteren sivil toplum kuru-
luşu değişik projelere, değişik devlet programlarına katkıda bulunmak istiyorlardı.

İkinci olarak Çin’in ve Rusya’nın önünün kesilmesi, gücünün kısıtlanması. Çin ve 
Rusya’nın önünün kesilmesi, gücünün kısıtlanması için Orta Asya’da ABD’nin aske-
ri güç bulundurmasını gerektiriyor. Bu askerî, fiziki varlık da 11 Eylül saldırılarının he-
men akabinde hepimizin de gördüğü gibi Afganistan’a yapılan müdahale ile gerçekleş-
ti. Sonra Bin Ladin beş ay önce öldürüldü diye haberler yer aldı. Afganistan’a müdaha-
le edildi ama Afganistan’da barışa ulaşılmadı. Afganistan’da henüz kendi kendine yete-
bilen bir devlet mekanizması kurulamadı. Terör ilginç bir şekilde müdahaleden sonrada 
faaliyetlerini göstermeye devam etti. Afganistan merkezli dağlarda biliyorsunuz ABD 
sık sık bombalıyor. Veziristan bölgesinde, Afganistan bölgesinde ve Pakistan’ın kuzey 
bölgelerinde ABD’nin askeri varlığı yer almaktaydı. ABD’nin iki askeri üssü var. Üsler-
de; bir tanesi Manas’ta, bir tanesi Özbekistan’da. Bu üslerde en azından şu anda büyük 
bir askerî birlik bulundurmuyor. Ama kendisine verilmiş bir takım bölgeler var. Burada  
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operasyonlar için uçaklar indirme bindirme yapıyorlar. Üslerde personeller görev yapı-

yor, mühimmatlar bulunuyor.

Enerji kaynaklarına ulaşma hedefinin alt yapısı hazırlanıyor. ABD burada da yine sivil 

toplum kuruluşlarını da devreye sokuyor. Soros bunlardan bir tanesi, buralarda çok ak-

tif, bu yıllarda da ciddi şekilde faaliyetlerini artırma kararı aldı. Kazakistan merkezli gi-

rişimcilik kültürünü geliştirecek faaliyetleri destekliyor. İşletme Fakültelerinden lider-

ler seçip onları ABD’ye götürme, onlara eğitim verme, önemli şirketler açma gibi… Ta-

bii ki bu sivil toplumun ve aynı zamanda da serbest pazarın gelişmesine katkıda bulu-

nacak şeyler. Fakat bütün bunları yaparken ABD bölgeye yönelik bir politika üretmiyor. 

Bunun birkaç tane nedeni var.

Kurumların yetki alanlarıyla ilgili eşgüdüm sorunu Amerika Birleşik Devletlerinde de 

mevcuttur. Kurumsal olarak örneğin Pentagonda, Dışişleri Bakanlığı’nda, Beyaz Saray’da 

Orta Asya hangi kurumun ilgi alanına giriyor henüz netlik kazanmamıştır. Pentagon’da 

Orta Asya’nın bir kısmına Sentcom bakarken, başka bir kısmına Vakom bakıyor. Baş-

langıçta Pasifik’ten sorumlu askerî birlik bakıyordu. Bunlarla ilgili bir eşgüdüm sorunu 

ABD’de var. Özellikle Ortadoğu’daki kalkışmaların arkasında oluşan de facto durum-

da ABD için Orta Asya herhalde biraz daha gerilere kaymış durumda, daha önce adı ge-

çen büyük stratejistler tarafından -Brzezinski bunlardan bir tanesi- Orta Asya bölge-

si 21. yüzyıl’ın en büyük entegrasyon projesi olarak görülüyordu. Herkesin beklentisi, 

Orta Asya’nın modern dünyaya, açık piyasaya, ekonomiye katılmasıydı. Orta Doğu’da 

halk hareketleri başlayınca Orta Asya ötelenmiş oldu. ABD’nin bütün temel büyük üni-

versitelerinde Orta Asya Çalışmaları Bölümü bulunmaktadır. Kongre’de Obama çoğun-

luğu kaybedince, kaynak aktarma ve kaynak üretme konusunda sıkıntılar yaşayacağı 

açık. Burada ABD yönetimlerinin, bakış açılarında bir iki şey vermekte fayda var. Örne-

ğin Bush döneminde Amerika Birleşik Devletleri bölgede demokratik kültürü geliştir-

mek için, ABD ile uyumlu hükümetler oluşturma noktasında Hard Power denilen sa-

hayı organize eden turuncu devrimler öncülüğünde bir takım dönüşümleri hedeflemiş-

ti. Bu durum büyük reaksiyonlara neden oldu. Ciddi şekilde Rusya’nın tepkisini aldı. Çin 

bu durumdan rahatsız oldu. Demokrasi belki herkesin istediği birşey aslında. Dolayısıy-

la bunun şu anda Obama döneminde biraz daha kontrollü bir şekilde sivil toplum kuru-

luşları ile ince güç dediğimiz Soft Power, Hard Power beraber kullanarak gerçekleştire-

ceğini tahmin ediyoruz. ABD’nin Orta Asya’daki temel hedefi iki ana konuda özetlene-

bilir diyorum bu çalışmada. 

Bunlardan bir tanesi, yükselen güç olan Çin ve Rusya’nın eski rakibi Orta Asya’nın yük-

selen yıldızı Hindistan’ı yanına çekme planları bulunmaktadır. ABD, petrol, doğalgaz, 
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altın, gümüş, kobalt gibi yer altı madenlerinin küresel piyasalara arzını kontrolü altına 
almak istiyor. Sabırla dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum.

Dr. Murat YILMAZ:

- Evet, ben de sizler adına Akif Bey’e teşekkür ediyorum. Şimdi be-
nim üzerimde bir vazife var. Onu yapmadan toplantıyı bitirme-
meliyim. Sunuş imkânı bulamadığımız üç raporumuz daha var. Kı-
saca onların isimlerini zikretmek istiyorum.

 Elimde Fırat PURTAŞ’ın “Orta Asya ile Güney Asya Arasında Mo-
dern İpek Yolu Projesi” adlı raporu var. Burada Afganistan, Pakis-
tan, Hindistan’ın bölgeyle ilişkileri, İpek Yolu’nun geleceği tartışı-
lıyor. Kaan DİLEK’in “İran’ın Orta Asya Politikası” isimli raporu var. 
Doç. Dr. A. Mertan DÜNDAR’ın “Japonya’nın Orta Asya Politikala-
rı” isimli raporu var. 

 İlgilenen arkadaşlarımız raporları dışarıdan temin edebilirler. 
Putin’in son açıklamasında eski Sovyet toplumu için yeni bir Av-
rasya Birliği modeli öneriyor. Bu modelin ilham kaynağı Avrupa 
Birliği’dir diyor. Avrupa, modern dünyanın ve demokrasinin inşa 
edildiği yerdir. Modern ve demokratik Türkiye’nin Avrupa Birliği 
ile ilişkiler ve müzakerelerin önemli büyüktür. Avrupa Birliği, ayrı-
ca Türkiye’nin her açıdan siyasi, iktisadi, kültürel önemli paydaş-
larından birisidir. Son olarak Doç. Dr. Murat ERDOĞAN “Avrupa 
Birliği’nin Orta Asya Politikaları” üzerine sunuş yapacak.

 Buyurun hocam.
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RAPOR SUNUMLARI
Avrupa Birliği’nin Orta Asya Politikaları

TTeşekkür ederim, önce Dr. Murat YILMAZ’a, Ahmet Yesevi 
Üniversitesi’ne, Mustafa YEŞİLYURT’a ve bilfiil benim çalışmamda 
bana yardımcı olan Sabır GÜLER’e teşekkür etmek istiyorum. Bana 
“Avrupa Birliği’nin Orta Asya Politikaları” konusunda bir rapor hazır-
lama teklifi geldi. ABD’nin, Çin’in, Rusya’nın, bölge üzerinde hâkim 
olmak isteyen güçlerin Orta Asya ile ilgili politikaları bulunmakta-
dır. İlk başta konuşmaya yapan Sayın Okur üzerimdeki çok büyük 
bir yükü kaldırdı. “Bu bölge için bir iyilikte bulunulması gerekiyorsa, 
bölgede jeostratejik anlamın da öneminin azalması belki iyi olabilir” 
dedi, ona katılıyorum. Bunun üzerine çok tartışılacak bir konu ama 
bölgenin kaynakları bölgenin önemini arttırıyor. Kaynaklara ege-
men olmak için oynanan oyunlar hız kazanıyor. Avrupa Birliği’nin bu 
konuda soft bir politikası mevcuttur. AB tedirgin ve mesafeli davra-
nıyor. Büyük güçleri kızdırmayacak bir politika izlemeye gayret gös-
teriyor. AB’nin bölgede insan hakları, demokratikleşme, hukuk dev-
leti ve benzeri konularda çalışmalar yapması orta-uzun vadede Av-
rupa Birliği’nin ekonomik çıkarlarına doğrudan hizmet etmeyecektir 

Doç. Dr. M. Murat ERDOĞAN
Hacettepe Üniversitesi Öğretim üyesi



• BÖLGESEL VE KÜRESEL POLİTİKALARIN KAVŞAĞINDA  ORTA ASYA TÜRK CUMHURİYETLERİ  İKİNCİ OTURUM 

• 9 3•

aslında. Bu bağlamda AB’nin bu çalışmaları nihayetinde bölge halkına, bölge insanına katkı 
sağlayacaktır. Bu durum AB’yi diğer güçlein politik yaklaşımlarından da ayırmaktadır. 

AB ”TACIS programı” çerçevesinde bölgeye 2007’ye kadar 1.5 Milyar euro kaynak ak-
tardı. Şimdi yeni bir program yaptılar, o program çerçevesinde 700 milyon euro’luk bir 
kaynak daha aktaracaklar. Şimdi ben bu çalışmaya başlarken okuduğum kaynaklardan 
birisi Alman Dış Politikalar Enstitüsü’nden Frank Umbach’ın Orta Asya raporuydu. Bu-
rada AB’ye inanılmaz bir kızgınlık var. AB’yi Orta Asya politikaları çerçevesinde çok 
eleştiriyor, bir Alman olarak biz o bölgede yeterince etkili değiliz diyor. İşte tam da bu 
noktada “etkili” olmak kimin yararına sorusunu sormak gerekiyor. Etkili olmak, “bölge-
deki enerji kaynakları pastasından daha çok pay almak” şeklinde anlaşılıyorsa ki Umbach 
tam da bunu söylüyor, o zaman etkinin sınırlı kalması bölge halkı için illa da kötü olma-
yabilir. Az önce ifade ettiğim, “lütfen etkili olmayın, daha iyi” yaklaşımı da bununla il-
gili. AB bölgeye demokrasi, insan hakları, hukuk devleti, sivil toplum vb değerlerin ta-
şınmasında bir soft-power rolü oynayacaksa, bunun bölge insanına katkısı çok değerli 
olacaktır sanki. Bölge halkı adına bir şey söyleme hakkımız yok, ama o bölge insanı için 
sanki bu “etkisizlik” daha hayırlı bir politika olabilir. 

AB’yi biliyoruz. AB konusunda sürekli yapılan bir benzetme var. Özellikle 1990 - 1991’de 
Körfez krizinde bu bir kez daha net bir biçimde ifade edildi. AB şu anda dünyanın bütün gay-
risafi millî hâsılasının %30’unu elinde tutan dünyanın en büyük ekonomik alandır. Onun 
için “ekonomik olarak dev, siyasi olarak cüce, askerî olarak bir elma kurdu” olarak tanımlan-
mıştı. Bu noktada Maastrit Antlaşması, Amsterdam Antlaşması, Lizbon Antlaşması’nı de-
ğerlendirmek gerekiyor. AB’nin doğasından kaynaklanan engelleri bulunmaktadır. Ulus 
devletlerin çıkarı her zaman birbiriyle uzlaşmıyor. Fransa’nın Libya politikası Finlandiya’yı il-
gilendirmiyor. Almanya’nın Orta Asya politikası İspanya’yı rahatsız ediyor. Çıkarların uzlaş-
ması noktasında bir belirsizlik mevcut ve bu zaten AB’nin doğasında var. Dış politika konu-
sunda herkesin ulusal çıkar üzerinden politika belirleme refleksi ön plana çıkıyor. Dış politi-
kalar ülke başkentlerinden belirleniyor. Ortak bir dış politika konusunda AB’nin alması gere-
ken çok yol var. Ancak buna rağmen AB bütün dünyada “Soft Power” denilen yumuşak poli-
tikayı izleyen bir küresel aktör olarak görülmektedir. Uygulamaları da bu çerçevede gerçek-
leşiyor. Sivil toplumun gelişmesi için yardımlar yapıyor. Görünür olmak, imaj yaratabilmek, 
dünyanın her yerinde gerçekleştirebilmek için sembolik çabaları var. AB’nin ortaya koydu-
ğu Kopenhag Kriterleri’nin içeriğini AB üretmedi, ama sahiplendi. Ancak bu kriterlerle ifade 
edilenler dünyanın pek çok bölgesinde, Orta Asya ile de pek uyumlu değil ne yazık ki. Oto-
riter yapıların egemen olduğu, demokratik yapının zayıf olduğu, devlet yapısının problemli 
olduğu bölgede AB’nin güçlü bir politika üretmesi kolay gerçekleşmiyor. 

AB; Orta Asya’da hem ikili hem de topluca olmak üzere ikili bir politika izliyor. AB’nin 
ülke bazında yürüttüğü ikili ilişkileri içinde Avrupa tarafında Almanya; Orta Asya’da  
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Kazakistan ön planda olan ülkeler. Kazakistan; AB ülkeleri ile aktif ticaret yapan en 
önemli Orta Asya ülkesidir. Bütün bölge ülkelerinin toplamından daha fazla ekonomik 
potansiyeli olan güçlü bir ülkedir. Ayrıca Almanya ve Kazakistan’ın tarihi, etnik refe-
ransları da bulunmaktadır. Kazakistan kaynaklarıyla, coğrafyasıyla güçlü bir ülkedir. 
AB’nin bireysel, toplumsal politikalarında Kazakistan’ın önemli bir yeri vardır.

Kazakistan, bölgenin istikrarlı ve kaynakları ile dikkat çeken ülkesidir. Avrupa’ya çok yakın 
da değil ama çok uzak da değil. Teknoloji ve ulaşım araçlarının gelişmesi ile bölgesel-küresel 
hareketlilik de her geçen gün yoğunlaşıyor ve çeşitleniyor. Bu çerçevede göç dalgaları, istik-
rarsız toplumlardan kaynaklanıyor. İstikrarsızlığı durduracak bir takım mekanizmalar gelişti-
riyorlar. İnsanların kendi ülkelerinde mutlu, tatminkâr olmaları önemli bir husus bunlar. Bu 
bağlamda dıştan gelecek göç dalgalarına büyük bir endişe ile bakan Avrupalıların birinci çı-
karı, hani çıkar diye bakarsanız bu da bir çıkar, istikrarsızlıkların, derin yoksullukların ve siya-
si baskıların ortadan kaldırılmasıdır. Ama bu “çıkar” kuşku yok ki aynı zamanda o ülke-bölge 
insanına da yarayabilecek bir çıkar. Bu çerçevede demokrasi, hukuk devleti, insan haklarının 
gelişmesi AB’nin gayreti ile bölgeye de AB’ye yaramaktadır. 

İkinci önemli nokta ticarettir. AB’nin bölgeyle yaptığı ticaretin çok büyük bir kısmı ener-
ji kaynakları üzerinedir. Enerji konusundaki ihtiyaçlarını AB, Rusya üzerinden gerçekleş-
tiriyor. Dinamik toplumlar ticari imkânlardan yararlanıyorlar. Mesela, Hollandalılar Orta 
Asya ülkelerinde inşaat sektöründe çalışıyorlar. İtalyanlar otomobil sektörüne giriyorlar.

Üçüncü alan enerji güvenliği. Bu, Avrupalıların son zamanlarda çok dillendirdiği bir şey. 
Bu da özellikle 2006 ve 2009 yıllarında Rusya – Ukranya; Rusya – Beyaz Rusya arasında 
yaşanan krizin neticesinde Avrupalılar Rusya’yla kısa ve uzun vadede karşı karşıya gel-
menin zararlarını fark ettiler. Problemli zamanlarda Rusya kaynak geçişini engelliyordu. 
AB ülkeleri enerji ihtiyacının %70’den fazlasını dışarıdan karşılıyor. Bu % 70’in %90’ı ise 
Rusya üzerinden temin ediliyor. Bu da Rusya’ya bağımlılığın ne kadar riskli olacağını or-
taya koyuyor. Buna çözüm Rusya’ya bağımlı olmadan alternatif güzergâhlar yaratmak, 
bununla ilgili politikalar üretmektir. Türkiye üzerinden Orta Asya’dan gelecek enerji-
nin Avrupa’ya aktarılması konusunda bir güzergâh oluşturulmaya çalışıldı. Bu amaçla 
Ankara’da NABUCCO anlaşması imzalandı. Siyasetteki jeo stratejik gerçekler, denge-
ler bu politikaların hayata geçirilmesini zorlaştırıyor. Yüzyılın projesi olarak adlandırdı-
ğımız Bakü-Ceyhan boru hattı projesi, bizim 20 senedir beklediğimiz bir proje şu anda 
uygulamaya girdi kısmen. Ama bu projenin gecikmesi, maliyet sorunlarından kaynak-
lanmadı. Asıl sorun bölgedeki dengelerdi. ABD ve AB, Orta Asya’da istikrarsızlığın or-
taya çıkmasını engellemek ve bu konuda daha fazla sorun yaşamamak için “önce Rus-
ya” (“Russia first”) dedikleri bir politika izlediler. 1990’ların ortasından itibaren bu po-
litika, Rusya’nın o bölgedeki, hâkimiyetini, hegemonyasını ciddi bir şekilde arttırdı. Bu 
hegemonik yapı şimdi ABD ve AB’yi daha fazla rahatsız ediyor. Bu hegomonik yapının 
güçlenmesinde 11 Eylül saldırısı da etkili oldu. Batı medeniyetini tehdit edecek unsur-
lara karşı Rusya ile işbirliği yapmak elzem bir durum hâline geldi. Bunu da Rusya çok iyi 
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değerlendirdi. Örneğin Batılıların gözünde Çeçenistan sorunu bambaşka bir boyut ka-
zandı. 1993 -1995 yıllarına kadar Çeçenlerin yanında olan batılı güçler, birden taraf de-
ğiştirdiler. Batılı güçlerin çıkar politikası jeostratejik kaygılarından kaynaklanmaktadır.

AB’nin pek çok dış politika konusunda olduğu gibi Orta Asya konusunda da kapsamlı, 
belirgin, tutarlı bir politikası yok. Ben bunun üzerine 70 küsür sayfalık bir rapor yazar-
ken, paradoksal olarak bu politikanın yokluğunu anlatmış oldum aslında. Ama hemen 
devamında şunu söylemek istiyorum. Böyle bir politikasının olmaması birazcık da algı 
meselesi, biz politika deyince güç koyacak, bölgedeki aktörleri etkileyebilecek ve ken-
di istediğini yaptıracak bir politikadan söz ediyorsak böyle bir politikanın olmamasın-
da hayır var düşünüyorum. AB’nin bu anlamda bölgeye aktarabileceği demokrasi, insan 
hakları, hukuk devleti ve serbest piyasa ekonomisi ve benzeri bir değerleri bölge halkı-
na, bölge toplumuna şu anda bölge yönetimlerini rahatsız etse bile orta vadede, uzun 
vadede katkı sağlayacağını düşünüyorum. Hepinize teşekkür ediyorum.

Dr. Murat YILMAZ:
- Evet, biz de teşekkür ediyoruz. 

SUNUCU:

- İkinci Oturumumuzun ikinci bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz 
ve bu bölümde proje sunumumuz ‘’Bölgesel ve Küresel Politikalar-
da Orta Asya’’. Değerli konuşmacılarımız Yrd. Doç. Dr. M. Savaş 
KAFKASYALI ve Prof. Dr. Mahir NAKİP hocamız. Bu konuşmaların 
ardından raporlar ve projelerle ilgili Doç. Dr. Pınar AKÇALI, Prof. 
Dr. Bülent ARAS ve Doç. Dr. Turgut DEMİRTEPE hocalarımızdan 
da değerlendirmeler alacağız ve oturum başkanımız Ahmet Yese-
vi Üniversitesi’nden değerli hocamız Dr. Murat Yılmaz.

 Oturumumuza geçmeden evvel bir hatırlatma yapalım. Oturu-
mumuz bittikten sonra burada Yesevi Sanat Topluluğu ekibinden 
çok güzel bir konser izleyeceğiz. Ve ben sözü hemen oturum baş-
kanımız Sayın Dr. Murat Yılmaz hocamıza bırakıyorum.

Dr. Murat YILMAZ:

- Teşekkür ediyorum. Bu toplantının üçüncü ayağına geçmiş bu-
lunuyoruz. Üçüncü ayağı da Ahmet Yesevi Üniversitesi’nin 
Türkistan’daki yerleşkesinde üretilmiş, orada görev yapan aka-
demisyenlerin beraberce hazırladıkları bir kitap üzerinden olacak. 
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Bu kitapta henüz baskı aşamasında. Önümüzdeki ayda herhâlde 
onu da tamamlar; sizlerin istifadesine sunarız. Kitabı Ahmet Ye-
sevi Üniversitesi’nden edinmek mümkün. Bu kitap vesilesiyle Bilig 
dergisini hatırlatmak isterim. Ahmet Yesevi Üniversitesi’nin Türk 
Dünyası’na sosyal bilimler sahasında yaptığı önemli hizmetlerin-
den birisi de “Bilig” dergisidir. Sosyal bilimlerde Türk Dünyası or-
tak paydasını esas alan bir yayın politikası ile devam eden der-
gi, uluslararası indeksler tarafından tanınmakta ve taranmaktadır. 
Yarın Mustafa Bey’den rica ettik bazı sayılarından örnekler geti-
rilecek burada katılımcılara takdim edilecek. Ama bütün bunları 
aynı zamanda Ahmet Yesevi Üniversitesi’nin raporları da dâhil ol-
mak üzere internet sitesinden de takip etmek de mümkün.

 Şimdi bu kitap üzerinden yine 20. Yıl konusunda konuşmak üze-
re Mahir NAKİP Hocam’la başlayacağız. Kendisi Ahmet Yesevi 
Üniversitesi’nin Türkistan’daki yerleşkesinde idareci olarak da hiz-
met verdi. Bu görevi sona erdi ama gönül bağı devam ediyor. Bu-
yurun hocam.
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PROJE SUNUMU
Bölgesel ve Küresel Politikalarda Orta Asya

S

Prof. Dr. Mahir NAKİP
Erciyes Üniversitesi, Öğretim Üyesi

Sayın Başkan, değerli misafirler. Başkanımızın da belirttiği gibi 

bu proje 2008-2011 tarihleri arasında Ahmet Yesevi Üniver-

sitesinde görev yapan öğretim üyesi arkadaşlarımız tarafın-

dan hazırlandı. Projenin fikir babası değerli arkadaşımız M. Sa-

vaş KAFKASYALI’dır. Ben 2008-2011 tarihleri arasında rektör ve-

kili olarak Yesevi Üniversitesinde çalıştım. Görevi büyük bir ra-

hatlıkla değerli arkadaşım Salih AYNURAL beyefendiye devret-

tim. Fakat bu projeyi bizim tamamlamamız gerekiyordu. Proje 

büyük hatları ile bitti. Sağ olsun arkadaşlar çok katkıda bulun-

dular. Bu münasebetle Sayın Murat YILMAZ’a ve Sayın Mustafa 

YEŞİLYURT’a teşekkür etmek istiyorum. Geçen sene proje ola-

rak bu fikri ortaya attığımızda acaba bunu nasıl finanse edece-

ğiz, nasıl basacağız? Konuyu Mütevelli Heyet Başkanımız Sayın 

Prof. Dr. Osman HORATA’ya arz ettik. Kendisi, ‘biz bunu destek-

leriz ve siz bu projenizi tamamlayın’ dedi. Dolayısıyla kendileri-

ne teşekkür ederek sözlerime başlamak istiyorum. Murat Bey’in 
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de dediği gibi yakında inşallah kitap basılarak sizlere takdim edilecek. Önce projenin 

kapsamına değinmek istiyorum.

Bu proje, Orta Asya’nın bölgesel ve küresel önemini ortaya koyarak dil, tarih, din, dü-

şünce ve ekonomik, işletme ve uluslararası ilişkiler ve siyaset gibi çeşitli alanlarda mey-

dana gelen değişmeleri ve gelişmeleri kapsamaktadır. Kitapta 23 yazarın kaleminden 

çıkmış 21 makale bulunmakta; yazarların 15’i 2010-2011 tarihleri arasında Ahmet Ye-

sevi Üniversitesi’nde çalışan öğretim üyelerinden oluşmuştur. Bu yazarların 7’si Kazak, 

16’ısı Türkiyelidir. Makaleler üç başlık altında sınıflandırıldı. 

Kültür, Din ve Dil, Tarih, 2- Uluslararası Politika 3- Ekonomi

Projenin konusu, Ahmet Yesevi Üniversitesi’ne mensup dil, tarih, ilahiyat, ekonomi, iş-

letme ve uluslararası gibi alanlarda uzman bir grup bilim adamlarının bakış açıları ile 

Orta Asya Türk ülkelerinin dili, dini inancı, tarihi, ekonomik yapısı, işletmelerinin du-

rumu ve uluslararası ilişkiler, bilimsel ve sistematik bir şekilde incelenmiştir. Projenin 

amacı ve önemine baktığımızda bağımsızlıklarının 20. Yılında Orta Asya Türk Cumhuri-

yetlerini farklı açılardan inceleyerek birçok perspektifler yapacak genel bir değerlendir-

me ortaya koymak, bu alanlar itibari ile 20 yıllık gelişmeleri izlemektir. Bu şekilde hem 

geride kalan 20 yılın bir analizi yapılacak hem de Bölgesel ve Küresel Politikalarda sa-

hip olduğu önem tespit edilecektir. Projenin kategorileri gördüğünüz gibi üç kategori-

den oluşmaktadır.

Önce; Kültür, Din ve Dil Tarih kategorisine temas etmek istiyorum. Bu alanda 6 çalış-

ma yer almıştır. 

Ferhat KARABULUT arkadaşımız Orta Asya’nın Ruslaştırılması Mücadelesi: Ders Ki-

taplarının İktidar ve Meşrulaştırmadaki İşlevi adlı çalışmasında, Sovyet Birliği tara-

fından uygulanan Ruslaştırma politikaları ve bu politikalar çerçevesinde gelişen ik-

tidar ve meşrulaştırma süreci üzerinde durmuştur. Konu ağırlıklı olarak dil üzerin-

de yoğunlaşmaktadır.

İsmail ÇALIŞKAN arkadaşımız da “20. Asırda Orta Asya’da Din Politikaları Çarlık Rusya ve 

Sovyetler Birliği Hâkimiyetinde Belirleyenler ve Belirlenenler” isimli çalışması ile İslam 

dininin Çarlık, Sovyet ve bağımsızlıktan sonraki durumları incelemektedir. 

“Orta Asya’da İslamiyet’in Yayılmasında Din Âlimlerinin Rolü” isimli çalışmayı da Ahmet 

Yıldırım arkadaşımız ele aldı. Bu çalışmada 121 İslam âliminden söz edilmektedir.

Tarih alanında ilk çalışma Raşit TAJİBAYEV arkadaşımıza aittir. “Rusya’nın Orta Asya’ya 

Yönelik Politikaların Dönemlere Göre Değişimi” başlığını taşımaktadır. Makalede dö-

nemler itibari ile Rusya’nın Orta Asya siyaseti masaya yatırılmaktadır.
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“Orta Asya Tarihi Kronolojisi”ni Ayhan PALA arkadaşımız hazırladı. Milattan önce başla-

yan kronoloji, günümüze kadar kapsamaktadır.

İkinci kategori uluslararası politikadır. Bu kategoride bir çalışmanın başlığı ki aynı za-

manda editörümüzdür. Savaş KAFKASYALI arkadaşımıza aittir. “Orta Asya’da Güç ve 

Zihniyet” şeklindedir. Burada uluslararası sistem ve Orta Asya’nın sistemdeki belirleyi-

cileri tartışılmakta ve bölgede rekabetle işbirliği aynı zamanda ele alınmaktadır. 

Benim sunumum bittikten sonra Savaş arkadaşımız size yine proje hakkında ve düşün-

celeri hakkında kısa bir malumat arz edecektir.

Ulusal ve uluslararası alanda değişen algılar, küreselleşme ve Türk Dünyası değerlendir-

mesi isimli makalesi ile İlyas DOĞAN, devletlerarası ilişkiler açısından küreselleşmenin 

Türk Dünyası’na olan etkilerini inceleyerek, küreselleşen dünyayı Türk Dünyası açısın-

dan okumaya çalışmış. 

Mehmet Akif OKUR arkadaşımız “Amerikan Dış Politikası ve Orta Asya Dünya Düzeni De-

ğişirken İlişkilerin Geleceği” üzerine adlı düşünce çalışması ile ABD’nin Orta Asya iliş-

kilerinin gelecekte nasıl bir şekil kazanacağı sorusunu cevaplandırmaya çalışmaktadır. 

“Uluslararası Dengeler Bağlamında Orta Asya’daki Enerji Politikaları”nı inceleyen Asem 

HEKİMOĞLU, aynı zamanda Uluslararası İlişkiler bölüm başkanımızdır. Hazar Havzası’nı 

ön plana çıkararak başta Kazakistan olmak üzere bölge ülkelerinde elde edilen enerji 

kaynaklarının Rusya, Çin, ABD dengeleri açısından önemini vurgulamaya çalışmaktadır. 

Mustafa ÜNVER arkadaşımız “Kırgızistan Kırılgan Hatlar Ülkesi” başlığı altında 

Kırgızistan’ı her yönüyle mercek altına almaktadır. 

“Kerimov Dış Politikası Rejim Güvenliği Ekseninde 20 Yılın Kalesi” ile Yalçın SARIKAYA, 

Özbekistan’ın 20 yıllık dış politikasını masaya yatırmakta ve Kerimov sonrası için bazı 

senaryolar üzerinde durmaktadır. 

Diğer taraftan Mehmet Emin ÇAĞLAR “Doğu Türkistan Meselesi ve Uluslararası Hukuk” 

başlıklı makalesi ile Doğu Türkistan’da cereyan eden toplumsal ve politik olayları ulus-

lar arası hukuk açısından yorumlamaya çalışmıştır. 

Raşit TAJİBAYEV tarafından Rusça’dan Türkçe’ye tercüme edilen “Afganistan İşbirliği 

Alanı mı? Yoksa Paylaşılamayan Elma mıdır?’’ adlı makalede Aleksandır ANATOLİVİÇ 

Afganistan’da cereyan eden karışıklıkları ABD, AB ve Rusya üçgeninde eleştirel bir ba-

kış ile incelemeye çalışmıştır.

“Sovyetler Birliği Döneminde Kazakistan” adlı makalesi ile Sefa HEKİMOĞLU, 

Kazakistan’ın siyasi tarihini sergilemektedir. 
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Ruslan TUTAMBAYEV “Kazakistan ve Çin İlişkilerinin Tarihi ve Bugünü” çalışması ile söz 
konusu iki ülke arasındaki ilişkileri tarihin siyasi yönünden anlatmaya çalışmaktadır.

Bu bölümün son çalışması Absattarserik TASMUHAMBETOV’a ait olup “Rus Amerikan 
Çin Nüfus Mücadelesi Çerçevesinde Kazakistan Dış Politikasına Bakış” isimli makale oluş-
turmaktadır. Burada da Kazakistan devletinin bu üç ülke ile yürüttüğü dengeli siyaset 
anlatılmaktadır. 

Son Kategorimiz Ekonomi, bu bölümde bölgenin ekonomik durumu incelenmektedir. 

İlk çalışmanın başlığı “Sovyet Sonrası Dönemde Orta Asya’nın Sorunları ve Uluslarara-
sı Ekonomik Sisteme Entegrasyonu” olup Mehmet DİKKAYA tarafından kaleme alınmış-
tır. Burada bölgesel ve küresel entegrasyon bağlamında Orta Asya ülkelerinin ekono-
mik dönüşümü anlatılmaktadır.

Mehmet ALAGÖZ “Bağımsızlıklarının 20. Yılında Kazakistan Cumhuriyeti’nin Makro Eko-
nomik Performansı”nı 1992-2011 tarihleri ararsında incelemektedir. Bu makale ile daha 
spesifik bir konuyu masaya yatırmakta, Kazakistan’ın bazı makro ekonomik göstergele-
rinden hareketle çeşitli yorumlar ve tahminlerde bulunmaktadır. 

“Kazakistan, Rusya, Belarus Gümrük Birliği Anlaşmasının Kazakistan’da Türk Girişimcileri 
ve Türkiye’nin İhracatı Üzerindeki Etkisi” adlı araştırması ile Osman BARAK, Kazakistan’da 
iş yapmakta olan Türk firmaları üzerinde nicel bir araştırma yaparak etkinin derecesi-
ni ölçmeye çalışmıştır. 

Burada şu konuya da kısaca temas etmek istiyorum. Değerli dinleyiciler, aslında kitap 
kalın bir kitap ama içinde tek saha araştırması diyebileceğimiz ankete dayalı araştırma 
Osman BARAK arkadaşımızın araştırmasıdır. Bunun yanında üç ayrı alanda 3.500’ ün 
üstünde anket uygulaması yapıldı. Amacımız özellikle Güney Kazakistan tüketicisinin 
profilini çıkartmaya gayret ettik. 

Sayın Genel Sekreterimiz Mustafa İSEN Bey, “turizmin sadece bir gelir potansiyeli değil, 
aynı zamanda ülkeleri birbirine yaklaştıran bir faktör olduğunu söylediğinde” çok haklı, 
biz bu araştırmamızda zaten onu amaçlıyoruz.

Kazakistan tüketicisinin Türkiye’ye bir turistik destinasyon olarak ne gözle bakmakta-
dır. Nasıl bakmaktadır. Güney Kazakistan tüketicisinin profili nedir?

Bir başka anketimizde Güney Kazakistan tüketicisinin etno merkeziyetçilik görüşünü 
ele almaya çalışıyoruz. Biz buna bir ürün milliyetçiliği diyoruz. Bir diğer araştırmamız da 
ürün menşei dediğimiz tüketicilerin başka ülkelerden gelen ürünlere karşı nasıl tavır ta-
kındıklarını ortaya koymaktadır. Bu gibi saha araştırmaları aslında toplumun tüketim ka-
lıplarını, tutumlarını, tüketici davranışlarını çok iyi bir şekilde ortaya koyan bir haritadır.  
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O bakımından bu gibi çalışmaların ileriki tarihlerde tekrarlanması ve devam etmesi ge-
rekmektedir.

Son çalışmamız Osman DAĞDELEN arkadaşımıza aittir. “Türkiye ile Orta Asya Cumhu-
riyetleri Arasındaki Ekonomik İlişkilerin Gelişimi.” Burada da bir taraftan Orta Asya ülke-
lerinin 20 yıl zarfında kendi aralarında ekonomik ilişkileri incelenmiş, diğer taraftan da 
bu ülkelerin Türkiye ile ekonomik ilişkilerine temas edilmiştir. 

Sonuç olarak diyebiliriz ki Orta Asya ülkeleri, bölgesel ve global baskılara rağmen köklü 
geçmişinden ilham alarak sahip olduğu devlet tecrübesine ve birliktelik ruhuna daya-
narak geleceğe doğru adımlarla ilerlemeye çalışması gerektiği şeklinde olacaktır. Güç-
lü bir gelecek için gereken maddi imkânlara sahip olan Orta Asya devletleri, yakınlaş-
ma ve mümkün mertebe bütünleşme yoluna gidilerek uluslararası politikanın nesnesin-
den kurtulup öznesi olmaya çalışmalıdır. İç meselelerinde daha da demokratikleşme ve 
çoğulcu sisteme doğru yol almaları gerekmektedir. Halkın devlete muhtaç olduğu de-
ğil, devletin halka hizmet ettiği bir yönetim anlayışına doğru yol almak en akıllı yol ola-
caktır. Ekonomik iç dinamikler, milli kaynaklar, tüketici istek ve hakları göz önüne alı-
narak düzenlenmelidir.

Din; toplumu bir arada tutabilen, ayrışan sosyal tabakaları birbirine yaklaştıran manevi 
bir kaynak olarak görülmeli ve fobi olmaktan çıkarılabilmesi için din eğitimi devlet eliy-
le yapılabilmelidir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.

Dr. Murat YILMAZ: 

- Ben de sizler adına Mahir Hoca’ya teşekkür ediyorum.
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PROJE SUNUMU
Bölgesel ve Küresel Politikalarda Orta Asya

TTeşekkür ediyorum Sayın Başkan, değerli hocalarım. Öncelikle 
şunu ifade edeyim ki bu çalışmayı projelendirme fikri Sayın Os-
man HORATA hocamıza aittir. Başından sonuna kadar verdiği 
destek için kendisine çok teşekkür ediyorum. Ayrıca Ahmet Ye-
sevi Üniversitesi Mütevelli Heyetine, başta Mustafa YEŞİLYURT 
beyefendi olmak üzere, yardımlarını esirgemeyen bütün görev-
lilerine teşekkür ediyorum. 

Biz bu çalışmayı yaparken temel hareket noktamız, Orta 
Asya’nın geçmişten günümüze bölgesel ve küresel politikalar-
daki yerini ve önemini ortaya koyabilmek idi. Bugün açılış otu-
rumunda Sayın Dışişleri Bakanımızın konuşmasında dile getir-
diği çok önemli bir husus vardı. Sayın Bakanımız, Orta Asya 
ile ilgili olarak iki temel hususu ortaya koydu. Birincisi, Orta 
Asya’nın, tarihten günümüze kadar ya çok büyük imparatorluk-
ların merkezi olduğu, bu bölgede imparatorlukların kurulduğu, 
ya da büyük güçlerin bu bölgeyi nüfus altına almaya uğraştı-
ğı bir bölge olduğu şeklindeydi. İkinci husus ise, son 2-3 yüzyıl 

Yrd. Doç. Dr. M. Savaş KAFKASYALI
Ahmet Yesevi Üniversitesi / KAZAKİSTAN
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içerisinde Orta Asya’nın etkin olma durumundan, giderek daha edilgen olma duru-
muna doğru geldiği idi. Sayın Bakanımızın, Orta Asya hakkındaki bu önemli tespiti bi-
zim için de fevkalade mühim olmuştur. Bizim çalışmamız, tespit edilen bu durumun 
sebepleri üzerinde durmak maksadıyla başlatıldı. 

Birçok alandan uzman arkadaşlarımızın ve aynı zamanda uzun süredir Ahmet Yesevi 
Üniversitesinde görev yapıp Orta Asya bölgesinde önemli tecrübe edinmiş, o bölge-
de bulunup, bölgenin imkânlarını kullanarak araştırmalar yapmış hocalarımızla birlik-
te bu durumun sebebini aradık. Dünya tarihinin en büyük imparatorluklarına mekân 
olmuş, uluslararası politikayı etkilemek şöyle dursun, dünya siyasetini belirleyebilmiş 
bir bölge olan Orta Asya, nasıl oldu da son birkaç yüzyılda böylesine ciddi bir belirle-
yicilikten, büyük güçlerin mücadele alanı haline geldi. 

Ekonomik, sosyal, kültürel, dinî, siyasi hususlarda Orta Asya bölgesine baktıktan son-
ra bütün bu alanlarda yapılmış çalışmaların neticesinde, Orta Asya’nın zaman zaman 
çok büyük devletlerin beşiği olabilmesi, sahip olduğu ekonomik ve askerî güçten zi-
yade, bölge halklarının imparatorluk inşa edebilmesine imkân tanıyan zihniyetinin 
etkili olduğu görülmüştür. Sahip olduğu bu güçlü zihniyete sıkı sıkı koruduğu ve baş-
ka milletler karşısında politikalarını ve tutumunu kendi değerleri üzerine bina ettiği 
zaman hükümran olmuş ve büyük imparatorluklar kurmuş, kendi değerlerine ve zih-
niyetine yabancılaştıkça, kendi değerlerini terk ettikçe mahkûmiyeti artmıştır. Son 
birkaç asırda, kendi değerlerinden uzaklaşan ve bir takım yapay ve kurgusal fikirlerin 
seline kapılan Orta Asya’nın (bölge halklarının) edilgen bir duruma gelmesi de bu se-
beptendir. 

Orta Asya’nın esasında tarih içerisinde de günümüzde de önemli bir güç olduğu bu 
çalışmadaki yirmi bir akademik çalışmayla ortaya koyulmuştur. Bu gücü sadece eko-
nomik, sadece kültürel veya sadece enerji gibi hususlardan elde etmediği, bir bütün 
olarak zihniyeti ile güç olduğu neticesi ise, hem bizim çalışmamız için önemli ve ge-
rekli bir netice olmuş hem de bundan sonraki çalışmalara ve daha da önemlisi böl-
gesel ve küresel politikaları belirleyenlere hayatî bir ön bilgi vermesi bakımından çok 
değerli olmuştur.

Netice itibariyle denilebilir ki, Orta Asya bir güçtür. Ve bu gücü, zihniyetinden kay-
naklanmaktadır. Orta Asya, büyük imparatorluklar kurabilen, büyük devletler kura-
bilen bir zihniyet olmuştur. Bu zihniyetinden ayrıldığı vakit büyük imparatorluklar-
dan, büyük güçlerin nüfus mücadelesi alanı hâline gelmiştir. Çalışmamızın sonucun-
da da belki birçok alanın verileri ile bu genel neticeye vardık diyebiliriz. Çalışmanın 
teferruatları hakkında sorular olduğu takdirde bilgi verebilirim. Şimdilik çok teşekkür 
ediyorum, saygılar sunuyorum.
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Dr. Murat YILMAZ:

- Evet, biz de teşekkür ediyoruz. Şimdi hem toplantıyı, hem de bu 
toplantının yapılış amacı olan 20.yılı değerlendirmek üzere yeni 
bir safhaya geçiyoruz. Proje tanıtımları sona erdi. Evvela Bülent 
Hocamla başlayacağız. Bülent ARAS bir akademisyen, hâlihazırda 
Dışişleri Bakanlığı Stratejik Araştırmalar Merkezi idarecisi, bu 
programın inşasında, yapımında, görevinin ötesinde yapıcı bir kat-
kı sergiledi. Huzurlarınızda ben diğer paydaşlar adına kendisine te-
şekkür ediyorum. Hocam yaklaşık 15 dakikanız var. 
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RAPORLAR ve PROJEYLE İLGİLİ DEĞERLENDİRMELER

SSayın Oturum Başkanına bu nazik sözlerinden dolayı teşekkür 

etmek istiyorum. Onun iltifatına layık bir konuşma yapmaya ça-

lışacağım. Burada teşekkür edilecek çok sayıda katılımcı ve or-

ganizatör kurum temsilcileri var. Öncelikle Osman Bey’in adı-

nı anmak lazım. Biz merkez olarak bu çalışmanın içinde olmak-

tan büyük mutluluk duyduk. Sayın Bakanımız da bunu paylaş-

tı; teşrif ederek ve ev sahipliğini kabul ederek de bunu göster-

miş oldu sanırım. 

Şimdi yapılan çalışma, Orta Asya’yı küresel ve bölgesel düzlem-

de analiz edip inceleyen ama aynı zamanda bununla da kalma-

yıp iç politik, dış politik, iç ekonomik ve dış ekonomik boyutlarla 

ilgilenen bir çalışma aslında. Tam da 20 yılın muhasebesini yap-

mak, geçmişe bakmak, bugünü anlamak, geleceğe yönelik pro-

jeksiyonlar yapmak için oldukça anlamlı bir perspektif sunuyor. 

Tabii ki kitabı okuyamadık. O yüzden ben kitaptan ziyade kendi 

düşüncelerimi paylaşmaya çalışacağım. 

Prof. Dr. Bülent ARAS
Dışişleri Bakanlığı 
Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı
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Öncelikle bir küresel ortamdan bahsediyoruz. Nasıl bir küresel ortamdayız? Orta Asya 
nasıl bir küresel ortamda kendine yer bulmaya çalışıyor? Sabah sıkça bir Amerikan dü-
şünürün adı zikredildi. Brzezinski’nin yakında yazdığı yeni bir kitap var. Dünya sistemini, 
küresel karmaşa olarak değerlendiriyor. Küresel sisteme baktığımız zaman küresel sis-
temin üç önemli kırılma düzlemi var. Buna üç büyük kriz de diyebiliriz. Küresel sistem 
ciddi ölçekte bir siyasi kriz yaşıyor. Bu siyasi krizin net aplikasyonu da küresel güvenlik 
krizidir. 1990’larda sorun çözme potansiyeli küresel sistemde çok daha fazla idi. Çünkü 
sorunlar bölgeler içerisinde sınırlanabiliyor ve küresel öneme, küresel tehdit boyutuna 
ulaşmadan bu sorunları aşmak mümkün olabiliyordu. Fakat içinde bulunduğumuz son 
10 yıl içerisinde maalesef böyle bir lüksümüz yok. En küçük bölgesel kriz hızla küresel 
nitelik kazanabiliyor ve en azından bunun ihtimali üzerinden konuşmak mümkün olabi-
liyor. Örneğin size çok basit örnek. İşte en son Güney Kıbrıs’ın yol açtığı bir petrol son-
daj sorunu var. Bu soruna bakıldığı zaman yapılan senaryolar rahatlıkla Rusya’nın dâhil 
olabileceği, İsrail-Türkiye geriliminin içine sürüklenebileceği, Yunanistan’ın buraya çe-
kilebileceği, Rusya’nın dâhil olması ile NATO’nun buraya girebileceği spekülasyonla-
rı yapılabilir. Yani küçücük bir kriz çabucak bölgesel krize, oradan da küresel krize atla-
nabiliyor. Böyle bir ihtimali de Gürcistan-Rusya krizi üzerinden yaşadık. Bir süre son-
ra Karadeniz’de NATO, Rusya ve ABD gemilerinin karşı karşıya gelme riski ortaya çıktı. 

Şimdi bu ciddi bir küresel yönetim, yönetişim sorununa işaret ediyor. Bu tarz sorunlar-
la ilgilenmenin mekanizması aslında Birleşmiş Milletler’dir. BM’nin mevcut yapısı, so-
run çözmeden ziyade sorunları askıya alma, rafa kaldırma, öteleme üzerine kurulmuş 
bir durumda. Sorun çözme potansiyeli yok, ciddi anlamda dünyanın değişen yapısını 
temsil etmemektedir. Yeni ortaya çıkan güçler kendilerini yeterince ifade etmemek-
te, sorun çözümünde ve kendi çıkarlarını gözetmede de BM’nin dışında yeni inisiyatifler 
geliştirmektedirler. Çok uzatmayacağım basit bir örnek vereceğim. Ortadoğu sorunla-
rı ile ilgili son dönemlerde BM’nin ürettiği toplam inisiyatif sayısı, Katar’ın ürettiği ini-
siyatif sayısından daha az. Yani burada BM’nin sorun çözmede ne kadar yetersiz kaldı-
ğını göstermektedir. 

İkinci fay hattı küresel sistemde, küresel ekonomik kriz, 2000 yılların başında başladı, 
2008’de finans krizi olarak ortaya çıktı. Fakat şu anda şüphemiz yok ki bir küresel ekono-
mik krizle karşı karşıyayız ve bu küresel ekonomik kriz, ülke iflaslarına yol açıyor. 1990’lar-
da bir failed states, başarısız devlet çöküşü literatürü vardı. Şimdi bu literatür, küresel 
ekonomik krizle küresel bir geçerlilik kazandı. Birçok ülkenin kısa sürede çöküşü üzerinde 
konuşuluyor. Şu anda aslında çöküşü fiilen gerçekleşmiş ama resmen belirlenmemiş ülke-
ler var ve bu ülkeler çoğunlukla da gelişmiş batı dünyası içerisinde. İlginç bir trendle küre-
sel ekonomik kriz yaşıyoruz. Bu küresel ekonomik krizle başa çıkması öngörülen kurum-
lar; IMF, Dünya Bankası ve benzeri kurumlar, bu krizle başa çıkamıyorlar. Ne finans sis-
temi yeniden yapılandırılabiliyor, ne de bu küresel ekonomik krizden çıkışın bir reçetesi  



• BÖLGESEL VE KÜRESEL POLİTİKALARIN KAVŞAĞINDA  ORTA ASYA TÜRK CUMHURİYETLERİ  İKİNCİ OTURUM 

• 1 0 7•

hazırlanabiliyor. Büyük ekonomik yapılanmalar, örgütlerin çöküşü, AB dahil çöküş senar-
yoları üzerinde konuşuluyor. 

Üçüncü küresel fay hattı da kültürel fay hattı. Huntington’dan bahsedildi. Ciddi anlam-
da 11 Eylül sonrası, 11 Eylül öncesinde Soğuk Savaş bitti. Soğuk Savaş sonrası 11 Eylül’e 
kadar olan dönem aslında bir anlamda Soğuk Savaştan soğuk barışa geçtiğimiz bir dö-
nemdi. Biz 1989’dan 11 Eylül 2001’e kadar aslında küresel ölçekte hiçbir sorun çözme-
dik. Yani Kuveyt bağlamında Irak üzerinden sorun rafa kaldırıldı. Yugoslavya büyük bir 
krizdi, rafa kaldırıldı. Somali büyük bir krizdi, rafa kaldırıldı, çözülmedi. Soğuk barış dö-
nemi yaşadık. 11 Eylül ile aslında bu dönemin sürdürülemez olduğunu ortaya çıktı. 11 
Eylül sonrası en önemli küresel fay hattı, gerilim kaynağı, kültürel sorunlar üzerinden 
ortaya çıkabilecek çatışmalar, tansiyonlar, gerilimler, İslamofobi, Yahudi düşmanlığı ve 
benzeri çok çeşitli krizler dünya üzerinde dolanıyor. Ülkeler arasında krizlere, savaşlara, 
geniş ölçekli çatışmalara yol açabilecek bir kriz potansiyeli mevcut. Şimdi küresel ola-
rak tam anlamıyla bir karmaşa çağına doğru ilerliyoruz. Yani Soğuk Savaş sonrası dö-
nemde yeni bir sistem ortaya çıkmadı. Yeni sistem ortaya çıkmadığı gibi küresel siste-
min en önemli tehditlerinden birisi de bir hegemonya krizinin yaşanması. Artık dünya-
da hiçbir ülke küresel ölçekte istediğini yapabilecek güçte ve kabiliyette değil. ABD de 
dâhil ve bu hegemonya krizi bir anlamda bölgesel güçlere alan açıyor. Yani eskisine na-
zaran bölgesel güçler çok daha fazla tesir edebilecek pozisyonlar kazanıyor. Fakat şöy-
le bir realite yaşanıyor. 

Küresel düzlemden bölgesel düzleme geçersek, bölgesel aktörler, birbirleri üzerinde te-
sir icra edemeyecek, aşağı yukarı eşit güçte çeşitli bölgelerde çeşitli güçler ortaya çıktı. 
Konuyu çok dağıtmadan Orta Asya bölgesi üzerinde odaklanırsak, küresel sistemde or-
taya çıkan bir realite var. Neo-Marksist terminolojiyi kullanırsak dünya üzerinde Mark-
sist terminoloji sistemi Neo-Marksist terminolojiyi öngörürdü. Yani bir çevre devletle-
ri var, bir de merkez devletleri var. Merkez devletleri dünyayı yöneten askeri ve ekono-
mik güce sahip devletlerdir. Çevre devletleri de bunların yönettiği ve kaynaklarını sö-
mürdüğü devletlerdir. Şimdi bunların ikisi arasında bir teori ortaya çıktı. Yarı çevre dev-
letleri ve bunlar; Hindistan, Brezilya, Türkiye, Çin ve Rusya gibi ülkeler. Bu ülkeler, küre-
sel ölçekteki ülkelere tesir icra edemiyorlar. Ancak bölgesel ölçekteki güçlere tesir ede-
biliyorlar. Birbirleri üzerine üstünlük kuramıyorlar ve bu ülkeler mevcut önceki dönem-
deki küresel sistemin hakim güçlerinden farklı pozisyonlarda alabiliyorlar. Örneğin işte 
bu İran nükleer sorunu üzerinde Brezilya ve Türkiye, batının pozisyonundan bağımsız 
bir pozisyon aldılar. Batılı bir pozisyon aldılar ama batının pozisyonundan farklı bir po-
zisyon aldılar. Bu ülkeler yine karakter itibari ile işte bu uluslararası ekonomi politik ter-
minolojiyi kullanırsak onlar kuzey güney ayrımı yaparlar. Genelde güneyden bunların 
içerisinde tek farklı gösterilen ülke Türkiye, onun hem güney, hem kuzey karakteri var. 
Şimdi Orta Asya’nın etrafında yarı çevreli ülkelerden çokça var. Yani Hindistan var, Çin 



BAĞIMSIZLIKLARININ 20. YILINDA TÜRK CUMHURİYETLERİ  AZERBAYCAN • KAZAKİSTAN • KIRGIZİSTAN • ÖZBEKİSTAN • TÜRKMENİSTAN •

• 1 0 8•

var, Rusya var ve bu bölge üzerinde etki icra etmek isteyen ülkelerdir. Şimdi birinci böl-
gesel trend bu, yani burada küresel sistemde ortaya çıkan yeni ülkeler var, yeni güçler 
var. Orta Asya üzerinde etkili olmaya çalışıyorlar.

İkinci önemli bağlamda Orta Asya civarı aslında küresel sistemin bahsettiği güvenlik teh-
ditlerinin önemli ölçekte ortaya çıktığı bir coğrafya. Yani Afganistan burada potansiyel, 
Pakistan bu coğrafyada, İran bu coğrafyada, bölgenin etrafında ciddi bir çatışma ve kriz 
potansiyeli var. Devam eden krizler var, hâlâ dünyanın pek çok bölgesinde işte bu “soft 
power” yumuşak güçler, demokrasi, insan hakları yani bunların üzerinden politika yürüt-
meleri söz konusu. Bu coğrafya hâlâ askerî müdahale coğrafyası olmaktan çıkmış değil, 
yani bir anlamda askerî müdahale coğrafyası olmaya devam ediyor. Ve bölgesel ekonomi 
politikaları açısından ikinci önemli trend olarak buna dikkat edilmesi lazım. 

Şimdi böyle bir komşuluğa, yani bu tarz komşulara sahip ülkelere tarihsel olarak baktığı-
mız zaman belli açmazları var. Yani her zaman güçlü komşularla karşı karşıya kalmak zor 
bir durumdur. Güçlü komşularla karşı karşıya kalırsanız iki çıkış yolunuz var. Özetle bir ta-
nesi bir denge politikasıdır. Bu komşularla öyle bir ittifak ilişkisi kurarsanız ki hiç birisi sizin 
üzerinde etkili olamaz veya ikincisi nötr yani tarafsız bir politika benimsemeye çalışmanız. 
Aslında bölge ülkelerine baktığımız zaman iki trendi de görüyoruz. Türkmenistan’ın taraf-
sızlık politikası üzerine gitmesi, diğer ülkelerin de belli ittifaklar kurmaları, zaman zaman 
Rusya’ya yakın olmaları, zaman zaman diğer ülkeler ile Rusya’yı dengelemeye çalışmala-
rı, bu iki politikanın da aslında bölgede olduğunu gösteriyor. Yani özetle küresel ve bölge-
sel olarak zor bir coğrafya ve zor bir dönem geçiriyor bu coğrafya. Böyle küresel karmaşa 
ortamında zor komşuluk dediğimiz bağlamında ayakta kalmanın yolu, aslında içerde sağ-
lam olmaktan geçiyor. Yani özetle bu.

“Muhammad AYUB” diye birisi var. Onun 3. Dünya teorisi var. 3. dünya kavramı an-
lamını yitirdi, ama en azından gene de bir açıklayıcı nitelik sağlıyor bize. “Muhammad 
AYUB” 3. dünya güvenliği ile ilgili çok önemli tezleri var. Benim en sevdiğim tezi şunu 
söyler. 3. Dünyada güvenlik, aslında büyük oranda iç meseledir. Yani evinizi düzene ko-
yarsanız etrafınızda olup biten sizi minimum ölçekte etkiler. Ama eviniz düzende değil-
se böyle bir küresel karmaşa çağında ve böyle bir bölgesel bir ortamda yararlanabilirli-
liğiniz çok yüksektir. Şu anda bölge ülkelerin yararlanabilirliği çok yüksekte ve önümüz-
deki dönemde çizilebilecek en anlamlı perspektif, evini çeki düzene koymak ve bunun 
için bu ülkelerde bir demokrasi güvenlik ikilemini demokrasi ile çözecek, daha da de-
mokratikleşecek devlet kurumları tahkim edecek. Ekonomik yapılanmayı sağlayacak 
ve daha demokratik olarak daha güvenli bir hâle geçebilecek bir devlet modelinin, yö-
netim modelinin, politik modelinin sağlanması üzerine çalışmaların, önümüzdeki dö-
nem içinde yapılabilecek en anlamlı perspektiftir diye düşünüyorum. Sabrınız için çok 
teşekkür ediyorum.



• BÖLGESEL VE KÜRESEL POLİTİKALARIN KAVŞAĞINDA  ORTA ASYA TÜRK CUMHURİYETLERİ  İKİNCİ OTURUM 

• 1 0 9•

Dr. Murat YILMAZ: 

- Evet biz de teşekkür ediyoruz Bülent Hocam. Bülent Hocanın ko-
nuşması ve bu konuşmayı Dışişleri Bakanlığı Stratejik Araştırma-
lar Merkezi adına yapıyor olması, Türkiye dış politikasının ne öl-
çüde değişip dönüştüğünü de gösteriyor. Türkiye artık eskisine 
nispetle akademisyenlerden, düşünce kuruluşlarından daha faz-
la istifade ediyor. Çünkü Soğuk Savaş döneminin bugüne nispet-
le daha bağımlı dış politikanın yerini bağımsız bir dış politika al-
mış durumda, buna paralel olarak bunu destekleyen bir başka şey 
de Türkiye’nin iç politikasındaki, demokratikleşme ve çeşitlenme. 
Bütün bunlar dış politikanın da, bilginin de daha çoğulculaşmasını 
ve bürokratik karakterin ötesinde bir mahiyet kazanmasını temin 
ediyor. Bu bakımdan Bülent Hoca’nın yaptığı düşünce kuruluşla-
rı üzerine SETA’dan çıkan bir araştırma var. Son dönemde düşün-
ce kuruluşlarının aldığı rolü anlatan onu dikkatlerinize sunmak is-
terim. Şimdi değerlendirme faslına devam ediyoruz. Doç. Dr. Pı-
nar AKÇALI. ODTÜ Siyaset Akademisinden buyurun hocam, sizin 
de 15 dakikanız var.

T.C. Dışişleri Bakanlığı Stratejik Araştırmalar Merkezi ile Kazakistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayesindeki Stratejik 
Araştırmalar Enstitüsü arasındaki işbirliğine ilişkin olarak Prof. Dr. Bülent Aras ile Doç. Dr. Bulat Sultanov mutabakat zaptı imzaladı.
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RAPORLAR ve PROJEYLE İLGİLİ DEĞERLENDİRMELER

T

Doç. Dr. Pınar AKÇALI
ODTÜ Siyaset Akademisi

Teşekkür ederim. “Bölgesel ve Küresel Politikaların Kavşağında 

Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinin Değerlendirilmesi” başlığı ken-

di içerisinde bence birçok şeyi açıklıyor. Açıklayıcı ve kapsayıcı bir 

oturum başlığı. Çünkü Orta Asya, gerçekten bölgesel ve küresel 

politikaların tam kavşağında yer alan bir durumda ve gerek daha 

önceki oturumlarda yapılan sunumlar, gerekse buradaki proje su-

numu aslında konuyu değişik yönleri ile ele almamıza katkıda bu-

lundu. Şimdi Orta Asya’yı anlamak için olmazsa olmazlardan biri, 

küresel ve bölgesel politikalara bakmak. Bu, aslında jeopolitiğin 

ilk doğduğu dönemlere kadar giden bir şey. Mackinder’in tanım-

lanması ile Merkez Bölge veya Kalpgâh diye bazen tercüme edi-

liyor. 

Bugün geldiğimiz noktada o çok sözü edilen Britanya İmparator-

luğu ile Çarlık Rusya’sı arasındaki yeni oyunun yeni versiyonu. 

Şimdi bugün bu oyunun hem oyuncuları fazla olduğu için karma-

şık hem de oyun alanının kendisi karmaşık. Hem de konular çok 
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daha çeşitli. Bu yüzden bugün çok daha zor bir tablo ile karşı karşıyayız. Sanıyorum daha 
önceki sunuşlar, bunu çeşitli yönleri ile ortaya koydu. 

Bugün ABD ve AB ayrı ayrı ele alındı. Bunlar küresel oyuncular olarak karşımızda, Rus-
ya ve Çin gibi iki çok güçlü bölgesel oyuncu karşımızda. Asya’nın yükselen yeni yıldızı de-
nilen Hindistan var. Doğrudan sınırı yok bölgeyle, fakat bölgeyle olan ilişkisi ve iletişimi 
açısından ABD’nin kendisine Hindistan’ı bir müttefik olarak görmesinden de kaynakla-
nan bir biçimde Hindistan var ve tabii Orta Asya ülkelerinin kendileri var. Bugün sabah-
ki konuşmalarda da vurgulandı. Artık bağımsızlık yolunda emin adımlarla ilerlediklerini 
gördüğümüz Orta Asya ülkeleri var. Bunların da kendi öncelikleri ve manevra alanlarının 
olduğundan söz edilebilir. Özellikle bu bağlamda Kazakistan’a vurgu yapıldı. Kazakistan, 
bölge politikasını ciddi anlamda etkileyebilen bir ülke. Şimdi oyun alanı da daha karma-
şık dedik. Gerçekten bu karmaşıklık çok açık, bölgesel ve küresel aktörler ve Orta Asya 
ülkelerinin kendileri dâhil olmak üzere pek çok ülkenin kendine özgü bir takım öncelik-
leri var, beklentileri var. Dış politika tercihleri var ve tüm bunların bir dengede tutulma-
sı gereksinimi de var. Her oyuncu açısından konular daha çeşitli, daha karmaşık. Bu du-
rum eskisine göre daha fazla sayıda konuyla baş etmesini gerektiriyor. Bölgesel ve küre-
sel aktörlerin pek çok konuda işbirliği imkânları olduğu gibi, gene aynı konularda rekabet 
ve çekişme de yaşanabiliyor.

Şimdi enerji ile ilgili raporda Sayın YAZAR bugünkü durumdan söz etmedi, ama raporda 
ilginç bir noktaya değiniyordu. 21.yüzyılın Asya kıtasının yükselişe geçeceği ve kendisinin 
tabiri ile büyümenin tüm türlerinin Asya’da toplanacağı bir yüzyıl olacağını belirtti. O ra-
por bana oldukça önemli geldi, kişisel olarak benim de katıldığım bir yorum.

ABD’ye ilişkin yapılan sunumda da ABD’nin kendi sorunları ile ne ölçüde baş edebilece-
ği konusunda da soru işaretleri olduğuna işaret edildi.

AB’nin de kendi içerisinde pek çok sorunu var. Dolayısıyla 21. yüzyılın Asya’nın yüzyı-
lı olacağı tezini tekrar düşünecek olursak, Orta Asya bölgesi çok kritik bir coğrafyada yer 
alıyor. Şimdi ortak bir takım çıkarlardan söz edilebilir veya işbirliği yapılabilecek alanlar-
dan söz edilebilir. Hem küresel ve bölgesel aktörler, hem de Orta Asya ülkeleri açısından 
istikrâr, güvenlik, ekonomik büyüme, her türlü radikal akımlar, ve uyuşturucu kaçakçılığı 
gibi olaylar, böyle ülkeler için çok ciddi bir güvenlik sorunu oluşturuyor ve bu bağlamda 
bütün aktörlerin işbirliği yapabilmelerine açık olduklarını düşünüyorum. En azından hiç-
bir ülke açıkça uyuşturucu iyidir biz bunu destekleyelim demeyecektir. 

Bu konularda çok ciddi işbirliği potansiyeli olduğunu ve görünüşte en azından kimsenin 
çıkar çatışmasına girmeyeceğini varsayabiliriz. Yine bir takım ortak hedeflerden söz edi-
lebilir. Örneğin ticaret hacminin artırılması, ham madde ya da enerji kaynaklarının dün-
ya pazarlarına ulaştırılması gibi. Ama bazı konularda görüş ayrılıkları ve farklılıklar da 
var. Özellikle ABD’nin ve daha çok AB ülkelerinin üzerinde durduğu; demokratikleşme, 
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sivil toplumun durumu, hukuk devletinin güçlendirilmesi, insan haklarının güçlendiril-
mesi gibi konularda bile biraz derinlere inince bir ülkenin beklentisi ile diğer ülkenin bek-
lentisi, birbiriyle çatışabilmekte. Şimdi sanıyorum bugün bölgeye ilişkin en temel gerek-
liliklerden bir tanesi, güç dengelerini iyi anlamak ve iyi değerlendirmektir. Buna ilişkin 
çok fazla şey söylendi. Hangi oyuncular arasında güç dengeleri dediğimiz zaman aklımı-
za küresel bir aktör olarak ABD, onun dışında Rusya ve Çin geliyor. Burada her üç ülke-
ye ilişkin kapsamlı raporların kısa özetleri sunuldu zaten. Şu nokta sanıyorum hepimizin 
dikkatini çekmiştir. Her üç rapor da, üç ayrı ülkeye odaklansa bile kaçınılmaz bir biçim-
de diğer iki ülkeye de atıfta bulunuldu. Bu bize şunu gösteriyor. ABD’nin Orta Asya poli-
tikası dediğimiz zaman bunu Çin veya Rusya’nınkinden soyutlayarak ele almamız müm-
kün değildir. Aynı şey diğer iki aktör için de geçerlidir. Zaten baktığımız zaman bu üç ül-
kenin sürekli birbirini dengeleme, kontrol etme, diğerinin ne yaptığını anlamaya çalışma 
gibi bir çaba içinde olduğunu görüyoruz. Kimi durumlarda bir büyük oyuncunun çıkarına 
uygun olan diğerininkinin çıkarına uygun olmayabilir. Rusya ve Çin arasında bir işbirliğin-
den söz etmek mümkündür. ABD’nin bölgeye girmesine yönelik olarak hep bu iki aktö-
rün belli bir rahatsızlığı var. Şanghay İşbirliği Örgütü, bu bağlamda çok sık gündeme ge-
len bir örgüttür. Burada çarpıcı bir şey var. Şanghay İşbirliği Örgütü, düzenli olarak belli 
zirvelerle toplanıyor. Örneğin 2004 yılındaki Taşkent Zirvesi’nde Moğolistan’ın gözlem-
ci statüsü için başvurusu kabul ediliyor. Bir sonraki sene Astana’da Pakistan, İran ve Hin-
distan, gözlemciliğe kabul ediliyorlar. Ama ABD’nin aynı yıl yaptığı başvuru reddediliyor. 
Bu bir bağlamda demin söylediğim noktanın ufak bir yansıması olabilir.

Ancak bu durum Çin ve Rusya’nın her alanda beraber hareket ettikleri anlamlarına kesin-
likle gelmiyor. İkisinin de kendi arasında belli konularda rekabet içinde olduklarını görü-
yoruz. Özelikle Çin’in son dönemlerde boru hatları için Orta Asya’ya kolaylıklar sağla-
dığını, finansmanını üstlendiği ve bir takım boru hatlarının açılmasına destek olduğunu 
görüyoruz. Bu durum zaten Kazakistan ve Türkmenistan ile de gözlemlediğimiz bir şey 
ve hem Çin’in, hem ülkelerin çıkarına olsa bile Rusya’nın da biraz ister istemez bölgede 
etkinliğini azaltma yönünde bir adım olarak değerlendirilebilir. ABD’nin de benzer şekil-
de diğer iki ülkeyi dengeleme, çevreleme, olabildiğince etki alanlarını kısıtlayabilme gibi 
bir takım kendilerine göre girişimleri var. Bülent Bey yarı çevre ülkeleri diye bir kavram-
dan bahsetti. Yarı çevre ülkeleri olarak kabul edilebilecek olan; Türkiye, İran, Hindistan 
ve Pakistan gibi başka ülkeler de var. Orta Asya ülkelerinin her birinin bu ülkelerin her bi-
riyle işbirliklerine bir miktar mutlaka bakılması lazımdır. Bazen bu aktörlerin kendi ara-
larındaki rekabetlerinden de söz edilebiliyor. Bağımsızlıklarının ilk yıllarında, özellikle ilk 
5-6 yıl için İran ile Türkiye arasında pek çok değişik açıdan ciddi bir rekabet olacağı öngö-
rülüyordu. Bu bağlamda bu güçlerin kendi aralarında ve tabii diğer belli üç güçle de belli 
bir ilişki bütünlüğü içinde belli bir denge korumaya çalıştıklarını görüyoruz. Buna da dik-
kat edilmesi gerekiyor.
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Biraz önce kısaca bahsettim. Orta Asya ülkelerinin kendileri de bu bağlamda ayrı ayrı 
ele alınmalıdır. Hem tek tek ülkeler olarak, hem de tabii bölge olarak bir arada ne ya-
pılabiliyor? Ne yapabilirler? Ne yapabildiler? Ne yapamadılar? Bunlara bakılması gere-
kiyor. Daha önceki sunumlarda da belirtildi. Her birinin birbirinden farklı olarak dış po-
litika beklentileri de olabilir, birbirinden farklı koşulları var zaten. Hem birbiriyle, hem 
bölge ülkeleri ile hem de örneğin Almanya gibi oldukça uzak görülebilen bir ülke ile de 
Kazakistan’ın özel bir ilişkisi olabiliyor. Dolayısıyla küresel alanda kendilerine yer açmak 
diye Sayın Dışişleri Bakanı sabah vurguladı. Bunu da görüyoruz. Orta Asya ülkeleri tama-
men edilgen ve büyük oyunun öne sürülen piyonlarıdır demek, son derece yetersiz ka-
lacaktır. Bağımsızlıklarının 20. yılının kutlandığı bu dönemde, her bir ülke, gerek bölge-
sel, gerekse küresel olarak kendilerine yol açmak ve boşlukları doldurma eğilimindedir-
ler diye düşünüyorum.

Tabii ki bunu yaparken oldukça dikkatli davranmaları da gerekiyor. Yıllar önce Askar 
Akayev’in bir yorumu vardı: Küçük ülkelerin büyük arkadaşlara ihtiyaçları vardır. Bu bir 
ölçüde doğru olabilir. Bölgesel anlamda, küresel anlamda o büyük aktörlerin çıkarlarını 
gözetmek ve onları göz önüne almak anlamında doğru olabilir. Ama tümüyle edilgen bir 
dış politika izlediklerini söylemek de doğrusu çok da kolay değildir. Türkmenistan örne-
ği bunun çok ciddi bir istisnasıdır. Özbekistan ve Kazakistan dış politikalarını da sanırım 
dikkatle izlememiz gerekir. 

Son olarak şunu vurgulamak istiyorum: Bölge ülkelerinin veya küresel aktörlerin dış po-
litikalarında da dönemsel olarak değişimler gözleniyor. Örneğin Rusya açısından Yelt-
sin dönemi ile Putin döneminin dış politika tercihleri çok farklı olabiliyor. Buna bağlı ola-
rak başka şeyler de farklı boyutlarda gündeme gelebiliyor. ABD’nin yine Rusya’yı ön pla-
na çıkaran politikası ve daha sonra bunu bir şekilde değiştirmeye yönelik bir takım bek-
lentilerin olması, örneğin yine Çin’in dönemsel olarak değişen politikasından bahsedildi. 
Orta Asya için de aynı şeyin geçerli olduğunu söyleyebiliriz. Çok tipik bir örneği, Özbe-
kistan dış politikasının inişleri çıkışları. Daha dikkatli incelendiğinde yine bölgesel ve kü-
resel anlamda nelerin yaşandığına bağlı olarak bunların değişkenlik gösterdiklerini öne 
sürebiliriz. Benim söyleyeceklerim şimdilik bu kadar, sorular olursa daha sonra yanıtla-
maya çalışacağım. Teşekkür ediyorum.

Dr. Murat YILMAZ: 

- Biz de teşekkür ediyoruz. Bülent Bey’in işaret ettiği, Pınar 
Hoca’nın da vurguladığı üzere Asya’nın dünya ekonomisindeki 
yeri giderek büyüyor. Aslında biz daha ziyade modern dönemle-
ri ve sanayi devrimini düşündüğümüz için tarihte hep böyle olu-
yor zannediyoruz. Öyle değil aslında. Sanayi devriminden önce 
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Avrupa’nın, Batının dünya ekonomisindeki ağırlığı bugünküne nis-
petle çok daha küçük. Asya’nın ağırlığı çok daha fazla. Bu yeni-
den bir değişim, dönüşüm geçiriyor. Özellikle Frank’ın çalışmaları 
var. Frank’la beraber bu merkez çevre ilişkileri ele alan ve ona kat-
kıda bulunan insanların tartışmaları da bu bakımından çok öğre-
ticidir. Bunları herhalde önümüzdeki dönemde daha çok okuyup 
tartışacağız. Bu vesile ile şuna işaret etmek isterim. Bu sempoz-
yum veya bu toplantı sırasında zaman zaman zikrettiğimiz o ço-
ğulculuk kavramı, bu sempozyumda tezahür etmiş durumda. Bu 
araştırma projelerinde, kitaplarda, raporlarda birbirinden farklı si-
yasi ekollerden, görüşlerden, disiplinlerden gelen insanlar müşte-
rek çalışmalar yaptılar. Şimdi de müşterek tartışmalar yapıyorlar. 
Bu, Türkiye’nin yaşadığı olgunlaşma bakımından fevkalade öğre-
tici ve ilerisi içinde umut verici, herhalde bu tür çalışmaların art-
ması yerinde olacaktır. Şimdi yine girişte ifade etmiştim. Bu sü-
rece üniversitelerin, basın yayının yanı sıra aynı zamanda düşün-
ce kuruluşları da fevkalâde önemli bir mecra açıyorlar. Buralarda 
da farklı görüşlerden insanlar müşterek çalışmalar yapıyor. Muh-
telif projelerde bir araya geliyorlar. Şimdi öyle bir düşünce kurulu-
şundan USAK’tan Doç. Dr. Turgut DEMİRTEPE bir sunuş yapacak. 
Hem toplantı üzerine hem de arzu ederse bu 20 yılın değerlendir-
mesi üzerine. USAK’ın adını zikretmişken özellikle Orta Asya araş-
tırmalarına önem verdiklerini ifade etmek isterim. Bu adla bir der-
gileri var. Bunun yanı sıra muhtelif yayınları da var, ilgilenen ki-
şiler USAK’tan bunları temin edebilirler. Adını zikretmişken buna 
benzer başka kurumları da zikredelim ki bu çoğulculuğun bir ni-
şanesi olsun. Yine işte SETA’nın, SDE’nin, ORSAM’ın, TASAM’ın 
muhtemelen unuttuğum başkalarının da bu istikamette çalışma-
ları var. Bu çoğulculuk aslında gerçekten öğreticidir. Bunun Türki-
ye ile Orta Asya Cumhuriyetleri arasında ya da Türk Cumhuriyet-
leri arasındaki ilişkilerde de bundan sonraki tayin edici faktörler-
den biri olacağını şimdiden söyleyebilirim. Bu alanda gelişme, iş-
birliği temin edildikçe, bu işbirliğinden elde edilen verim ve onun 
derinleşmesi genişletmesi de daha kolay olabilecektir. Turgut ho-
cam, sizin de 15 dakikanız vardır.
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RAPORLAR ve PROJEYLE İLGİLİ DEĞERLENDİRMELER

B

Doç. Dr. Turgut DEMİRTEPE
USAK (Uluslararası Stratejik Araştırmalar 
Kurumu)

Böyle bir toplantıda günün son konuşmacısı olmanın doğal ola-
rak kendine göre bir kaç handikapı var; bunlardan biri yorgun bir 
dinleyici kitlesine hitap etmek, diğeri de şu ana kadar konunun 
değişik boyutlarının irdelenmiş olması nedeniyle son konuş-
macıya genelde bazı konuları tekrar etmek düşmesi. Bu çerçe-
vede ben küresel aktörlerin bölge politikalarının parametreleri-
nin neler olduğuna kısaca değinmek ve bu politikalar karşısında 
Türkiye’nin konumunun ne olduğu üzerinde durmak istiyorum. 
Yine bu bağlamda raporlar ve proje kapsamında hangi konular-
da genişletilmeye gidilmesi ve derinleştirilmesi gerektiği husus-
larında bazı yorumlarda bulunmak ve özellikle bu projeyi yürü-
ten arkadaşların dikkatine sunmak istiyorum.

1991 sonrası süreçte ABD’nin bölge politikalarının temelde bir-
kaç başlık altında değerlendirilebileceğini söylemek müm-
kün. Bunlardan ilki, Rusya’nın bölgede varlığının sınırlandırıl-
ması, yani tekrar bölgeye dönüşünün engellenmesi; ikincisi, gü-
venlik kurumları bağlamında bölge ülkelerinin dünya sistemine  
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-ki bunu Batı sistemi olarak görmek gerekir- özellikle de Batı güvenlik sistemine enteg-
re edilmesi; üçüncü olarak enerji kaynaklarının -Rusya’nın dışlanarak- Batı pazarlarına 
transferlerinin sağlanması. Bütün bunların ötesinde bu üç hedefin gerçekleştirilebilme-
si ve devamlılığının sağlanabilmesi için kilit öneme sahip olarak düşünülen ve Batı sis-
teminin altında yattığı varsayılan siyasal ve sosyo-kültürel değerlerin bölgeye aktarıl-
ması bağlamında sistematik bir yumuşak güç politikası izlenmesi -ki kanımca hazırla-
nan raporlarda ve projede bu nokta üzerinde çok durulmamış-. ABD’nin bu yumuşak 
güç politikasının temelinde -Sovyet deneyimini yaşamış bu ülkelerin totaliter bir dü-
şünce mirasına sahip oldukları düşüncesiyle-“geçiş sürecinde” oldukları düşünülen bu 
ülkelerin kısa sürede liberal demokratik siyasal sistemi benimsemelerinin temin edil-
mesi yatıyordu. Bu bağlamda, tüm kurum ve kurallarıyla çoğulcu demokratik bir siyasal 
sisteme geçiş, bu çerçevede de siyasal skalanın değişik renklerini yansıtan siyasal par-
tilerin ve bağımsız medyanın desteklenmesi, hukuk devleti anlayışının temini, sivil top-
lum anlayışının geliştirilmesi ve liberal demokratik değerler sisteminin bölgede yaygın-
laştırılması temel bir politik öncelik olarak değerlendirildi. Yalnız bu noktada bir me-
selenin altını çizmekte yarar görüyorum ki, o da Türkiye’de, ABD’nin herhangi bir böl-
geye yönelik politikaları irdelenirken özellikle zaman boyutu, hükümetler arası politika 
farklılıkları ve dış politika yapım sürecinde kurumsal farklılıklar gibi noktalar görmez-
den geliniyor, ya da ıskalanıyor. ABD’nin Sovyetler Birliği’nin çözülüşünden günümüze 
kadar bölgeye yönelik homojen tek tip politikaları var gibi algılanıyor. Oysa 1991 koşul-
larında ABD açısından bölgeye yönelik – biraz önce benim de bahsettiğim -temel stra-
tejik öncelikler olsa da bunların her daim aynı tutarlılıkla politikalara yansıtılabildiğini 
söyleyebilmek mümkün değildir. 

Kurumlar arasında özellikle de Savunma Bakanlığı ile Dışişleri Bakanlığı arasında gö-
rüş farkları ortaya çıkıyor. Dışişleri Bakanlığı belli bir dönemde özellikle konjonktürel 
şartların da müsait olduğu dönemlerde liberal demokratik değerlerin yumuşak güç po-
litikaları aracılığıyla yaygınlaştırılmasına önem verir, bölge yönetimlerini demokra-
tikleşme yönünde teşvik etme politikasına ağırlık verirken, mevcut yönetimlerin tep-
kisine paralel olarak bu politikalardan geri adım da atabiliyor. Öte yandan Savunma 
Bakanlığı’nın yaklaşımı daha ziyade realist perspektife dayanıyor, bölgede demokratik-
leşme söyleminin ABD çıkarlarını zedeleyeceği yaklaşımına yakın duruyor. 

Dış politika yapım sürecinde belli oranda etkinliği olan akademik çevreler ve araştır-
ma kuruluşlarında ise liberal demokratik değerlerin, insan hakları, hukuk devleti ve sivil 
toplum gibi konseptlerin öncellenme eğilimi taşıdığını görüyoruz. Öte yandan bu çev-
relerde de türdeş bir yapı ve yaklaşım olmadığını gözden uzak tutmamak gerekir. Ör-
neğin Orta Asya ve Kafkasya çalışmaları alanında yakından bilinen ve görüşleriyle ABD 
yönetimi üzerinde kısmi etkide bulunabilen Frederick STARR ve Zeyno BARAN ya da 
İngiltere’de de Şirin AKİNER gibi isimler mevcut otoriter rejimlerle işbirliğinin her şart 
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altında devam ettirilmesi gerektiği ve demokratikleşme söyleminin Batı çıkarları açısın-
dan “tehditkar” olduğu görüşünde. Örneğin bu görüş farklılığı Özbekistan’da 2005’de 
yaşanan Andican olayları sonrasında çok net olarak bir kez daha ortaya çıkmıştı. 

ABD’nin bölge politikalarının -özellikle de Türkmenistan ve Özbekistan politikaları-
nın- son yıllarda reelpolitiği esas alan bir yörüngede geliştiğini söylemek mümkün. Ha-
tırlanacağı üzere ABD, Andican olaylarında Kerimov rejimini otoriteryanlıkla suçlamış, 
olaylardaki tutumunu şiddetle eleştirmiş ve bu tavrı ABD-Özbekistan ilişkilerini kopma 
noktasına getirmişti. Ancak, ABD süreç içinde Afganistan’da içine düşmüş olduğu sıkın-
tılı süreç ve kuzey hattı meselesinden ötürü bu politikasından zamanla geri adım atarak 
reelpolitik bir yaklaşıma döndü. 

Diğer yandan, uluslararası aktörler arasında bölgedeki çıplak güç mücadelesi, ABD’nin 
başlangıçta belirlediği “idealist” parametrelerin devamını da pek mümkün kılmıyor. 
ABD’nin “demokratikleşme” retoriğine karşıt olarak Rusya ve Çin’in mevcut rejimle-
rin yanında yer alması ve bu iki gücün bölgede giderek etkinliğinin artması ABD açı-
sından bu retoriğin sürdürülebilirliği sorununu gündeme getiriyor. Washington’ın Av-
rasya coğrafyasındaki renkli devrimlerin arkasında olduğu algısı bölge yöneticilerinin 
ABD’den uzaklaşmasına, en azından mesafe koymasına, ve paralelinde de Rusya ve Çin 
ile ilişkilerini yoğunlaştırmasına neden oldu. ABD’li karar alıcılar arasında demokratik-
leşmeyi teşvik politikalarının bumerang misali geri teperek ABD’nin bölgesel çıkarlarına 
zarar verdiği endişesi giderek arttı.
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Önemli gördüğüm diğer bir nokta da, Türkiye’de genelde ABD’nin resmî kuruluşları ve 
sivil toplum örgütleri aracılığıyla Avrasya coğrafyasında yürüttüğü yumuşak güç politi-
kaları üzerinde –vulgarize edilerek ve ideolojik perspektifle de olsa– duruldu. Özellikle 
Open Society ya da International Republican Institute gibi kuruluşların faaliyetlerine sık-
lıkla değinildi. Ancak Rusya’nın bölgedeki etkinliğine, özellikle yumuşak güç politikala-
rına ilişkin -İlyas KAMALOV raporunda kısmen değinmiş ancak- çok ciddi bir değerlen-
dirme yapılmadı. Benim bildiğim bu konuda bir tek Hasan Selim ÖZERTEM tarafından 
yapılmış ODTÜ’de verilen bir master tezi var. Bölgede küresel aktörler arasındaki güç 
mücadelesinin olanca yoğunluğu ile devam ettiği ve “Yeni Büyük Oyun” olarak adlandı-
rıldığı bir konjonktürde, Putin ile bölgedeki etkinliğini yeniden artıran –Avrasya Birliği 
düşüncesinin tedavüle sokulduğu da düşünülürse- Rusya’nın yumuşak güç politikaları-
nı da mercek altına almak son derece önemli diye düşünüyorum.

Böyle bir proje Ahmet Yesevi Üniversitesi tarafından yürütülebilir. Kuşkusuz bunu yal-
nızca Rusya ya da ABD’nin yumuşak güç politikaları ile sınırlandırmamak, diğer küresel 
ve bölgesel aktörlerin (ve tabii ki Türkiye’nin) bölgeye ilişkin yumuşak güç politikalarını 
nasıl belirlediği, şekillendirdiği ve realize ettiği ve bunların çıktılarının neler olduğu üze-
rinde durmak gerekiyor. Böyle bir parantezden sonra konuya devam edecek olursak; 
Rusya’nın bölgede özellikle 2005’ten sonraki süreçte daha aktif olması, -bunu kuşku-
suz Putin’in iktidara gelmesine kadar geriye de götürebiliriz- ABD’nin bölgedeki zemin 
kaybının Rusya tarafından kapitalize edilebilmesi, gelinen noktada Rusya açısından çok 
ciddi kazanımlar doğurdu. 

Örneğin, geçenlerde Gallup tarafından yapılan Rusya’nın dünya üzerindeki etkinliği-
ni ölçen bir araştırmanın sonuçları yayınlandı. Araştırmanın sonuçlarını incelediğimiz-
de özellikle bölge gerçekliğine ilişkin son derece çarpıcı sonuçlarla karşılaşıyoruz. Sov-
yet sistemi çözüldüğünde birçokları Rusya’nın bölgedeki etkinliğinin giderek zayıflaya-
cağını öngörüyordu. “Geçiş sürecini” dışarıdan izleyenler açısından da hala genel kanı bu 
yönde. Çünkü bölge ülkelerinin hepsi millet-inşa projeleri olarak adlandırılabilecek mil-
li kimliğin yeniden keşfedildiği, önemsendiği ve sosyal, kültürel ve bürokratik alanda bu 
çerçevede milliyetçi politikaların izlendiği bir süreç yaşadılar. Yerli dillere ağırlık verildi, 
ders müfredatları özellikle tarih ve edebiyat dersleri başta olmak üzere yeniden belir-
lendi, kadrolarda hızla “yerlileşme”ye gidildi. Tüm bu değişimler, Sovyetlerin, zimni ola-
rak da Rusların “ötekileştirildiği” bir arka plan üzerinden yürüyordu. Bu gelişmelere pa-
ralel olarak bölgedeki Rus ve diğer Slavik azınlıkların demografik varlığı Rusya’ya göç-
ler nedeniyle hızla eridi. Dolayısıyla 20 yılın sonunda gelinen aşama itibariyle Rusya’nın 
bölgedeki etkinliğinin zayıfladığı ve Rusya algısının da olumsuza evrildiği – en azından 
birçokları tarafından - düşünülüyordu. Oysa Gallup’un Rusya’nın liderlik rolünün dün-
ya kamuoyu tarafından nasıl görüldüğüne ilişkin dünyadaki 104 ülke arasında yapılan 
araştırma sonuçları bu algıyı kökten değiştirici nitelikte. Araştırma sonuçlarına göre, 
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Rusya’nın dünya liderliği konusundaki pozisyonuna olumlu yaklaşanlar genel ortala-
mada % 27 oranında iken, % 31 oranında olumsuz bir yaklaşım söz konusu (diğerle-
ri ise görüş belirtmeyenlerden oluşuyor). Ancak bu oranlar eski Sovyet coğrafyasında-
ki ülkeler göz önüne alındığında farklılaşıyor ve olumlu görenlerin oranı % 61’ e yükseli-
yor. Daha ironik olan ise, Rusya’nın liderlik pozisyonunu olumlu bulanların dünyada en 
yüksek oranlara ulaştığı ülkeler Orta Asya ve Kafkasya ülkeleri. Sıralamaya göre Taci-
kistan % 94 ile birinci sırada; Kırgızistan % 84 ile ikinci sırada; arada üçüncü sırada olan 
Mali’yi göz önüne almazsak, dördüncü ve beşinci sıralarda da diğer iki Türk Cumhuriye-
ti yer alıyor (Özbekistan % 81, Kazakistan % 73). Sovyetlerden ayrılış süreci son dere-
ce sarsıntılı olmuş ve Karabağ sorununda olduğu gibi birçok konuda Rusya ile –en hafif 
ifadesiyle- çok ayrı düşmüş Azerbaycan da bile % 54 oranında Rusya liderliğini olum-
lu bulan bir yaklaşım var.

Rusya’nın bölgede özellikle Slavik nüfus ve Rus dilinin etkinliği üzerinden son dönem-
lerde giderek daha sistematik olarak yumuşak güç politikaları yürüttüğü görülüyor. Bu 
olgu son derece açık olmakla birlikte Türkiye’de küresel aktörlerin bölge politikalarına 
değinilirken göz ardı ediliyor. Örneğin, eğitim ve kültür kurumları bağlamında ABD’nin 
açtığı Bişkek’deki American University ve Kazakistan’daki KIMEP’i, ya da Türkiye açısın-
dan Ahmet Yesevi ve Manas Üniversitelerinin yanı sıra değişik kuruluşların açtığı üni-
versite ve orta eğitim kurumlarını biliyoruz. Ancak bölgede neredeyse her ülkede var 
olan Rus üniversitelerini ve Sovyet geçmişine dayanan ve Slavik azınlığın da etkisiyle 
hala bölgede oldukça popüler olan Rus öğretim kurumlarını, dahası bizdeki Yunus Emre 
Enstitülerine benzer bir işlevi üstlenen 104 adet Rus Kültür Merkezi’nin varlığını, ya bil-
miyoruz ya da analizlerde bu kuruluşların etkisini gözden uzak tutuyoruz.

Diğer yandan bu olumlu Rusya algısının devamını sağlayan en önemli enstrümanlardan 
biri de bölgede yoğun olarak takip edilen Rus medyası, ki bölge devletlerinde karar alı-
cıların ve genel kamuoyunun dış politika algısının şekillenmesinde ciddi bir etkiye sa-
hip. Örneğin, şu an elimde International Republican Institute’nin Kırgızistan’da 2006 
yılında yaptığı bir kamuoyu araştırmasının verileri var. Bu verilere göre katılımcıların % 
90’ının Rusya kanalını, % 82’sinin ise Pervi kanalını, ki bu da yine bir Rus kanalı, takip et-
tiği, toplamda % 75’inin de yalnızca Rusça yayın yapan kanalları izlediğini ortaya koyu-
yor. Benzeri araştırmalar Kazakistan’da da yürütülmüş ve sonuçlar çok da farklı değil. 
Bu tür araştırmaları –genel olarak saha araştırmalarını- Türkmenistan ve Özbekistan’da 
yapmak, izin almak pek mümkün olmadığı için elimizde somut bir veri yok, ancak böl-
geyi yakından takip edenler bu ülkelerde de Rus medyasının izlenme oranlarının olduk-
ça yüksek olduğunu görmektedirler.

Kısacası, Rusya’nın gerek devlet kurumları gerekse medya ve sivil toplum kuruluşları 
üzerinden bölgedeki etkisini devam ettirdiği, hatta Putin ile birlikte daha da artırdığı, bu 
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etkinliğin sert güç politikalarının yanı sıra, belki de ondan çok daha fazla yumuşak güç 
politikaları üzerinden yürüdüğü görülüyor. Bu bağlamda gerek bölge ülkeleri, gerek-
se Türkiye açısından değerlendirmeler yapılırken bu noktanın da farkında olmakta fay-
da var. Bunun için bölge kamuoyu nezdinde 20 yıl sonunda küresel güçlerin ve bölgesel 
aktörlerin nasıl algılandığı -burada tabi yalnızca ABD, Rusya ve Çin’in değil-, olumlu bir 
algı varsa bunun hangi faktörlerden kaynaklandığı, daha önemlisi tüm kurum ve kuru-
luşlarıyla Türkiye’nin nasıl görüldüğü ve Türk insanına nasıl yaklaşıldığı üzerine çalışma-
lar yapılmasına şiddetle ihtiyacımız var. Bu tür projelerin sayıca çokluğu bizlere daha 
detaylı ve sağlıklı veriler sunacak ve umulur ki bölge gerçekliği ile daha çok örtüşen bir 
politika izlenmesine kapı aralayacaktır.

Aslında bu konular üzerine konuşulacak çok nokta var, ancak sürem dolduğu için mec-
buren bitirmek durumundayım. Teşekkür ederim.

Dr. Murat YILMAZ: 

- Teşekkür ederim hocam, evvela yeni bir takım araştırma konuları-
nı önerdiniz. Ahmet Yesevi Üniversitesi, bu raporlara ve bu tür araş-
tırmalara destek olmaya devam edecek. Bunu devam ettireceği-
ni buradan ifade edebilirim. Mütevelli Heyet Başkanlığımız bu tür 
tekliflere de açık, eğer başvurulursa bir proje dâhilinde görüşülebi-
lir. Değil mi hocam, zaten Osman Hocam’a söz vereceğim. Söz ver-
meden önce programda yer alan İbrahim KALIN Beyefendiler ara-
mızda yoklar. Kendisi Kamu Diplomasisi Başkanlığında, hâlihazırda 
Güney Afrika’ya Sayın Başbakanla beraber gittiği için aramıza katı-
lamadı. Malûm bu başkanlık da, Türkiye’deki dönüşümü işaret eden 
yeni bir uygulama. Bu toplantının oluşmasında katkıları oldu. Bura-
da da diğer paydaşlar adına kendilerine teşekkür ediyorum. Şimdi 
soru ve yorumlarla devam edeceğiz. Lütfen mümkün olduğu ölçü-
de kısa tutulur ve kendinizi de tanıtabilirseniz.
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•	 Dr. Çiğdem BALIM: Efendim, öncelikle sabrınıza sığınarak Sayın Bülent ARAS ve Sa-
yın Turgut Beyin öğrencilerim olduğunu söylemek isterim. Gurur duyuyorum. Turgut 
Bey herhalde sabahki oturumda burada yoktular. Kesinlikle katılıyorum dediğiniz her 
şeye, bizim projemizde bütün bu dediklerinizin tümü var. Dediğiniz her şeyi bulabile-
ceksiniz. Ondan emin olmanızı istiyorum.

•	 Doç. Dr. Turgut DEMİRTEPE: Maalesef hiç katılamadım. Duymadan yorum yapmı-
şım. 

•	 Dr. Çiğdem BALIM: Eminim. Öğrencilerimiz ama bizim için çok iyi oldu. Çünkü sizin 
ne düşündüğünüzü ve neyi istediğinizi görmüş olduk. Pınar Hanım da yanınızdalar bü-
tün bu yumuşak güç meselesi, artı halkın Türkiye’yi, kurumların Türkiye’yi ve Türk ku-
rumlarını nasıl gördükleri ile ilgili görüşmeler, anketler, vb. hepsi var. Bu kadar. Çok 
teşekkür ediyorum.

•	 Dr. Murat YILMAZ: Teşekkür ederim Hocam. Buyurun Osman Hocam.

• Prof. Dr. Osman HORATA: Ben Osman HORATA, öncelikle bütün arkadaşlarıma çok 
teşekkür ediyorum. Bir edebiyatçı olarak gerçekten çok istifade ettim. Ben sadece ku-
rumlar olarak biz neler yapabiliriz, onlardan bahsedeceğim. Biz, gerek Atatürk Kültür 
Merkezi olarak, gerekse Ahmet Yesevi Üniversitesi olarak ayrıca Kazakistan’da kurdu-
ğumuz Avrasya Araştırma Enstitüsü olarak buna benzer saha araştırmacılarını des-
teklemeye dönük projelere destek veriyoruz. Amacımız hem Türkiyeli araştırmacıla-
rın bu bölgede araştırma yapmasını sağlamak, hem de o bölgedeki araştırmacıların 
bizim Enstitünün istekleri doğrultusundaki araştırmalarına destek vermek. Bu des-
tekle ne kadar önemli çalışmaların ortaya çıktığını ben bugün gerek Sayın BALIM’ın da 
söylediği o projeyi bizzat yakından takip ettiğim için biliyorum, son derece kalıcı eser-
ler ortaya çıktığını görüyoruz. Biz bundan sonra her türlü desteği vermeye hazırız. Bi-
lim adamlarımıza karşı, bilim insanlarımıza karşı kurumlarımızın öncelikli borcu ola-
rak görüyoruz bunu. Bütün katılımcılara bir kere daha teşekkür ediyorum.

•	 Dr. Murat YILMAZ: Teşekkür ediyoruz, buyurun Gülşen Hanım.

• Dr. Gülşen PAŞAYEVA: Benim sorum da Balım Hanım’ın sorusu ile hemen hemen 
aynı. Rus Dili, bütün bölge ülkelerinde olduğu gibi, 15 devletin birbiriyle münasebet 
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kurmaları için bir İngiliz dünya dili gibi insanları birbirlerine yakınlaştırırsa, Rus dili de 
bütün okullarda birleştirici bir element olur. Orta Asya ülkelerinde, Kafkaslardan ve 
başka ülkelerden Rus dili ile olan ilişkileri vardır.Mesela Kırgız, Kazak ve başka okullar-
da insanlar kendileri bu dili istemelidirler. Çünkü Rus dilini bilen insan ilişkilerde daha 
iyidir.

• Dr. Murat YILMAZ: Gülşen PAŞAYEVA’ya teşekkür ediyoruz.

•	 Dr. Murat YILMAZ: Orhan KAVUNCU hocam, buyurun.

• Prof. Dr. Orhan KAVUNCU: Benim sorum Pınar Hanıma olmakla beraber diğer ar-
kadaşlar da buna cevap verebilir. Türkiye’nin Şanghay İşbirliği Örgütü’ne bir müraca-
atı geçmişte oldu mu? ABD’ninki gibi Türkiye’ninki de reddedildi mi?

 Böyle bir bilgi doğru mu? Böyle bir bilgi yoksa Türkiye müracaat etmeli mi? Ne diyor-
sunuz, teşekkür ediyorum.

•	 Dr. Murat YILMAZ: Başka söz isteyen var mı? Topluca cevap vereceğiz. Ortada bir 
beyefendi var. Buyurun.

•	 Prof. Dr. Ahmet Nedim SERİNSU: Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi tefsir pro-
fesörüyüm. Oş Devlet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi koordinatörüyüm. Bu güzel top-
lantıyı tertip eden, emeği geçen bütün çalışanlara şükranlarımı sunuyorum. Efendim 
Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde çok sayıda üretilmiş saha çalışması var. 
Bunlardan istifade edilmesini burada bilgiye sunmak istiyorum. Bu vesileyle 18 yıldır 
bu projede çalışan bir öğretim üyesi olarak, aslında üretilmiş bilgi ülkemizde çok ama 
sunulmuş tebliğlerin bir biyografyasını incelediğimde Türkçe kaynaklar yok. Hepsi İn-
gilizce. Dolayısıyla ülkemizde üretilen bilginin işlevsel kılınması için bir mekanizmaya 
ihtiyaç var. Bu bir web sayfası olabilir veya Türk Dünyası Bilimler Akademisi olabilir. 
Bunu bilgilerinize sunmak istedim. 

•	 Dr. Murat YILMAZ: Teşekkür ediyoruz. Buyurun.

•	 Salih FURHAN: Kültür Bakanlığı sanatçısıyım. Bu toplantıya da tesadüfen katıldım ve 
sabahki oturumu da izleyemediğim için de hayıflanmaktayım. Efendim küçük bir yo-
rumumla Sayın Mahir NAKİP hocamın katkılarını istirham edeceğim. Türkiye 75 mil-
yonluk büyük bir ülke, demin arz edildiği, bölgesel aktörler ve bölgenin diğer hep-
sinden konuşulanlardan ve bizim hissetliklerimizden de anlıyoruz ki hepsinin bölge-
ye ekonomik çıkarlarla baktığını kesinlikle görüyoruz. Ancak Türkiye Cumhuriyeti, di-
ğer Cumhuriyetlerle ilişkisi elbette ekonomik de olacak, ama bunun yanında hemen 
onun kadar önemli olan kültürel, sanatsal ilişkilerinin de olması gerekiyor ki, bu sade-
ce bir kültürel sanatın kendi fonksiyonundan ziyade, diplomatik yolların ikinci bir yolu 
olarak gerekli olan ilişkidir. Bundan takriben 7-8 yıl önce Türkiye’den bir grup sanatçı 
Özbekistan’da Şahmeran festivallerine gidiyor. Türkiye Cumhuriyetlerini temsilen bi-
zim oradaki elçimiz Dışişleri Bakanlığı’na bir yazı yazıyor. Bir daha Türkiye’den buraya 
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sanatçı göndermeyin. Hem sanatsal olarak, hem de davranış olarak bizi her anlamda 
mahcup ettiler Evet kurumlarımız projelere destek veriyor. Ama bunlara başladığımız 
zaman tenzih ediyoruz üzerlerine alınmasın, ama bazıları alınsın. Projeler sunulduğu 
zaman, çok formalitelere boğarak projeler engelleniyor.

 75 milyonluk Türkiye’nin dışarıdaki kültürel, sanatsal temsili yeterli değil, ülkemizi 
prestij bakımından seviyesi çok düşük duruma düşürmekteler, Mahir NAKİP hocam 
bu çalışmalar hakkında bilgi verirse, teşekkür ediyorum.

•	 Dr. Murat YILMAZ: Teşekkür ediyoruz. Başka söz isteyen kaldı mı? İkişer dakikadan 
tamamlayabilirsek… Pınar Hocamdan başlayalım, buyurun hocam.

•	 Doç. Dr. Pınar AKÇALI: Şimdi Şanghay İşbirliği Örgütü ile ilgili Orhan Bey’in soru-
su oldu. Ben bilgim dâhilinde Türkiye’nin resmî bir başvurusu olmadığını düşünü-
yordum. Turgut Bey’le bir görüş alışverişinde bulunduk. O da aynı şeyi iletti. Belki 
gayriresmî kanallarda bu dile getirilmiş olabilir. Ama bir resmî başvuru yok. Rusya’nın 
ve Çin’in buna sıcak bakmayabileceğini yine Turgut Hoca bana iletti. Şu an itibariyle 
böyle bir şey yok. Ama tabii Şanghay İşbirliği Örgütü’nün bölgede giderek güçlene-
bileceği ve hatta NATO’ya alternatif bir örgüt gibi öyle bir güç olabileceği yorumla-
rı yapılıyor. Böyle bir gidiş olduğunda da Türkiye’nin böyle bir girişiminin çok da aykı-
rı olmayacağını düşünüyorum. Teşekkür ediyorum.

•	 Doç. Dr. Turgut DEMİRTEPE: Değinmek istediğim bir nokta vardı, biraz önce konuş-
mamda onu atlamışım. Bizler akademisyen olduğumuz için belki bu konularda daha 
rahat konuşuyoruz, ancak dış politika yapıcıları açısından çok ciddi bir açmaz var. Ko-
nuşmamda ABD’nin bölge politikalarının zaman zaman idealist, zaman zaman ise 
konjonktürel değişimlere bağlı olarak realist perspektife doğru kaydığını belirtmiş-
tim. Türkiye’nin bölge politikaları bağlamında baktığımızda gönül ister ki bu politi-
kalar daha idealist perspektife dayanıyor olsun; bölgede demokrasinin yaygınlaşma-
sı, hukuk devletinin tesis edilmesi, serbest piyasa ekonomisinin gelişmesi bölge ülke-
lerinin de Türkiye’nin de çıkarlarına uygun. Ancak, Türkiye’nin bu konuda bugüne ka-
dar sistematik bir demokrasiyi teşvik politikası olmaması, genelde reelpolitik davran-
masına rağmen zaman zaman yaptığı çıkışlar ve son derece sınırlı da olsa bölgede-
ki muhalefet hareketlerini de gözeten yaklaşımları bile bölgede ters karşılandı. Öz-
bekistan ile ilişkilerin geldiği nokta ortada. Türkiye’nin Batı bloğunda yer alışı ve tüm 
eksikliklerine rağmen demokratik siyasal yaşamı bile bölge yönetimleri açısından sa-
nıldığı gibi bir model değil, tam aksine tedirginlik kaynağı olarak görülüyor. Öte yan-
dan, “Arap Baharı”nın yaşandığı ve Avrasya coğrafyasında “renkli devrimlerin” ger-
çekleştiği, inişleriyle çıkışlarıyla genel trendin demokrasiye doğru evrildiği bir zemin-
de Türkiye’nin yalnızca bölgedeki mevcut yönetimleri gözeten bir perspektife kendini 
hapsetmemesi gerekiyor. Bu nedenle bu konuda bir çalıştay yapılmasını öneriyorum. 
Çünkü Türkiye’nin önümüzdeki süreçte güncele odaklanan kısa vadeli politikalar  
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çerçevesinde reel politika mı izlenmesi, yoksa bölge halklarının taleplerini de gözeten 
daha uzun soluklu bir yaklaşımı mı öne alması gerektiği önemli bir soru olarak karşı-
mıza çıkıyor.

•	 Dr. Murat YILMAZ: Teşekkür ediyoruz. Buyurun Mahir Hocam.

•	 Prof. Dr. Mahir NAKİP: Teşekkür ederim. Çok güzel bir tesadüftür arkadaşlar, şu anda 
Ahmet Yesevi Üniversitesi’nin ilk kurucu rektörü Sayın Murat JURİNOV aramızda-
dır. Aynı zamanda da Türkiye tarafından da ilk rektör vekili Orhan Kavuncu hocamız 
da aramızdadır. Kazakistan’daki Ahmet Yesevi Üniversitesi ile Kırgızistan’daki Manas 
Üniversitesinin kuruluş amacı iki ülke arasındaki eğitim, bilim, kültür, sanat gibi alan-
larda entegrasyonu sağlamak ve bilgi alışverişini sağlamaktır. Yesevi Üniversitesi ol-
sun, Manas Üniversitesi olsun bu görevi hakkıyla yerine getirmektedir. 2008-2011 yıl-
ları arasında Türkiye’den en az 10-12 sanatçı getirilmiştir. Daha birkaç ay önce Gazi 
Üniversitesi’nin Türk Müziği korosu Almatı’da ve Ahmet Yesevi Üniversitesi’nde muh-
teşem bir konser verdi. 51 kişiden oluşan bu ekip Yesevi Atamızın hikmetlerinden alın-
mış uzunca bir besteyi seslendirdiler. Bunun dışında Ahmet Yesevi Üniversitesi aynı 
zamanda Türkoloji Kongresini de sahiplenmiştir. Geçen sene dördüncüsünü düzenle-
diğimiz Türkoloji Kongresinin her zaman bilgi olarak kitapları basılmış, Türkiye’de ve 
Kazakistan’da dağıtılmıştır. Netice itibari ile sanat ve kültür doyum bilmez bir alan-
dır. Tabii ki herkes atayurdumuza gitmek ister ve orada hizmet vermek ister. Oradan 
da buraya gelmek isteyenler vardır. Yine bizim sayın rektörümüz Kazak tarafından 
Lesbek TAŞİMOV Bey’in arzusu ile kurulmuş olan Türk Dünyası Folklor Grubu, on-
lar da 60 kişiden oluşmaktadır. Geçen sene Türkiye’ye geldiler. Kayseri’de iki konser, 
Sivas’ta ve Ankara’da sahne aldılar. Çok büyük bir ses getirdiler. Netice itibari ile bu 
entegrasyonların zamana yayılması daha doğrudur. Bu gibi çalışmalar var. Ve elbette 
devam edecektir. Teşekkür ederim.

•	 Dr. Murat YILMAZ: Evet biz de teşekkür ediyoruz. Ahmet Yesevi Üniversitesi Yesevi 
Sanat Topluluğu konseri 18:00’ de başlayacaktır. Bir çay ikramı olacak arada, onun dı-
şında katılımcılar için devamında bir yemek programı var. Bu vesileyle ben sizler adı-
na katkıda bulunan akademisyenlere, katılımcılara teşekkür ediyorum.Tekrar bu orta-
mı bize hazırlayan bütün kurumlara ve kişilere teşekkürü bir borç biliyorum.
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SUNUCU:

- Değerli konuklar, kıymetli misafirler, ekranları başında bizi izleyen 
sevgili izleyenler,

 Bağımsızlıklarının 20. Yılında Türk Cumhuriyetleri; Azerbaycan, 
Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan konulu ulusla-
rarası toplantının ikinci gününe hoş geldiniz. Safalar getirdiniz.

 Dün Cumhurbaşkanımız Sayın Abdullah GÜL’ün himayesinde açı-
lışımızı gerçekleştirdik. Arkasından iki oturum gerçekleşti. Olduk-
ça verimli bir günü geride bıraktık. Bugün ikinci günün ilk oturu-
munun konusu Türk Cumhuriyetleri Arasındaki Kültürel İlişkiler: 
Değerlendirmeler, Sorunlar ve Öneriler.

 Hemen konuşmacıları davet etmek istiyorum. 

 Bekbolat TİLEUHAN, Kazakistan Milletvekili.

 Prof. Dr. Şeref ATEŞ, Yunus Emre Enstitüsü Başkan Yardımcısı.

 TÜRKSOY Genel Sekreter Yardımcısı Doç. Dr. Fırat PURTAŞ.

Prof. Dr. Nurettin DEMİR
Başkent Üniversitesi

Prof. Dr. Roza AMANOVA
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi

3. OTURUM BAŞKANLARI
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 Dr. Yakup DELİÖMEROĞLU, Avrasya Yazarlar Birliği Başkanı.

 Ve hemen oturum başkanlarını davet etmek istiyorum.

 Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi’nden Prof. Dr. Roza AMA-
NOVA ve Başkent Üniversitesi’nden Prof. Dr. Nurettin DEMİR.

 Türk Cumhuriyetleri arasındaki kültürel ilişkiler konulu oturumu-
muz için sözü hemen Prof. Dr. Sayın Nurettin DEMİR hocama bı-
rakıyorum. 

Prof. Dr. Nurettin DEMİR:

Değerli katılımcılar, bu oturumumuz “Türk Cumhuriyetleri Arasındaki Kül-
türel İlişkiler: Değerlendirmeler, Sorunlar ve Öneriler,” başlığını taşıyor. 
Sözü ilk konuşmacımıza bırakmak istiyorum. Prof. Dr. Şeref ATEŞ, buyurun.
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Prof. Dr. Şeref ATEŞ
Yunus Emre Enstitüsü

TTürk Cumhuriyetlerinin Bağımsızlıklarının 20. yılında düzenle-
nen bu önemli toplantıda Yunus Emre Enstitüsü’nün söz konusu 
bölgelerde gerçekleştirdiği ve önümüzdeki dönemde de gerçek-
leştirmeyi düşündüğü, planladığı faaliyetler üzerinde duracağım. 

Yunus Emre Enstitüsü’nün Türk Cumhuriyetlerindeki ilk merke-
zi, 26 Mayıs 2010 tarihinde Astana’da faaliyetlerine başlamıştır. 
Sayın Cumhurbaşkanımızın açılışını gerçekleştirdikleri bu mer-
kezde bugün 1300 civarında Türkiye Türkçesi’ni öğrenen Kazak 
kursiyerlerimiz kurslara devam etmektedir. Merkezde şimdiye 
kadar pek çok kültür ve sanat faaliyetlerini düzenlenmiştir. Bun-
ların başında Türkçe ve Kazakça şiir yarışmaları, Kazak şairlerin 
tanıtımı, Nevruz kutlamaları, Türkçe şarkı yarışması, Türkçe ko-
nuşma kulübü, Türk sinema gösterimi geleneksel Türk yemek-
lerinin tanıtımı yapıldığı etkinlikler, münazara yarışması ve baş-
ka faaliyetler yapılmıştır. Ayrıca, sanatçı Reha Biger’in “Aşk Dos-
tu Mevlana ve Mevlevi Fotoğrafı” sergisi, aynı program kapsamın-
da Neyzen Ömer Tevfik Resitali, Semazen Osman Özer’in Sema 



• TÜRK CUMHURİYETLERİ ARASINDAKİ KÜLTÜREL İLİŞKİLER: DEĞERLENDİRME, SORUNLAR VE ÖNERİLER  ÜÇÜNCÜ OTURUM 

• 1 3 1•

Gösterisi, Astana’da düzenlenen ve büyük sanatseverler tarafından izlenen önemli et-
kinlikler arasında yer almaktadır. 

Astana Yunus Emre Kültür Merkezi, Kazakistan’ın başkentinde kültürel faaliyetlere kat-
kı sağladığı gibi çeşitli fuarlarda Kazakistan’ın önde gelen üniversitelerinde Türkiye’nin 
tanıtımını gerçekleştirmiştir. Bu kapsamda Türkiye’de yüksek öğrenime devam etmek 
isteyen gençlere Türk mühendislerinin tanıtımı yapılmış; rehberlik desteği sağlanmıştır. 
Ülkemizin çeşitli yörelerine ait danslar, Türk müziği sergilenmiştir. Astana’daki Türk dili 
ve edebiyatı bölümlerinde eğitim gören başarılı öğrencilere burs verilmesi ve ülkemiz-
deki bilimsel toplantılara katılacak Kazak Türk konuklarına yol ve konaklama yardımı 
desteği kararları alınmıştır. Bu yıl Türkçe yaz okulu kapsamında sadece Kazakistan’dan 
değil, bütün Türk Cumhuriyetlerinden 20’den fazla öğrenci katılmıştır. Ayrıca Yunus 
Emre Enstitüsü Türkçe öğretim metotları üzerine Kazakistan’da birçok üniversitede se-
minerler düzenlemiştir. Aynı şekilde Kırgızistan’dan getirilen 20 üniversite öğrencisine 
TOBB, İTÜ ile birlikte Ankara’da staj yapma imkânı sağlanmıştır. 2011 yılı sonuna ka-
dar başta Kazakistan olmak üzere Türk Cumhuriyetlerindeki Türk Dili ve Edebiyatı bö-
lümlerine destek sağlanması düşünülmekte; ayrıca üç çalıştay yapılması planlanmak-
tadır. Önümüzdeki süreçte Kırgızistan ve Azerbaycan’da birer Yunus Emre Kültür Mer-
kezi açılması konusunda ilgili ülke makamlarına başvurular yapılmıştır. Dışişleri Bakan-
lığı Kültürel İşler Daire Başkanlığı aracılığıyla, ayrıca Özbekistan ile yapılacak eğitim an-
laşmasında Yunus Emre Enstitüsü’nün yer alması, bu anlaşmada kültürel faaliyetlerin 
yapılması konusunda taleplerimiz karşı makamlara iletilmiştir. 

Geçtiğimiz günlerde 2000 yılından beri devam eden ve TİKA tarafından sürdürülen Tür-
koloji Projesi de Yunus Emre Enstitüsü’ne devredildiği için bundan sonra Kırgızistan, 
Özbekistan ve Türkmenistan’da iki Türkoloji bölümlerine Yunus Emre Enstitüsü tara-
fından çeşitli alanlarda destekler sağlanmasına devam edilecektir. Türkoloji projesi ile 
mevcut Türkçe dersleri Türk dili ve edebiyatı bölümleri ve bu alanlardaki çalışmalar 
desteklenirken, diğer yandan da öğretim elemanları yetiştirme programları ile alanla-
rında ihtiyaç duyulan yeni Türkologların lisan, yüksek lisans ve doktora yapmaları ilgi-
li kurum ve kuruluşlar işbirliğinde temin edilecektir. Bu arada Türk Cumhuriyetlerinde-
ki Türk eğitim kurumları Türkçe Öğretim Merkezi’nin oluşturduğu bilimsel seviyede sü-
reklilik arz eden ve niteliğe ihtiyacı olduğu belirtmekte yarar var. Başta Kazakistan ol-
mak üzere ülkemizde eğitimlerini tamamlamış potansiyeli değerlendirmesi ve ülkeler 
arasındaki kültürel ilişkileri daha da geliştirmesinde istihdamın büyük önem arz ettiği 
dikkatimizi çekmiştir. Türkiye’de araştırma yapacak araştırmacılara kısa süreli burslar 
sağlanması, Türk Cumhuriyetlerinde Türkologlarla belli periyotlarla yapılacak çalıştay-
lar geliştirmesi, yıllık faaliyet planların hazırlanması, ortak proje yürütülmesi, daha çok 
maddi imkân tahsis edilmesi önemli sorunlardandır. Bunların kısa zamanda çözülme-
si için Türkiye’de bu alanda münhasır faaliyet gösteren kurumların koordinasyonundaki 
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sorunların bir an önce çözülmesi gerekir. Özellikle benzer faaliyet alanları ile neredeyse 
içi içe geçmiş amaç ve konularının bir araya gelmesi alanların belirlenmesi şarttır. Böy-
lece söz konusu kurum ve kuruluşların yapacakları çalışmaların nitelikleri görev alanları 
ve kurumsal faaliyetleri açık bir şekilde belirlenmiş olacak. Böylece daha verimli bir ça-
lışma sağlanacaktır. Beni sabırla dinlediğiniz için teşekkür ederim.

Prof. Dr. Nurettin DEMİR:

- Şeref Bey’e çok teşekkür ederiz. Bize Yunus Emre Enstitüsü’nün 
faaliyetlerini tanıttı. Şimdi sözü bir başka konuğumuza, Avrasya 
Yazarlar Birliği Başkanı Dr. Yakup DELİÖMEROĞLU’na bırakıyo-
rum, buyurun efendim.
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S

Dr. Yakup DELİÖMEROĞLU
Avrasya Yazarlar Birliği Başkanı

Sayın Başkan teşekkür ediyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyo-
rum. Ben bağımsızlık dönemlerindeki Türk Cumhuriyetleri ara-
sındaki edebî ilişkileri size arz etmeye çalışacağım. Fakat bağım-
sızlık dönemlerine gelmeden evvel Cumhuriyetlerin bağımsızlık 
öncesi süreçleri, edebî ortamların nasıl olduğunu kısaca hatırlat-
makta yarar var. 

Türk Cumhuriyetlerinde bağımsızlık dönemi edebiyatı, edebi-
yatların kendi iç dinamiklerindeki ve uluslararası etkileşimin-
deki farklılaşmalar, henüz tarihi yazılamayacak kadar yeni ko-
nulardır ve üzerinde geniş bilimsel değerlendirmeler bugüne 
kadar yapılmamıştır.

Bağımsızlık dönemi edebiyatı ve bunun Türk Cumhuriyetleri ara-
sındaki ilişkilerinde aldığı yeri ele almadan, bağımsızlık önce-
si edebî yönelimlerini kısaca hatırlamakta yarar olacaktır. Bilin-
diği gibi 1934 yılındaki Sovyet Yazarlar Birliği Kongresi ile ade-
ta rejimin resmi edebî anlayışı haline getirilen toplumsal ger-
çekçilik anlatım biçimlerini yazara bırakmakla birlikte, devrimci  



BAĞIMSIZLIKLARININ 20. YILINDA TÜRK CUMHURİYETLERİ  AZERBAYCAN • KAZAKİSTAN • KIRGIZİSTAN • ÖZBEKİSTAN • TÜRKMENİSTAN •

• 1 3 4•

gelişimi içinde kavranan toplumsal gerçeğin, aslına bağlı bir betimlemesini ve kitlele-
rin uyanışına katkıda bulunmasını istiyordu. Böylece yazarın “emekçi sınıfının” yanında 
yer alan eserler vermesi gerekiyordu. 1954’e kadar dogmatik bir biçimde yorumlana-
rak sansür ve yayın kurulları aracılığı ile dayatılan bu eğilim, genellikle verimli olamadı. 
Pek çok alandaki katı politikaların yumuşamaya başladığı 1950’li yılların temel atmos-
ferine paralel olarak edebiyatta da aynı eğilim görüldü ve Yazarlar kongresi 1954 yılın-
da, sosyalist gerçekliğin, estetik alana yaygınlaştırılmasını, ulusal kimliğin vurgulanma-
sını ve kişisel arayışlara hoşgörü gösterilmesini kabul etti. Bu kongreden sonra Cengiz 
Aytmatov’dan Anar’a evrensel düzeyde edebî esereler veren yazarlar kuşağı yetişmiştir. 
Aytmatov doğrudan bu kuşağın üyesi olmasa da hazırlayıcılarındandır.

Edebiyatta altmışlılar hareketi, rejim propagandasından uzak, ulusal kültür hazinelerin-
den yararlanan ve yazarların kendi edebî arayışlarını yansıtabildikleri bir edebiyat oluş-
turmuştur.

Bağımsızlık dönemi edebiyatı altmışlılar hareketinin attığı temellerden 90’lı yıllara uza-
nan süreçle, bağımsızlık sonrasında Sovyet rejimi tarafından suçlu ilan edilen ve uzun 
yıllar eserlerinin yayınlanması hatta okunmasının yasak ilan edildiği edebiyatçı kuşağı-
nın geri dönüşünün etkisiyle başlamıştır. 

Magcan Cumabay, Mircakıp Deuletov, Çolpan, Fitrat, Ahmet Cevat, Hüseyin Cavit, İb-
rahim Galimcan gibi Sovyet döneminde yasaklı olan yazarlar, her biri bir milli kahra-
man olarak kendi ülkelerinde edebiyat ve düşünce hayatına geri dönmüşlerdir.

Altmışlılar Hareketi ile başlayan süreçte mili temaların ve özellikle tarihi romanların 
yaygınlaştığı edebî eğilimin üzerine, her biri millî uyanış hareketlerinin öncüsü ve sem-
bolü olmuş edebiyatçıların geri dönüşü ve bağımsız bir devlete sahip olmanın verdiği 
heyecanın birleşmesi ile edebiyatta ulusal romantizmin başladığını söylemek yanlış ol-
maz. Türk Cumhuriyetlerinin ulus devlet anlayışı ile inşası süreci de bu ulusal roman-
tizmi beslemiştir.

Türk Cumhuriyetlerinin piyasa ekonomisine geçiş süreci, toplumun her kesimini etkile-
miş ama bundan en fazla etkilenenler yazarlar olmuştur. Bağımsızlık öncesi telif hakla-
rı ile geçimlerini temin edebilen yazar ve şairler eski statülerinin gerisine düşmüşlerdir. 
Bazı ülkelerde yazar teşkilatları kapatılmış bazılarında ise eski önemini kaybetmiştir. 
Bunun istisnası olarak Azerbaycan Yazarlar Birliği söylenebilir. Belki de başkanının ül-
kedeki itibarı ve yöneticilerle kurduğu iyi ilişkilerle Azerbaycan Yazarlar Birliği, geçiş sü-
recinde bütünlüğünü ve etkinliğini koruyan teşkilat olmuştur. Onun ardından Kazakis-
tan Yazarlar Birliği’nin de diğer ülkelerdeki yazar teşkilatlarına göre varlığını ve etkin-
liğini koruduğu söylenebilir. Kırgızistan Yazarlar Birliği varlığını korumakla birlikte eski 
etkinliğini kaybetmiştir. Özbekistan Yazarlar Birliği ise son iki yıla kadar ancak varlığını 
koruyabilen bir yapıda iken, Cumhurbaşkanının özel ilgisi ile yeni imkânlara kavuşmuş,  
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telif fonuna ayrılan payın artırılması ile parlak bir dönem yakalamaya başlamıştır. 
Türkmenistan’da yazar teşkilatı 1994 yılında kapatılmış ve bir daha açılmamıştır.

Bağımsızlık döneminde geçiş süreci ile beraber yayın ve dağıtım sektörü de büyük bir 
kaos yaşamış, yazarların eserlerini yayınlatabilmeleri büyük sorun haline gelmiştir. Eser-
lerin basımı, tirajı, dağıtımı, satışı ve telif hakları konusunda yazarlar mağdur olmuşlardır. 
Bu dönemde seviyeli edebiyat ürünlerinin halkla buluşabildikleri ortamı edebiyat der-
gileri sağlamıştır. Pek çoğu yazar birlikleri tarafından devlet desteği ile yayınlanan ede-
biyat dergileri de geçiş ekonomisinin sarsıntılarından etkilenmiş olsalar da önemli ede-
biyat eserlerini okuyucuyla buluşturmuşlardır. Çok sayıda romanın edebiyat dergile-
rinde bölümler halinde yayınlandıktan sonra kitaplaşma imkanını bulamadığını söyler-
sek, edebiyat dergilerinin bağımsızlık döneminde oynadıkları rol daha iyi anlaşılmış olur. 
Azerbaycan’da Azerbaycan Edebiyatı ve Ulduz, Kazakistan’da Cıldız, Özbekistan’da Şark 
Yıldızı ve Gülistan Türkmenistan’da Karakum dergileri edebi hayatın lokomotifleri olmuş-
lardır. Pek çok Kırgız yazarın ilk eserlerini yayınlayan Alatau dergisi uzun yıllar ekonomik 
sıkıntılardan yayınlanamamış 2009 yılında Canı Alatau dergisinin yayın hayatına başla-
ması ile Kırgız edebiyatçılar bir dergiye kavuşmuşlardır.

Alfabe değişikliğini başarabilen Azerbaycan, Türkmenistan ve Özbekistan’da bu deği-
şiklik yayın hayatını etkilemiştir. Yeni nesiller eski alfabeyi okumakta zorlanmakta es-
kiler ise yeniye intibak gayretine girmişlerdir. Alfabe değişikliği sürecinde Azerbaycan 
Devlet Başkanı’nın kararı ile uygulanan önemli edebi eserlerin yeni alfabe ile basılma-
sı her türlü takdirin üzerindedir. Bu proje ile Azerbaycan Cumhuriyeti, sayısı 1300’ü bu-
lan Azerbaycan edebiyatının önemli eserlerini ve dünya edebiyatlarından Azerbaycan 
Türkçesine çevrilmiş eserleri yeni alfabe ile her birinin baskı sayısı 25.000 olmak üze-
re bastırmış ve köy kütüphanelerine varıncaya kadar tüm ülkeye dağıtmıştır. Alkışladı-
ğımız bu büyük hamle ile Azerbaycan edebiyatının Türk Dünyası’nda ve diğer ülkelerde 
tanıtılması için bir fırsat ise maalesef değerlendirilememektedir. Bu eserler Azerbaycan 
içine dağıtılırken Türk Cumhuriyetlerinden 5-10 merkez kütüphaneye de gönderilebil-
miş olsa idi, Azerbaycan Edebiyatı külliyatının tüm Türk ülkelerinde bulunması sağlan-
mış olacaktı. Ancak henüz geç değildir. Ümit ederiz bu büyük hamleyi akleden ve başa-
ran Azerbaycan yönetimi, Azerbaycan’ın o güzel edebi eserlerinin Türk Cumhuriyetleri 
kütüphanelerinde yer almasını da sağlar. 

1917 devrimi öncesinde başlayan Sovyetler politikaları ile derinleşen her Türk Cumhu-
riyetinin ayrı bir edebî dil kurma süreci bağımsızlık döneminin ulus devlet politikaları ile 
daha da pekişmiştir. Türk Cumhuriyetlerinde kullanılan edebî dilleri ihtiyaç halinde bir-
birlerinden kelime alması eğilimi canlı olmasına rağmen günümüz edebî dilleri, geçti-
ğimiz asrın ilk çeyreğinde kullanılan edebî dile göre birbirinden daha uzaklaşmışlardır. 
Bu meselenin aşılması için Azerbaycan’ın önemli kalemi Anar ve Kırgız Cumhuriyetinin  
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önde gelen aydınlarından Prof. Dr. Salican Cigitov gibi yazarlar Türkiye Türkçesi’nin 
Türk Dünyası’nda ortak iletişim dili olmasını teklif etmiş ancak “iletişim dili” kavramı-
nın dahi ne olduğu yeterince tartışılamadan bu teklif askıda kalmıştır.

Türk Cumhuriyetlerinin edebî dilleri arasındaki mesafenin artması ve alfabe problemle-
ri bu edebiyatlar arasındaki ilişkilerde çevirmenlerin rolünü önemli hale getirmiştir. An-
cak uzun yıllar boyu Türk lehçeleri arasında çeviri yeteri kadar önemsenmemiş, lehçeler 
arası çevirmenlerin diğer diller arasında çeviri yapanlara göre ekonomik gelirleri ve sos-
yal statüleri geri de kalmıştır. Bu duruma bir de amatörlere yaptırılan çeviriler eklendi-
ğinde Türk Dünyası edebiyatları arasındaki çevirilerde tam bir facia yaşanmıştır. 2009 
yılında TÜRKSOY ve Avrasya Yazarlar Birliği’nin gayretleri ile başlatılan “Türk Lehçeleri 
Arası Çeviri Meseleleri Sempozyumu ve Atölyesi” bu alanda yapılan çalışmaların seviye-
sinin yükseltilmesi ve çevirmenlerin motive edilmesi konusunda büyük ümit olmuştur.

Türk Cumhuriyetleri edebiyatları arasındaki çevirinin en önemli kaynağı durumunda-
ki izahlı sözlüklerin hala hazırlanamamış olması üzüntü verici bir durumdur. Bu arada 
şahsi gayretleri ile Gülruza Cumakunova’nın Kırgızca-Türkçe ve Türkçe Kırgızca, Kenan 
Koç’un Kazakça ve Ekrem Arıkoğlu’nun Hakas ve Tuva dilleri için hazırladıkları sözlük-
ler için kendilerine şükran borçluyuz. Diğer Türk dilleri için de anlatımlı sözlüklerin, ya-
lancı eşdeğerler sözlükleri, deyimler, yer adları sözlüklerinin hazırlanması bir borç ola-
rak önümüzde durmaktadır.

Türkiye’de bağımsızlık öncesi Türk Dünyası’ndan çevrilmiş edebî eser sayısı son derece 
sınırlı iken 20 yıllık dönemde farklı ülkelerden 400’e yakın kitap yayınlanmıştır. Kitap-
ların çeviri seviyeleri, baskı sayıları, dağıtım meseleleri ile birlikte bu sayı yeterli olma-
makla birlikte yine de her 20 günde Türk Dünyası edebiyatlarından bir kitap yayınlan-
mıştır. Bunların arasında Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından değerli aydınımız Nev-
zat Kösoğlu’na hazırlattırılan “Türkiye Dışı Türk Edebiyatları Antolojisini” özellikle zikre-
dilmeye değerdir. 36 ciltten oluşan ve tüm Türk Dünyası edebiyatlarını kapsayan bu 
çalışmada Kumuk, Nogay gibi kendi bölgelerinde edebiyat antolojileri hazırlanmamış 
edebiyatların da bulunduğu hatırlanırsa eserin önemi daha iyi anlaşılmış olur. Diğer ta-
raftan son yıllarda Bengü, Sütun, Selenga, Doğu Kitaplığı gibi özel yayınevlerinin, yayın 
listelerini yalnızca Türk Dünyası’ndan çevrilmiş eserlerden oluşturdukları belirtmek is-
terim. Son beş yılda dört yayınevinin yayınlarını yalnızca Türk Dünyası’ndan eserlerle 
oluşturmaya başlamaları, okuyucuda Türk Dünyası edebiyatlarına artan ilginin ve ço-
ğalan kaliteli çevirmen sayısının da bir göstergesi sayılmalıdır. Bunun yanında Ötüken, 
Kaknüs, Elips gibi yayınevleri de yayın listelerinde Türk Dünyası’ndan eserlere yer ver-
mektedirler. TÜRKSOY, Atatürk Kültür Merkezi, Ahmet Yesevi Üniversitesi, Türk Dil Ku-
rumu, Türk Tarih Kurumu, Keçiören Belediyesi, Trabzon ve Sakarya Valilikleri gibi deği-
şik kamu kurumları da Türk Dünyası Edebiyatlarından eserler yayınlamaktadırlar. Türk 
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Dünyası Araştırmaları Vakfı, H. Ahmet Yesevi Vakfı, TÜRKSAV gibi vakıfları da bu yayın 
faaliyetlerinde hatırlamamak haksızlık olacaktır.

Kitap yayıncılığının yanı sıra Avrasya Yazarlar Birliği tarafından yayınlanan Kardeş Ka-
lemler ve Türk Dil Kurumu tarafından yayınlanan Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergi-
leri edebi eserleri kültür hayatımıza kazandırmaktadırlar. Erzurum merkezli yayınlanan 
ancak 45 sayıda yayın hayatını noktalayan “Kardeş Edebiyatlar” dergisi de yayınlan-
dığı dönemde Türk Dünyası edebiyatlarının tanıtılmasında önemli hizmet görmüştür. 

Dergilerin Türk Dünyası edebiyatlarının Türkiye’de tanıtılması konusunda üstlendik-
leri rolü açıklamak için Kardeş Kalemler Dergisi’nin 4 cildinde yayımlanan değişik ülke 
ve edebî türlerden eserlerin sayına göz atmak yararlı olacaktır. Kardeş Kalemler Dergi-
si ilk 4 cildinde (2007-2010) Yayınlanan Eserlerin Türk Halkları ve Türlerine Göre Da-
ğılımı şöyledir:

Azerbaycan 184, Kırgızistan 89, Kazakistan 75, Özbekistan 50, Türkmenistan 63, Kırım 
Tatar 47, Uygur 28, Hakas 13, Tuva 18, Kazan Tatar 38, Gagauz 40, Bulgaristan 27, Ma-
kedonya 9, Kosova 9, Başkurt 38, Saha 9, Toplam 737.

Münhasıran Türk Dünyası edebiyatlarına yönelik çıkan bu dergilerin yanında Türk Ede-
biyatı Dergisinin gerek bağımsızlık öncesinde gerekse bağımsızlıktan sonraki dönemde 
Türk halklarından pek çok yazar ve şairi Türk okuyucusuna tanıttığını da hatırlamak ge-
rekir. Son yıllarda doğrudan şiir, hikâye gibi edebî yazıları yayınlamasa da Türk Yurdu 
Dergisi de 100 yıllık yayın hayatında Türk Dünyası’ndan pek çok yazar ve şairi değerlen-
dirme yazıları ile kamuoyuna tanıtmıştır.

Son yıllarda sevindirici bir eğilim başlamış Güney Sanat (Antalya), Berceste (Kayse-
ri), Bizim Külliye (Elazığ) gibi Ankara veya İstanbul merkezli olamayan dergiler de say-
falarında Türk Dünyası’ndan yazar ve şairlerin eserlerine yer vermeye başlamışlardır. 
KKTC’de yayınlanan Turnalar dergisini de bu listeye eklemeliyiz.

Türkiye Dergilerinde görülen bu eğilim değişik Türk Cumhuriyet ve topluluklarında da 
artarak devem etmektedir. Örneğin Başkurtistan’da yayınlanan Agidil dergisi son dört 
yıldır her sayısında Türk Dünyası’ndan yazar ve şairlere özel bir bölüm ayırmaktadır. 
Benzer bölüm Özbekistan’da yayınlanan Cihan Edebiyatı dergisinde de bulunmaktadır. 
Kazakistan’da Alem Edebiyatı, Azerbaycan’da Dünya Edebiyatı dergileri de özel sayılar-
la gerek Türkiye gerekse diğer Türk halklarının edebiyatlarını okuyucularına ulaştırmak-
tadırlar. Bunların yanında Kırgızistan’da Canı Alatau, Azerbaycan’da Ulduz, Türkün Sesi, 
Türk Eli, Kazakistan’da Cıldız, Anatil, Kazak Edebiyatı ve Yalım, Özbekistan’da Şark Yıldızı, 
Kırım’da Nenkecan, Umit Kervanı ve Yıldız, Türkmenistan’da Dünya Edebiyatı dergileri-
nin hemen her sayısında Türkiye’den ve değişik Türk halklarından imzalarla karşılaşmak 
mümkündür. Son yıllarda artan bu eğilimde Türk Dünyası Edebiyat Dergileri Kongresi 
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ile dergiler arasında oluşan yakınlığın ve Türk Lehçeleri Çeviri Atölyesi ile lehçeler arasın-
da çeviri yapanların teşvikinin etkileri olduğunu hatırlamak gerekir. 

Türk Cumhuriyetlerinde Türkiye ve diğer Türk halklarından yayınlanan kitap sayısı da 
bağımsızlık döneminde artmıştır. Örneğin Azerbaycan’da Türkiye edebiyatından yayın-
lanan toplam 72 eserin 17’ si bağımsızlık öncesi dönemde yayınlanırken 55 kitap bağım-
sızlıktan sonra yayınlanmıştır. 

Bağımsızlık öncesinde hemen her Türk Cumhuriyetinde yayınlanan Nazım Hikmet, Aziz 
Nesin ve Reşat Nuri Güntekin isimlerinin yanına Yunus Emre, Nihal Atsız, Necip Fazıl ve 
Ali Akbaş gibi şair ve yazarların isimleri de eklenmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından büyük bir başarı ile uygu-
lanan Türk Edebiyatının Dışa Tanıtım Projesi TEDA, maalesef Türk lehçelerine yöne-
lik çeviri desteklerinde yetersiz kalmış ve Necip Fazıl Kısakürek’in Reis Bey eserinin 
Tataristan’da basılması TEDA’nın Türk Dünyası’na yönelik desteklediği tek proje ol-
muştur.

Ortak edebî faaliyetlerde ise Türk Dünyası’nda en şanslı olanlar şairler olmuştur. Bun-
lar arasında bağımsızlık döneminde başlatılan ve her yıl düzenli olarak sürdürülen Ha-
zar Şiir Akşamları faaliyetini özel olarak anmak gerekir. Tarsus Karacaoğlan Şenlikleri, 
Türkçe’nin Uluslar arası Şiir Şölenleri de Türk Dünyası’ndan şairleri bir araya getiren faa-
liyetler olmuştur. Tukay, Kasım Amancalov, Mahtumkulu, Fuzulî, Ali Şir Nevaî gibi şair-
lerin anma etkinlikleri ve iki kez toplanabilen Türk Dünyası Yazarlar Kurultayı da önem-
li buluşma noktaları olmuşlardır.

Türk Dünyası’nda hikâye ve roman yazarları ortak faaliyetler bakımından şairler ka-
dar şanslı olamamışlardır. Hikaye alanında Türk Cumhuriyetleri ile ortak yürütülen en 
önemli etkinlik 2008 yılında yapılan Kaşgarlı Mahmut Uluslararası Hikâye Yarışması ol-
muştur.

Gerek süreli yayınların gerekse kitap yayınlarının karşılıklı takibi, iletişim ve ulaşım 
imkânlarının bu kadar artmış olmasına rağmen maalesef iç açıcı değildir. 1913 yılında 
ilk kez yayınlanmaya başlanan “Kazak” gazetesinin Türkiye’den 13 abonesi vardı. Bu-
gün Kazakistan’da yayınlanan tüm dergi ve gazetelerin Türkiye’den toplam kaç abonesi 
vardır? Veya bu yayın organlarının internet sitelerine Türkiye merkezli kaç giriş vardır? 
Rakamları bilmiyorum ama sonucun sevindirici olmayacağından endişeliyim. 

Türk Cumhuriyetlerinin geçiş dönemi sarsıntılarının yerini istikrara bırakmasına pare-
lel olarak edebi ilişkilerde artan gelişmelere rağmen Türk Dünyası bilincinin yansıdığı 
edebî eser ve bu misyonu üstlenen şair ve yazar sayısı çok değildir. Ama yine de Çolpan, 
Magcan, Ahmet Cevat, Hüseyin Cavit neslinin bıraktığı eserlerdeki Türk Dünyası yakla-
şımları günümüz yazar ve şairlerinden Özbekistan’da Rauf Parfi, Kırgızistan’da Cengiz  
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Aytmatov, Turar, Kazakistan’da Olcas Süleymanov, Türkmenistan’da Oraz Yağmur, 
Azerbaycan’da Fikret Sadık, Zelimhan Yakup, Bahtiyar Vahapzade, Anar, Türkiye’den 
Ali Akbaş’ın eserlerinde devam etmektedir.

Geleceğe yönelik teklif ve düşüncelerden bir kısmını konuşmam içinde söyledim ama 
arzularımızdan birisi şudur ki, yayınlarımız Türk Cumhuriyetlerinde ortak dolaşabilsin. 
Madrid’te basılan yayınlar İspanyolca konuşan bütün ülkelere dağılıyor, İngilizce bası-
lan yayınlar İngilizce konuşan pek çok ülkelere dağılıyor. Türkçenin farklı dilleri ile bası-
lan yayınlarda yalnızca kendi ülkeleri ile basıldıkları şehir ile sınırlı kalmayıp, bütün Türk 
Dünyası’nda bir dağıtım ağı, kütüphane ile sınırlı bir dağıtım ağı değil, bir okuyucunun 
da satın alabileceği kitapçı raflarında ulaşan bir dağıtım ağı ile olmasın hayal ediyoruz. 
Bunun için elbette lehçelerimizin karşılıklı olarak bilinme oranını artması gerekir. Yine 
memnuniyetle söylemem gerekir ki; Kırgızistan’da, Kazakistan’da Türkiye Türkçesi orta 
mekteplerde, ilk mektepler ders olarak, okutulmakta, bu örneğin Türkiye’de ve Türk 
Cumhuriyetlerinde lehçe öğreniminin öğrencilere birer seçmeli ders olarak orta öğre-
timde, ilköğretimde imkân olarak verilmesini arzu ediyoruz. Çevirilerin ve çevirmenle-
rin desteklenmesi edebi ilişkilerimiz ve diğer bütün kültürel ilişkilerimiz için çünkü çe-
virmenlerimiz bir köprü vazifesini görüyorlar bu alanın desteklenmesinde büyük yarar 
var. Her Cumhuriyette birer Türk Kütüphanesi arzu ediyoruz, hayal ediyoruz. Ve iltifat 
marifete tabidir. Sanat ve edebiyat alanında Türk Dünyası için eser veren yazarların ve 
sanatçıların bir şekilde ödüllendirileceği değerlendirileceği bir ödül mekanizmasını arzu 
ediyoruz. Süremi biraz zorladım galiba. Sabrınız için teşekkür ediyorum. Müsamahanız 
içinde ayrıca teşekkür ediyorum.

Prof. Dr. Nurettin DEMİR:

- Bu ayrıntılı konuşması için Sayın Dr. Yakup DELİÖMEROĞLU’na 
teşekkür ediyoruz. Sıradaki konuşmacımız TÜRKSOY Genel Sek-
reter Yardımcısı Doç. Dr. Fırat PURTAŞ. Buyurun.
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Doç. Dr. Fırat PURTAŞ
TÜRKSOY Genel Sekreter Yardımcısı

Değerli katılımcılar, sizleri saygıyla selamlıyorum. Yakup hoca 
edebiyat alanında yapılan önemli çalışmalardan bahsetti. Eksiklik-
lerimiz ve tamamlanması gereken hususlara değindi. Biz de Ulus-
lararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) olarak, Avrasya Yazar-
lar Birliği ile çok yakın işbirliği yapıyoruz ve bu süreçte eksikliklerin 
tamamlanması, mesafe katledilmesi konusunda birbirimize des-
tek oluyoruz. Ama TÜRKSOY; sadece edebiyat ile ilgilenen bir ku-
rum değil, edebiyattan güzel sanatlara, resimden müziğe, heykel-
den fotoğrafa, kültürün ve sanatın bütün alanlarında faaliyet gös-
termeye çalışan uluslararası bir örgüt. 1993 yılında kurulmuş. Do-
layısıyla Türk Cumhuriyetlerinin bağımsızlıklarını kazanmalarının 
hemen ardından ortaya çıkan bir kültürel işbirliği yapısı. 18. yaşı-
nı dolduran TÜRKSOY’un başardıkları yanında, başarmayı hedef-
ledikleri daha nice proje bulunmakta. 

Şüphesiz ki bağımsızlığın ardından Türkiye ile Türk Cumhuriyet-
leri arasındaki kültürel ilişkiler büyük bir ivme kazanmıştır ve 
önemli bir gelişme kaydedilmiştir. Yirmi yıllık bağımsızlık döne-
mi boyunca Türk cumhuriyetlerinin ulusal kültürlerini yeniden  
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canlandırmada, milli kimliklerini inşa etmede geldikleri nokta bir başarı tablosudur. Bu 
süreçte Sovyet döneminin yarattığı hasarlar tamir edilmiş, unutturulmaya çalışılan milli 
ve manevi değerler yeniden canlandırılmıştır. 

Türkiye ile Türk Cumhuriyetleri arasındaki siyasi ve ekonomik ilişkiler, bağımsızlıkların ar-
dından başlamış olmakla birlikte, kültürel ilişkiler hiçbir zaman kesilmemiş ve süreklilik 
göstermiştir. Rus Çarlığı egemenliği altında ve Sovyet dönemi boyunca bütün engellere 
ve zorluklara rağmen kültürel ilişkiler devam etmiştir. Türkiye ile diğer Türk cumhuriyet-
leri arasında doğrudan ulaşım imkânlarının bulunmaması, coğrafi uzaklıklar ve sömürge 
altında yaşamanın yarattığı olumsuzluklara rağmen Türk halkları arasındaki gönül bağı-
nın kopmamıştır. Rus idaresi altında siyasi ve ekonomik ilişkiler kesilmiştir, ancak kültü-
rel ilişkiler resmi düzeyde olmamakla birlikte halklar arasında devam etmiştir. Bunu en 
güzel Mağcan Cumabayev’in “uzaktaki kardeşime” yazdığı şiirden anlıyoruz. Türkiye’deki 
millî mücadeleye destek olmak için para toplayan Kazak şair, moral vermek için de böy-
le bu şiiri yazmıştır.

Bilindiği gibi, Türk cumhuriyetlerinin bağımsızlıklarının ilk yıllarındaki Türkiye- Türk cum-
huriyetleri ilişkileri romantik dönem olarak adlandırılır. Bu dönemde duygularla hareket 
edildiği, gerçekçi politikalar üretilmediği iddia edilmektedir. Bağımsız devletler arasında-
ki siyasi ve ekonomik ilişkilerin eşitlik ve karşılıklı çıkar ilkeleri çerçevesinde yürütülmeli-
dir. Ancak kültürel ilişkilerin duygulardan arındırılaması zordur. Bağımsızlığın ilk yılların da 
yaşanan duygusal tablolar da külktürel sürekliliğin kanıtıdır. Bu dönemde uzun süre ayrı 
yaşayan, birbirlerine özlem duyan kardeşler kucaklaşmış ve oturup sevinç gözyaşı dök-
müşlerdir. 

Peki, bu kültürel sürekliliği sağlayan faktörler nelerdir? Bunu genetik bilimciler, genler-
le açıklıyorlar. Ama bu benim uzmanlık alanım değil. Türkiye çerçevesinde değerlendirdi-
ğimizde Cumhuriyet’in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün benimsediği eğitim, dil, kül-
tür ve tarih politikasının bu süreklilikte önemli rol oynadığını görüyoruz. Türkiye devleti 
bir ulus devlet şeklinde kuruldu. Cumhuriyetin kimlik inşası sürecinde Osmanlı’dan önce-
ki Türk Tarihi ve dönemdeki tarihi figürlere daha çok vurgu yapıldı. Bu millî tarih ve millî 
kültür politikasının oluşması sürecinde Ceditçi Rusya Müslümanları da önemli rol oyna-
dı. Bolşevik devriminden önce ve sonra Türkiye’ye gelen Yusuf Akçura, Ayaz İshakî, Sad-
ri Maksudî gibi aydınlar ve bunların çalışmaları sadece Türk tarihi ve kültürü araştırmala-
rı açısından değil, Türkiye ile dış Türkler arasındaki kültürel iletişimin sürekliliği açısından 
da etkili olmuştur.

Hepimizin bildiği Atatürk’ün Türk Dünyasına ilişkin çok önemli bir öngörüsü ve bizlere va-
siyeti vardır. Ulu önder, Sovyetler Birliği içerisinde kalan esir Türklerin gelecekte özgür-
lüklerini kazanacaklarını ve Türkiye’nin de buna hazır olması gerektiği söylemiştir. Ata-
türk bu öngörüde bulunurken, muhtemelen çevresindeki cedidcilerden etkilenmiştir. 
Çünkü bunlar kendi memleketlerini bırakarak Türkiye’ye gelmişler, ancak doğdukları yer-
lerle olan bağlarını da bir şekilde devam ettirmişlerdir. 
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20. yüzyılın başında yaşamış Hüseyin Cavit, Mağcan Cumabay, Ahmet Cevdet, Çolpan 
gibi edebiyatçıların ve entelektüellerin bıraktığı miras bu kültürel süreklilikte önemli rol 
oynamıştır. Tabii ki Gaspıralı İsmail’in dilde, fikirde birlik sloganı ile çıkardığı Tercüman 
Gazetesi bütün Türk ve Müslüman dünyasını etkilemiş ve birbirlerine yakınlaştırmıştır. 
Ayrıca Osmanlıcılık ve İslamcılıktan sonra siyasette yer bulan Türkçülük ideolojisi de Tür-
kiye ile Türk Cumhuriyetleri arasında kültürel sürekliliğin, kültürel bağların devam etme-
sinde etkili olmuştur. 

Hafızalarda iz bırakan önemli tarihi olaylar ve şahsiyetler, Vamık Volkan’ın tespitine göre 
“seçilmiş acılar ve zaferler” de ortak seviç ve tasamız olarak hatırlanmış ve bizi birbirimi-
ze bağlamaya devam etmiştir. Örneğin Kafkas İslam ordusunun Bakü’yü Ruslardan kur-
tarması; Enver Paşa’nın Orta Asya’da “Basmacı Hareketine” katılması ve buna önderlik et-
mesi, İkinci Dünya Savaşı sırasında Stalin’in Kırım Tatarlarını ve Kafkasya’da yaşayan Türk 
halklarını maruz bıraktığı zorunlu göç gibi hadiseler yine bu etkileşimin devam etmesin-
de etkili olmuştur. 

Kültürel ilişkilerdeki sürekliliği sağlayan faktörlere ilişkin pek çok şey söylenebilir. Ancak 
hepsinden önemlisi ortak dil, paylaşılan ortak kültürel miras ve manevi değerlerin var-
lığıdır. Türkiye’de ve Türk Cumhuriyetlerinde milli eğitimin bir parçası olarak öğretilen 
Cengizhan’dan Atilla’ya, Kaşgarlı Mahmud’tan Hoca Ahmet Yesevi’ye, Dede Korkut’tan 
Köroğlu’na ata babalarımız ve ortak kahramanlarımız bizi birbimize bağlamaktadır. Kökü 
binlerce yıl öncesine giden, zengin kültürel mirasımız ve paylaştığımız ortak değerler, bir-
birinden habersiz bile olsa Türk halkları arasındaki gönül bağlarının sağlam kalmasını sağ-
lamıştır.

Türkiye, Türk Cumhuriyetlerinin bağımsızlıklarını tanıyan ilk devlettir. Bu sembolik açıdan 
çok büyük önem taşıyor. Ancak Atatürk’ün bize bıraktığı vasiyeti maalesef yerine getire-
medik. Herkes kabul ediyor ki, Türk Cumhuriyetleri bağımsızlıklarını kazandığında Türkiye 
buna hazırlıksız yakalandı. Ciddi bir hazırlığı söz konusu değildi. Ancak daha Sovyetler Bir-
liği ayaktayken Mart 1991 yılında dönemin Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın Moskova’ya ve 
ardından Orta Asya’ya yaptığı bir seyahat var. Bu seyahatin de hafızalarda derin izler bı-
raktığını biliyoruz. Turgut Özal ölümünün hemen öncesinde 1993 yılında 10 günlük Orta 
Asya Seyahatine çıkıyor. Bu seyahat sırasında Türkiye’ye olan olumlu bakış açısı daha da 
belirginleşiyor. Bugün bile bölge halkıyla konuştuğumuzda Türkiye’den ilk akla gelen kişi 
rahmetli Turgut Özal oluyor. Ancak Türkiye’nin bu hazırlıksızlığını, belki romantik ve ma-
ceraperest olarak da adlandırabiliriz ama, maceraperestlikten değil duyulan özlemden ve 
sevgiden kaynaklanan bir ruh haline sahip girişimci insanları sayesinde kapatılmıştır. Böl-
geye hızlı bir giriş yapan Türk iş adamları ve Türkiye’nin açtığı eğitim kurumları Türkiye’nin 
açığını kapatmasında etkili olmuşlardır. 

Günümüzde Türkiye ile Türk Cumhuriyetleri arasında her düzeyde resmî ve gayrıresmî 
ilişkiler sürdürülmektedir. Ancak kültürel ilişkiler sözkonusu olduğundan toplumsal iliş-
kilerin, sivil toplum kuruluşları ve yerel yönetimlerin faliyetlerini de bu kapsam da  
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değerlendiriyorum, resmî ilişkilerin çok daha önünde olduğunu söyleyebiliriz. Tabii ki si-
vil toplumu da cesaretlendiren faktörler olmuştur. Her şeyden önce devlet başkanları 
arasında 1992 yılında başlatılan zirveler, hükümetler ve bakanlıklar arasındaki temaslar, 
kültürel ortaklığı güçlendirme yönünde ortaya konulan irade, halkı da bu yönde cesaret-
lendirmiş ve teşvik etmiştir. Bu açıdan 1992’de başlayan Türk Dili Konuşan Ülkeler Dev-
let Başkanları Zirveleri çok önemlidir. 3 Ekim 2009 tarihinde düzenlenen Nahcivan Zir-
vesi sırasında Türk Konseyi’nin kurulması ile Türk Birliği yönünde önemli bir adım atılmış 
ve zirvelere kurumsal bir yapı kazandırılarak yeni bir uluslararası örgüt inşa edilmiştir. Bu 
gelişme de Türk cumhuriyetleri arasındaki kültürel alandaki entegrasyonu hızlandıracak 
önemli bir hadisedir.

Şunu ifade etmeliyim ki, TÜRKSOY’un kurulmasına da devlet başkanları zirveleri sırasın-
da karar verilmiştir. 1993’ten 2006 yılına kadar TÜRKSOY’un Genel Müdürlüğü görevini 
yürüten Azerbaycan’ın eski Kültür Bakanı Polat Bülbüloğlu’nun bu kuruluş sürecine ilişkin 
anlattıklarını size nakletmek istiyorum.

“-Şimdi hayal beni uzaklara, 1992 yılının baharına götürüyor. Sovyet sonrası mekânda baş-
layan mili bağımsızlık ve manevi uyanış harekâtı, yenidünya düzeninde ülkemizde atılan ilk 
cesur adımlar, haklarımızın kimlik arayışları, geçmişe geleceğin penceresinden bakmak, onu 
da doğru kavramak eğilimleri, yüzyıllar süren ayrılığın ardından güç kazanan kardeşlik te-
masları, bütün bu karmaşık ağrılar içerisinde Türk Dünyası Kültür Bakanlığı’na ilk defa kucak 
açan medeniyetler beşiği İstanbul, bitmek bilmeyen sohbetler, düşünceler, sorular, cevap-
lar, ümitler, planlar sonuçta birlikte verilen tarihi beyanat, ortak tarihimizi, medeniyetimizi 
yaşamak adına birleşmekte kararlıyız.” Burada bir belirsizlikte söz konusu, ciddi sıkıntılarda 
söz konusu, ama geleceğe dair ortak hareket etme iradesi ve bir de ümit söz konusudur.

Kültür Bakanları, 1992 yılında önce İstanbul’da toplanıyorlar, ardından 1992 yılının so-
nunda Bakü’de bir toplantı gerçekleşiyor. Kardeşlik havasının hâkim olduğu bu toplan-
tılarda ortak geleceğin nasıl inşa edileceği, birbirinden ayrıştırılan kültür dünyasının bü-
tünlüğünün yeniden nasıl sağlanacağı konuşuluyor. Nihayet 12 Temmuz 1993 yılında 
Almatı’da altı bağımsız Türk Cumhuriyetleri’nin Kültür Bakanları; Azerbaycan, Kazakis-
tan, Kırgızistan, Türkiye, Türkmenistan ve Özbekistan Kültür Bakanları “TÜRKSOY”un ku-
ruluş anlaşmasını imzalıyorlar. Temel amaç, ortak kültürün araştırılması, tanıtılması ve 
yeni kuşakların kendi değerlerine sahip çıkarak kardeşlik duygularıyla yetiştirilmesi olarak 
belirleniyor. Bazı gazeteler Rusça konuşulduğu için bu toplantıları magazin konusu olarak 
duyuruyor. Ancak hangi dil kullanılırsa kullanılsın burada gönül diliyle konuşuluyor ve kar-
deşliğin güçlendirilmesi ülküsüyle samimi kararlar alınıyor.

Avrasya’nın bir alanını kapsayan bir kültür dünyasında, Türkçenin farklı lehçelerini konu-
şan 200 milyona yakın bir nüfus ve zengin bir kültürel miras. TÜRKSOY bu temel üzeri-
ne kuruluyor. Kültürel ortaklığı hedeflediği gibi çeşitliliği de zenginlik olarak görüp, kar-
şılıklı tanışmayı ve ortak Türk kültürünü dünyaya tanıtmayı hedefleyen bu kendisi Türk 
Dünyası’nın UNESCO’su olarak tanımlıyor. TÜRKSOY kuruluşunun ilk yıllarında daha çok 
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uzun süre ayrı kalmanın ve ideoloji aygıtının doğurduğu yabancılaşmayı ortadan kaldır-
maya yönelik çalışmalar yapıyor. Manas’ın bininci yılı birlikte kutlanıyor. Anadolu’da artık 
unutulmaya yüz tutmuş Nevruz geleneği Türk Dünyası’nın ortak bayramı olarak yeniden 
canlandırılıyor. Türkiye’nin fazla bilgi sahibi olmadığı Abay, Abdullah Tukay, Muhtar Ava-
zov gibi mütefekkirlere ilişkin anma toplantıları düzenleniyor. Ülkelerin önde gelen sanat-
çıları ve kültür insanları bir araya getirilerek pek çok ortak faaliyet gerçekleştiriliyor. Yine 
onuncu yıl kitabından bir alıntı yaparak açıklayayım.

“-Uluslararası hiçbir etkinlik yoktur ki burada TÜRKSOY yer almasın. Fuzulî, Manas, Abay, 
Canbul, Tukay, Avezov, Buharî, Togan, Dîvân-u Lûgati’t Türk, Kurmangazi, Aytmatov, Kata-
nov, nihayet kitabı Dede Korkut kutlamaları bunlardan yalnızca bir kaçıdır.”

Bu süre içerisinde çeşitli yayınlar yapılıyor. Yani 10.yılını kutladığında, 19 kitap basılıyor. 
Bu kitaplar arasında Türkiye’de belki ilk defa karşılaştığınız Hakasların kadın kahraman-
lık destanı Huban Arığ yer alıyor. İdil-Ural Türklerinin destanı “Ural Batur”la Türkiyede-
ki okuyucularla tanıştırılıyor. Gagavuzların, Moldova içerisinde yaşayan 170 bin nüfuslu 
o küçük Ortodoks Türk Topluluğunun, kültürüne ilişkin yayınlar yapılıyor. Karaçoban Ya-
ratmaları gibi. Doksanlı yıllar boyunca TÜRKSOY, daha ziyade karşılıklı tanışma misyo-
nu görüyor. Pek çok alanda sanatçılar ve entelektüellerin buluşmalarına öncülük ediyor. 
Ressamlar buluşmaları, Opera Günleri, Tiyatro Festivalleri, Şairler Buluşmaları gibi. Kana-
at önderleri niteliğindeki bu insanların buluşmaları, toplumsal yakınlaşma açısından da 
önemli rol oynuyor.

Bu buluşmalar meyvelerini vermeye de başladı. 1994 yılında başlatılan Opera Günleri’nden 
edinen tecrübe 2009 yılında TÜRKSOY’a üye 6 ülkeden 250 sanatçının katılımıyla Köroğ-
lu Operası’nın yeni bir sanat yönetmenliğinde Türkiye Türkçesi’nde sahnelenmesi sonu-
cunu doğurdu. Bu hâdise gerçekten küçümsenecek bir şey değildir. 250 sanatçı ki, bun-
ların bir kısmı belki kendi anadillerinde de analaşmıyor, iki ay süreyle birlikte çalıştılar. 
Hazırlanan yeni kostümlerle ve dekorlarla beş başkentte Bişkek, Almata, Bakü, Ankara 
ve İstanbul’da temsiller düzenlendi. Şimdi bu temsiller televizyonlarda sürekli gösteri-
liyor. Belgeseller hazırlanıyor. Azerbaycan’da düzenlenen bir programa ben de katılmış-
tım. Bir şekilde hem Köroğlu ortak kahraman olarak yaşatılmaya devam ediliyor. Hem de 
Azerbaycan’ın yetiştirdiği büyük bestekâr Üzeyir Hacibey’de yeniden canlanmış oluyor.

Üçüncü milenyumun ve 21. yüzyılın başında gelinen noktada, TÜRKSOY, artık ortak kül-
türümüzün dünyada tanıtması misyonunu yerine getirmektedir. 2011 yılında BM Genel 
Kurulu’nda “Nevruz Kutlaması” gerçekleştirilmiştir. Bu kutlamalara TÜRKSOY’a üye ül-
kelerden 140 sanatçı katıldı. BM Genel Kurulu salonunda; Gagavuzlarla birlikte Kırım Ta-
tarları, Başkurtlarla birlikte Hakaslar, Yakutlar sahne alma imkânı, seslerini, renklerini, 
kültürlerini dünyaya tanıtma imkânlarını buldular. Bunun gibi UNESCO binasında ger-
çekleştirilen “Nevruz Kutlaması” Avrupa Konseyi’nde düzenlenen TÜRKSOY Resim Ser-
gisi, Almanya’da iki yıldan beri devam eden TÜRKSOY Gençlik Oda Orkestrası konserle-
ri, ki bu sene bağımsızlıklarının 20. Yılına atfen düzenlendi. Yine aynı şekilde Floransa’da, 
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Amsterdam’da, Vilnüs’te, Tahran’da, Rabat’ta ve pek çok şehirde düzenlenen Resim Ser-
gileri ve Türk Kültür Şölenleri gibi etkinliklerle TÜRKSOY, Türk Dünyası’nı dünyaya tanıt-
maktadır. 

Bizim bu süreçte yapmaya çalıştığımız bir diğer hususta, uluslararası işbirliklerimi-
zi güçlendirmektir. Biraz önce ifade ettiğim gibi, TÜRKSOY’un sloganı Türk Dünyası’nın 
UNESCO’su olmak. Bu çerçevede 1996 yılında UNESCO ile yapılan bir işbirliği protoko-
lü mevcuttur. Bu çerçevede UNESCO ile ortaklaşa pek çok faaliyetler düzenlenmektedir. 
Ayrıca İslam Konferansı Örgütü’nün eğitim, kültür ve sanat kuruluşu İSESCO ile bir proto-
kol imzaladık. Önümüzdeki dönemlerde İslam ülkelerinde bu faaliyetleri artırmayı hedef-
liyoruz. Türkiye dışında Türk Cumhuriyetlerinin tamamının üye olduğu Bağımsız Devlet-
ler Topluluğu’nun İnsani İşbirliği Vakfı ile işbirliği yapıyoruz. Butür uluslar arası ortaklıklar 
medeniyetlerarası diyalog ve yakınlaşma sürecine ciddi katkı sağlamaktadır.

Tabii ki bütün bu faaliyetlerin bir de kamuoyuna duyurulması önem taşıyor. Eğer bunu 
topluma indiremiyor, ulaştıramıyorsanız çok fazla anlam ifade edemiyor. Bugün Türk 
dünyasının önünde en önemli sorun “ortak bir iletişim ve haberleşme alanı”nın kurulama-
masıdır. Uluslararası ilişkilerde son dönemde yumuşak güç ya da ince güç, kaba kuvvet-
ten yani silahlı kuvvetlerden öne çıkmaya başlamıştır. Bu çerçevede bilgiyi kontrol eden, 
dünyayı kontrol etmektedir. Ortak bir enformasyon alanının bulunmayışı Türk cumhuri-
yetlerinin ortak geleceğini tehdit eden en büyük tehlikedir. 

Gençliğimiz daha ziyade egemen kültürün etkisi altında popüler şeylere ilgi duyuyor. Pop 
Müzik, Hollywood Filmleri gibi çalışmalar, gençliği daha çok tesir altında bırakıyor. Bu 
çerçevede TÜRKSOY olarak, kısa adı TMB olan bir müzik kanalının, Türk Müzik Birliği’nin 
kurulmasına ve çalışmalarına destek veriyoruz. TRT AVAZ’ın yayınlarını çok önemsiyoruz. 
Şunu biliyoruz ki bizim tiyatro, televizyon ve sinema alanında yapılan işler, diğer alanlarda 
yaptığımız çalışmalardan daha etkili sonuçlar doğuruyor. Basın yayın kuruluşlarımız ara-
sındaki, medyalarımız arasındaki bilgi akışını güçlendirmek suretiyle, ortak enformasyon 
ağının oluşturulması için çalışıyoruz. Zira kültür ve sanat insanları kadar, bunun topluma 
aktarılmasında önemli rol oynayacak basın ve yayın kuruluşlarına da büyük görev düş-
mektedir. Önümüzdeki süreçte üstünde durulması gereken en önemli konu bu olacaktır 
diye düşünüyorum. Sabırla dinlediğiniz için çok teşekkür eder, saygılar sunarım.

Prof. Dr. Roza AMANOVA:

- Sayın Fırat PURTAŞ’a teşekkür ediyoruz. Türk Dünyası’ndan sözü 
Kazakistan Milletvekili Bekbolat TİLEUHAN’a veriyoruz.
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Bekbolat TİLEUHAN
Kazakistan Milletvekili

Her millet bir insan gibidir. Herkesin kendi özeli, sevinci ve 
kaygısı vardır. Millet için en büyük baht bağımsızlıktır. Kardeş 
Türkiye’nin Orta Asya ülkelerinin mutluluklarına ortak olma-
sı ve bu tür organizasyonlara verdikleri destek için Kazak halkı 
olarak şükranlarımı sunuyorum. Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın 
Abdullah Gül’ün katılması, bizim kardeş ülkelerimize ilgisi, bu 
konferans organizasyonu kardeşliğinin nişanıdır. Bu organizas-
yon için şükranlarımızı sunuyoruz. Millet bir organizma gibidir. 
O büyür, gelişir, üzüntü duyar, sevincini görür. Bu toplantılar 
gibi kutlamalarla sınırlı kalmayıp, devlete bağlı olarak, ekono-
mi ve siyaset bağlamında değerlendirmek gerekir. Bizim bir ek-
sikliğimiz var. Siyasi, ekonomi, manevi meseleler boyunca ken-
di düşüncelerimiz ile birbirlerimize ulaşamıyoruz. İletişim ko-
pukluğu var. Bu meselelerle ilgili batılı ülkelerden örnekler al-
malıyız. Onlar kendi fikirlerini, basın toplantıları, yuvarlak masa 
toplantıları, medya aracılığıyla tanıtmaktadırlar. Kültür alanın-
da ise dış güçlerin manevi siyasetini yürütmektedirler. Güneşi 
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balçıkla sıvayamazsınız, onlardan kaçamazsınız. Onlardan korunmanın yolu bu manevi 

birliktir. O da Türk Dünyası’nın birliğidir. Bu birlik, eski geleneklerle sınırlı kalmamalı-

dır. Biz sade geçmişteki birliğimizden bahsediyoruz. Şimdiki kültür birliği hakkında hiç 

konuşmuyoruz. Dün Yesevi Sanat Topluluğu konseri oldu. Orada bütün enstrümanlar 

vardı. Çok ilgi çeken bir konser idi. Bu metot bize bir örnek olmalıdır. Etnik özellikle-

ri bakımından modern eserleri ortaya çıkartmalıyız. Mesela ben müzikten bahsediyo-

rum. Etnik kimliğimizi oluşturmamız gerekiyor. Bizim, birbirimizle, kültürel ilişkilerimi-

zi geliştirmenin yeni yollarını bilimsel esaslara göre oluşturmamız gerekiyor. Geçmi-

şe ait metotlar şimdi değişiyor, bunu anlamalıyız. Ekonomi, siyasi durumumuzu iyi bi-

lelim. Batı dünyası, Avrupa, bu bölgeyi iyi araştırmaktadır. Orta Asya devletleri işgal-

den kurtulan devletlerdir. Yüzyıllarca süren işgal süreci toplum hayatında bütün alan-

ları kapsadı. Bütün alanlarda kendi izlerini bıraktı. Kazakların atasözü var “Hastalık hızlı 

girer ama yavaş çıkar” yüzyıllarca süren işgal, başka devletlere bağlı olması insanlarda 

büyük psikolojik etki bırakmıştır. Biz bunu hiçbir zaman unutmamalıyız. Osmanlı dev-

leti Türk halkının üzerinde büyük izler bıraktı. Bağımsızlık ilan edildikten sonra işgal-

den kurtulma dönemine biz geçici bir dönem diyoruz. Biz hâlâ o geçici dönemi yaşıyo-

ruz. Bir hastalıktan kurtulmak için önce hastalığın tespit edilmesi gerekir. Daha son-

ra tedavi edilmesi gerekir. Onun sürecini belirlemek gerekiyor. Bilindiği gibi Hz. Musa 

halkını Mısır işgalinden kurtarmak için 40 yıllık bir program yapmıştı. Kazakistan Cum-

hurbaşkanı Nazarbayev 1991 yılında 40 yıllık 2030 programını hazırlamıştı. Bu, geçici 

dönem ile ilgili bir program idi. Bunun için yüzyıllarca süren işgal sonrasında 10-15 yıl 

gelişmiş ülkeleri araştırmamız, bizim mantığımıza uymuyordu. Kuralları dikkate alma-

dığımız zaman bazı çalışmalar yerini bulamaz. Hatalar ortaya çıkar. 

Kazakistan’da Cumhurbaşkanı Nazarbayev başkanlığında yürütülen siyaset, kültür ça-

lışması, ülkemizi manevi işgalden kurtarma amacını taşımaktadır. İlk önce kültür mi-

raslarını canlandırmamız gerekir. İkincisi dünya kültür eserleri maneviyatıyla halkımızı 

buluşturmaktır. Türk Dünyası eserleri de buna dâhildir. Kazakistan’daki bu kültür mi-

rası projesi genel Türklük seviyesinde devam ettirilmelidir. Mesela TÜRKSOY’un bu 

kültür mirası projesi genel Türklük seviyesine yaymalıdır. İşgalden dolayı üzerimizde 

büyük izler bırakan olayları kabul ediyoruz. 

Panislavizim, Türkçülük kökenini iyi araştırmamız gerekiyor. Hâlâ bazıları Türkçülükten 

korkuyor. Eskiden böl, parçala, yönet sistemi var idi. Mesela Kırgızları Özbekleri böl-

müştü. İşte o zamandan kalan hastalık var. Mesela Kazaklarda, Kırgızlarda, Özbekler-

de Zuvka Batır Destanı var. Bu destan bu halklarda aynı başlıyor. Mesela Kazaklar di-

yor, bize aittir. Herkes bize aittir diyor.
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Bugünkü TÜRKSOY’un amacı da bu. Mesela Azerbaycan’da da Dede Korkut var, 
Türkiye’de de var, bu şunu gösteriyor, kökenimiz aynıdır. Bunlar bizim ortak birliğimizi 
araştırmamız ve geliştirmemiz gerekiyor. Bilimsel esaslara göre bir değerlendirme or-
taya koymamız gerekiyor. Türk Akademisi, Türk Araştırmalar Enstitüsü Türk Halkla-
rının tarihini ortak bir çerçevede, ortak bir metodoloji ile yazmak gerekiyor. Ortak bir 
plan yapılması gerekiyor. Her devlet tarihçileri kendi katkılarını koydukları zaman, an-
cak ortak bir eser ortaya çıkar. Tarihten bahsederken kültürden de bahsetmemiz gere-
kiyor. Dünyada şimdi küreselleşme süreci hızla gelişmektedir. Çok hızlı gelişmektedir. 
Her devlet buna karşı mücadele ediyor. Biz de Kazakistan, Azerbaycan, Türkiye birlik 
olarak kürselleşmeye karşı ortak mücadele edebiliriz. Dünyada her devletin kendi sesi 
olmalıdır. Ama aynı zamanda ortak bir mücadele ile global küreselleşmeye karşı mü-
cadele edebiliriz. Birliğin değerini bilmemiz gerekiyor. Burada bazı değerlerimizi kay-
bedebiliriz. Bunu büyük milliyetçi bilim adamları da söylemişti.

Son 20 yıldaki başarılarımızdan bahsediyoruz. Eksikliklerimizden de bahsedelim. Me-
sela Kazaklarla-Kırgızların sıkıntıları, bu sıkıntı bizim ortak sıkıntımızdır. Zamanında bi-
limsel toplantılar yapsaydık daha iyi olurdu. Türkiye ile Özbekistan arasındaki sorun-
lar Türk Cumhuriyetleri birliği için toplantıların organize edilmesi çok gereklidir. Bu-
nun için geç kalmış sayılmayız yine yapabiliriz. Bazı sıkıntılar her zaman olabilir. Bu-
rada önemli olan bu sorunlara birlikte ortak çözümler bulmaktır. Önce TÜRKSOY’un 
amacı bu birliği tanıtmaktır. Ondan sonra entegrasyon yapılmalıdır. Bana söz verdiği-
niz için, kardeşliğimizi göz önüne aldığınız için, bu toplantı bizim için büyük bir şeref-
tir. Bizim birliğimiz gelişsin, Ahmet Yesevi Üniversitesi’ne, hepinize şükranlarımı sunu-
yorum. Bizim birliğimiz yaşasın…

Prof. Dr. Nurettin DEMİR:

- Biz de çok teşekkür ediyoruz. Değerli katılımcılar bu oturumu-
muzu bitirdik. Ama uzunca bir tartışma süremiz var. Pek çok soru 
veya katkı olacaktır. Şimdi soruları veya katkıları alabiliriz. 



 SORULAR-TARTIŞMALAR
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•	 Dinleyici: Teşekkür ediyorum. Katılımcıların her birine, Yakup Bey’e, değerli konuş-
macılara.

 Türk Cumhuriyetleri arasındaki edebî ilişkiler çok önemlidir. Son yıllarda Kardeş Kalem-
ler Dergisi ve Avrasya Yazarlar Birliği bu konuda çok büyük işler gördüler. 

 Azerbaycan’da Kardeş Kalemler Dergisi, edebiyatla ilgilenen insanların baktığı bir der-
gidir. Derginin Türk Cumhuriyetlerindeki yazarları, yazdıkları yazılarla tanışabiliyor-
lar. Bunun için teşekkür ediyorum. Kardeş Kalemler Dergisi yazarı Ali Akbaş’a ve Ya-
kup Bey’e teşekkürlerimi bildiriyorum. Bu Kardeş Kalemler Dergisi’ni daha da yaymak 
düşüncesindeyim. Bunun için Türk Cumhuriyetlerine daha çok sayıda göndermek la-
zım. Aynı zamanda Yakup Bey’in söylediği çevirmenlerle ilgili bazı problemler ve buna 
bağlı olarak bazı düşüncelerim var. Bunu da çözmek için Türk Cumhuriyetlerinde bu-
lunan genç, edebî kabiliyeti olan insanları bir yerde buluşturabilmek ve birbirleri ile 
tanıştırmak lazımdır. Bizim bağımsızlığın 20. yılında genç nesil yetişiyor. Çoğu Türki-
ye Türkçesi’ni biliyorlar. Türk Edebiyatıyla tanıştılar. Yakup Bey’e daha önce de de-
miştim. Türk Dünyası genç yazarları için bir konferans tertipleyelim, burada birbir-
leriyle tanışıp kaynaşsınlar diye, böylece gelecekte genç yazarların kitaplarını Türki-
ye Türkçesi’nde ve Türk Cumhuriyetlerinde yayınlatmak gerekir. TÜRKSOY’un yaptı-
ğı işlerden dolayı teşekkürlerimi bildiriyorum. Köroğlu Operası’nın büyük bir şöhreti 
var. Muhtelif şehirlerde onu coşkuyla karşılaması güzel bir şey, Azerbaycan medeni-
yetine karşı gösterdiğiniz ilgiye teşekkürlerimi bildiriyorum. Kazak dostuma da teşek-
kür ederim. Kazak dostumu da dikkatle dinledim. Çok güzel bir konuşma yaptı. Coş-
kuyla konuştu. Biz bundan gurur duyduk. Teşekkür ederim.

•	 Prof. Dr. Süleyman KAYIPOV: Kırgızistanlıyım. Benim sorum Yakup Bey’e olacak-
tır. Aslında soru da değil öğrenmek için soruyorum. Yakup Bey’e öncelikle teşekkür 
ederim, çünkü bilmediğimiz çok şeyleri de söyledi. Çok yararlandım. Bir şeyi çok-
tandır merak ediyordum. Türkiye ve Türk Cumhuriyetleri arasında edebi ilişkiler ko-
nusunda çok şeyler yapıldı. Mesela başlangıcından günümüze kadar Türkiye ve Türk 
Edebiyatı diye bir proje var. Hepimiz katıldık. 702 sayfadan oluşan Kırgızca versiyo-
nu vardır. Onu zamanında ben üstlenmiştim. 2003 yılında yayımlandı. Bu, Kırgızlara, 
Kırgız okullarına Türk Edebiyatını, Türk Edebiyatı örneklerini tanıtmak üzere önem-
li bir kaynak hâline geldi. Ama yayınlandıktan sonra sadece Kırgızcaya değil, Kazak-
çaya da çevrildi. Tüm Türk Dillerine de çevrildi. Bundan kimse bahsetmez, ama bu 
önemli bir kaynaktır. Sonradan 33 cildi çıktı. Bunun 31 ve 32. cildi Kırgız Edebiyatına  
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aitti. Bu iki cildi de ben oluşturdum. Türkçeye çevrildi. Bu çok büyük bir çalışma. Şim-
di bu iki projeye biz ömrümüzü harcadık. Zamanımızı harcadık, emeğimizi harcadık. 
Telif ücretini istemedik. Heyecanla çalıştık. Bu bir şeye yarasın dedik. Acaba bunlar 
bir şeye yaramadı mı? Çünkü kimse bunlardan bahsetmez. 2 ciltlik bir edebiyatı baş-
tan bugüne kadar seçmek, onu çevirmek, incelemek, bilgiler katmak kolay bir iş de-
ğildi. Ama 2005’te yayınlandı. Bu kadar sene geçti kimse bu iki projeden bahsetme-
di. Kırgız-Türk Edebiyatı ilişkileri, ya da diyelim Kazak-Türk Edebiyatı ilişkileri konusu 
açılınca kimse bundan bahsetmedi. Bu unutuldu mu? Ya da boşuna mı uğraştık. Boşu-
na mı ömrümüzü harcadık? Bunlar bir şeye yaradı mı? Yaramadı mı? Yakup Bey, bunu 
öğrenmek istiyorum. Teşekkür ederim.

•	 Dr. Yakup DELİÖMEROĞLU: Ben Süleyman Kayıpov’a, Reşat Bey’e çok teşekkür ede-
rim. Takdir edersiniz ki konuşma metnim uzundu. Sayın Başkan da müsamaha gös-
terdi. Yine de uzun konuştum ama metnin içinde olanların hepsini anlatma imkânım 
olmadı. Her iki proje de çok mühim. Özellikle de Türkiye açısından bakılınca 32 cilt-
ten oluşan Türkiye dışında yaşayan Türkiye Dışı Türk Edebiyatı Antolojisi, bu antolo-
ji iki bakımdan çok önemli. Biri, elbette Türk Dünyası Edebiyatını topluca bizim elimi-
ze kadar getirmiş olması bakımından önemli ama bu antolojinin bir yönü daha var ki 
bazı ciltleri mesela Kumuk cildi, Nogay cildi, yanlış hatırlamıyorsam Hakas cildi, bun-
ların bir kısmı kendi ülkelerinde dâhi bu hâliyle yayınlanabilmiş değiller. Dağıstan’da 
bir Kumuk Edebiyat Antolojisi yokken Türkiye’de bir Kumuk Edebiyat Antolojisi hazır-
landı. Bir Nogay Edebiyat Antolojisi yokken, daha evvel böyle bir kitap hazırlanmamış-
ken, Nogay Edebiyat Antolojisi bu çapta ilk kez bu proje ile hazırlandı ve biz buna Tür-
kiye Türkçesinde ulaşma imkânına sahip olduk.

 Projenin ikinci kısmı, başlangıçtan günümüze Türk Edebiyatının lehçelere çevrilmesi-
nin de doğrusu Süleyman Kayıpov isminin bu projenin içinde ayrıca önemi var. Çünkü 
bu çeviriler içerisinde çeviri problemlerini konuşmuştuk. En başarılı çeviri Kırgızca ya-
pılan çevirilerdir. Burada elbette bu projenin koordinatörü, destekçisi Kültür Bakanlığı 
idi. Ama asıl koordinatörü büyük düşünürümüz Nevzat Köseoğlu idi. Nevzat abiden de 
iznimiz var. Sizin de izniniz olursa biz Can Alatoo dergisi genel yayın yönetmeni Umar 
Sultanov’la beraber başlangıçtan günümüze Türk Edebiyatı büyük bir kitaptı -kimileri-
ne ulaştı, ulaşmadı ayrı bir mesele- biz bunu daha küçük kitaplar hâalinde yeniden bas-
tırıp yayınlamayı düşünüyoruz. Halkın huzurunda da sizden de tercüme telifi nokta-
sında izin almış olalım. Türk Halk Edebiyatı bir bölüm, Divan Şiiri bir bölüm, işte belli 
dönemlerdeki hikâye ve diğer şiirler ayrı kitaplar olarak daha küçültülmüş eserler ola-
rak tekrar yayınlamayı planlıyoruz. Reşat Valim de haklılar ve yıldızlarımız bir bir kayı-
yor. Aytmatov gitti. Tölegen Kasımbekov geçtiğimiz günlerde gitti. Daha çok yakında 
Cengiz Dağcı vefat etti. Hepsini rahmetle analım. Cengiz Dağcı bahsi açılmışken, Cen-
giz Dağcı’ya edebiyat dünyasının çok büyük bir teşekkür borcu var. Dışişleri Bakanımız 
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Sayın Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu ümitlerin bittiği bir anda devreye girdi ve Londra’dan 
Kırım’a Dağcı’nın cenazesinin naklini sağladı. Oradaki cenaze merasiminde dedi ki: Kı-
rım şimdi vatan oluyor. Tatarlar şimdi Kırım’a dönmeye başladı. Cengiz Dağcı gibi bir 
edebiyatçının 70 yıl sürgünde ayrı kaldığı topraklarına kavuşması çok büyük bir hâdise 
idi. Bunu sağladığı için de bütün edebiyat dünyası, Cengiz Dağcı’nın okuyucuları Sayın 
Dışişleri Bakanımız Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu’na minnettardırlar. Yıldızlarımız kayıyor. 
Yeni yıldızlar lazım. Bunun için gençlikle yapılacak edebiyat çalışmaları elbette çok mü-
him ve Yalova Belediyesi’nden sözümüz var, bundan sonra edebiyat ve kültür faaliyet-
lerinde öyle tahmin ediyorum ki Yalova Şehri adı Türk Dünyası’nda daha çok konuşu-
lacak. Oradaki belediye başkanı ve ekibi Türk Dünyası’yla ilgili her türlü faaliyete hazır 
olduklarını söylediler. Bu cümleden yola çıkarak genç yazar ve şairlere memnuniyetle 
ev sahipliğini yapacaklarını bildirdiler. Sadece beraber zamanı planlamamız lazım. Na-
sıl olacağına bakmamız lazım. Ben doğrusu ikisi de çok önemli mesele ama Türkiye dı-
şındaki Türk Edebiyatı Antolojisi, Türkiye Türkçesine yapılan çeviriler konusunda hiç ih-
mal edilebilecek bir eser değil, ama süre yetiştiremem telaşı endişesi ile atlamışım, ha-
tırlattığı için Sayın Süleyman Kayıpov hocama çok teşekkür ediyorum.

•	 Prof. Dr. Nurettin DEMİR: Biz de teşekkür ediyoruz. Şimdi Roza AMANOVA’nın bir 
katkısı olacak.

•	 Prof. Dr. Roza AMANOVA: Teklifim Türk Halk Müziği Akademisi’nin kurulması. Bunun 
gerçekleşmesi durumunda sadece bu müspet yolda rol oynayacaklar. Teşekkürler. 

•	 Prof. Dr. Nurettin DEMİR: Kurulmalı diyor, son derece açık, Türk Halk Müziği 
Akademisi’nin kurulması teklifinde bulundu, çok teşekkür ediyoruz. İnşallah bu da 
gerçekleşir. Başka sorusu olan? Buyurun.

•	 Dinleyici: Öncelikle sunumu yapan tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum. Benim Fı-
rat Beye bir sorum olacak. TÜRKSOY, Türk kültür ve sanat alanında ilk önce Türk 
Dünyası’nın birbirini tanımasını, kültür ve sanat adamlarının birbirini tanımasını daha 
sonra da Türk kültürünün dünyaya tanıtılmasında değerlendirmeleri oldu. Biz de tak-
dirle izliyoruz. Ancak yapılan bütün bu çalışmalar, bizler için yetişkinler için acaba Türk 
Dünyası, çocuk yayınlarına dönük bir çalışmaları var mı? 

•	 Doç. Dr. Fırat PURTAŞ: Sorunuz için çok teşekkür ederim. Doğrusu henüz TÜRK-
SOY yayınları arasında çocuklara yönelik yapılmış bir çalışma bulunmamaktadır. An-
cak şu andan hazırlıklarını yürüttüğümüz 30 farklı Türk halkının masallarının yer al-
dığı Türk Masal Dünyası diye bir çalışma var. Onun resimlendirilmesi süreci devam 
ediyor. Masalları daha çok çizilen resimler çocuklara aktarabiliyor. Bu masallar ço-
cukların hayal dünyasını geliştirmeye yönelik, birbirlerini tanımaya yönelik bir çalış-
ma. Zaten bizim amacımız da çocukları bir hayal dünyasında birleştirmek. Çocuk-
lar bu masalları okuduklarında bir Saha Türkü’nün olduğunu, bir Gagavuz Türkü’nün  
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olduğunu, anlayacaklar. Ancak masal çok profesyonellik isteyen bir konu, iyi seçilme-
si gerekiyor. Onun iyi resmedilmesi gerekiyor. Bizim buna ilişkin de şöyle bir çalışma-
mız oldu. Bunu TÜRKSOY yayınlayabilir ve bir şekilde sınırlı bir çevreye ulaştırabiliriz. 
Ama Türkiye’de çok satan gazetelerden bir tanesinin kültür hediyesi olarak bunu belli 
bir kupon karşılığında bedava dağıtmak suretiyle bütün topluma ulaştırmayı hedefle-
dik. Bu çerçevede görüşmelerimiz oldu. Hatta isim de verebilirim. Sabah Gazetesi’nin 
bağlı olduğu grubun sahibi ile görüşüldü. Ancak o görüşmeden bir netice alınamadı. 
TÜRKSOY’un bugüne kadar 100’e yakın yayını var. Ancak bu yayın muhatabına ulaşı-
yor mu? Endişelerimiz var. Bu çocuk masalı da aynı akıbete uğramasın istiyoruz. Yani 
daha farklı öneriler de olabilir. Belki bir banka bunun sponsorluğunu üstlenir ve müş-
terilerine hediye edebilir. Eskiden Ziraat Bankası’nın Başak Dergisi vardı. Bunun gibi. 
Hazır bir çalışmamız var ama henüz yayınlanmadı. Biz bu yayını en iyi şekilde resim-
leterek prestij bir şekilde basılmasını ve bütün Türkiye’ye ulaştırılmasını istiyoruz. Bu 
amaç doğrultusunda önce buradan başlayacağız. Biliyorsunuz Türk Dünyası çok bü-
yük, ama bu dünya içerisinde en fazla nüfusa sahip ülke Türkiye. Belki önce buradan 
başlayıp daha sonra diğer lehçelere de çevrilebilir. Çocuklara yönelik yapılan yayın-
lar bence çok önemlidir. TRT Çocuk’un yapmış olduğu “Keloğlan Çizgi Filmi” belki di-
ğer Türk Cumhuriyetlerinde bedava verilerek yayınlatılabilir. Bir şekilde ailede alınan 
eğitim, çocuklukta alınan eğitim, kişiliğin ve kimliğin oluşmasında çok önemli rol oy-
nuyor. Ama biz bu kesime henüz doğrusu yeteri kadar ulaşabilmiş değiliz. Daha ziya-
de gençliği ve üniversite gençliğini hedef alıyoruz. Reşat Bey’in bahsettiği gibi genç 
yazar kamplarının kurulması için çalışmalar yapıyoruz. Biliyorsunuz Gençlik ve Spor 
Genel Müdürlüğü bakanlığa dönüştürüldü. Bu bakanlıkla görüşmelerimiz var. Türk 
Dünyası’ndan yazarları, Yazarlar Birliği kanalıyla ve yine Avrasya Yazarlar Birliği des-
tekleri ile en azından iki haftalık kamplarda buluşturmayı planlıyoruz. Daha önce yap-
mış olduğumuz bir çalışma vardı. Beş Türk Cumhuriyetinden şairlere üç ay süreyle 
Türkiye’de Türkçe kursu görme ve edebiyat çevreleri ile tanışma imkânları sağlamış-
tık. Bu çok başarılı oldu ve faydalı oldu. Üç ay bizi zorlayan bir süre oldu. 2-3 haftalık 
gençlik kampları ile bunu devam ettirmeyi planlıyoruz. 

•	 Prof. Dr. Nurettin DEMİR: Evet, buyurun.

•	 Halil Şıvgın (Eski Sağlık Bakanı): Ben önce hepinize teşekkür ediyorum. Güzel çalış-
malar sergileniyor. Bu bölümde de bunları anlatmaya çalıştınız. Ben de sorudan ziya-
de kısa bir katkı yapmak istiyorum. Eski Sağlık Bakanıyım. Türk Dünyası ile siyasi iliş-
kileri kuranlardan biriyim. Önce Çin’den başladım. Orada Uygur bölgesine geçtim. Uy-
gur Bölgesi yasak bir bölgeydi. 1984 yılında ben izni Çin Devlet Başkanı’ndan aldım. Çok 
enteresan, Urumçi bölgesi Türk Dünyası’nın kalplerinden bir yerdir. Bölge aynı zaman-
da hem Kazakistan, hem Kırgızistan ile sınırdaş. Orada bize bazı bilgiler verdiler. Entere-
sandır. Kültür değerlerinden bahsederken Nasreddin Hoca’nın bir heykelini yapmışlar. 
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Getirip koydular önümüze, benim yanımdaki arkadaşlar şaşırdılar. Herkes sanıyordu-
ki Nasreddin Hoca Türkiye’de var. Orada anladılar ki Nasreddin Hoca Türk Dünyası’nın 
bütününde var. Urumçi de oluyor bu olay, dolayısıyla, yaşadığımız ortak kültür değer-
lerimiz var, hikâyelerimiz var. Hepsi aynı, bunları bulup ortaya koymamız lazım. 

 Mesela bunlardan birisi de Köroğlu. Anadolu’da olanlar Köroğlu’yu birkaç yerde bilir-
ler. Afyon’da bir Köroğlu var, Bolu’da, Tokat’ta birer Köroğlu var ama Köroğlu ile ilgi-
li bunun gibi bir sürü destanlaşmış hikâyemiz var. Türkmenistan’a gittik. Orada 18 li-
sanda sanıyorum Köroğlu Destanı var. Türkiye’dekini nerdeyse katlamış. Oradan bu-
raya, buradan oraya gibi tartışmalara girmeyeceğim. Çünkü özü anayurttan geliyor. 
Gelir kaynağımız çeşme, pınarımız orada Yesevi Hazretlerinin şiirlerini okuduğunuz 
zaman Yunus Emre’nin şiirleri ile arasında fark olmadığını hatta tıpa tıp aynı oldu-
ğunu görüyoruz. Bu şunu gösteriyor, bizim çok zengin bir kültür kaynağımız var. Me-
deniyetimizin, beşiği sağa sola, kaynağını taşıyabildiğimiz yere kadar taşımışız. Ama 
bunu yaklaşık 100 yıldan fazla bir dönem önce Gaspıralı İsmail, Kırım’da çıkardığı bir 
dergi ile Türk Dünyası’nın her tarafına yaymış. O dergi o zaman okunmuş, anlayabil-
mişler. Mesela o dergi en çok İstanbul’da, Kahire’de okunuyor. Taşkent’te okunuyor. 
Semerkant’ta okunuyor. Çok ilginçtir, Urumçi, Kaşgar’a kadar ulaşmış o dergi. Ama 
bugün aynı dilde birbirimizi anlayacağımız ortak bir dil yok. İster Latince, ister Rusça 
diyelim çünkü büyük bir erozyondan geçmişiz. Dolayısıyla önümüzde çok çetin bir yol 
var. Hayalci olmadan gerçekçi olarak biz milletimizin kültür birliğini ortaya çıkartma-
mız lazım. 

 Onun içinde Turancı, Türkist, Pantürkist falan gibi tartışmalara asla girmeyin, girme-
yelim, onlar bize zarar getiriyor. Yani bunu yaparken bunlara bu kavramlar üzerine 
gitmemize gerek yok. 

 Böyle ulu bir milletin mensuplarıyız biz. Bir örnek vereceğim belki benden daha iyi bi-
lirsiniz. Avrupa’nın en yüksek dağının adı Alp. Diyorlar ki Alp kelimesi Avrupa dilleri-
nin hiçbirinde yok. Ne bu Türkçe, Alp; ulu, yüce demek. Alperen, Alpaslan oradan ge-
liyor. O ismi kim verdi, Türkler vermiş. Bakın Alp bugün Balkanlarda var. Avrupa Birli-
ği, Balkanlar kelimesini ortadan kaldırmak için bir politika kabul ediyor. Ne diyor Bal-
kanlara, Güneydoğu Avrupa diyor. Balkan kelimesini silmek için, çünkü Balkan kelime-
si Türkçe bir kelimedir. Balkanlarda Bulgarların bölgesi var, Pelit bölgesi var, Balkan böl-
gesi var. Oraya gelmişler, o ismi de oraya koymuşlar. Nerede yaşadıysalar onu koyu-
yorlar, onun için çok yorucu bir yol lazım bize. Yapılanların hiç birisi az değildir. Fazla 
da değildir. Şimdi ortak şeye gideceğiz ne konuşuyor. Kazakistan Kazakistan’da çalışa-
cak, Özbekistan Özbekistan’da çalışacak, Azerbaycan Azerbaycan’da çalışacak, Türkiye 
Türkiye’de çalışacak işte Türkmenistan Türkmenistan’da ama daha başka mensupları-
mız var. Rusya’nın doğusu olduğu gibi Türk, onların destanı yok mu? Hikâyesi yok mu? 
Bizim hepsine gitmemiz lazım. Mesela şu toplantılarımızda Uygur Bölgesi yok, bunlara 
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da bir şey bulmamız lazım. Yurtlarımızdan, anayurtlarımızdan birisi de orası, onlara da 
bakmamız lazım. Daha başka şeylere de bakmamız lazım. Ama bütün bunları yaparken 
çok dikkatli olun ama korkmayın. Cesaretle gidin. Israrla Urumçi’ye, Kaşgar’a denedim 
ve başardım.

 Sovyetler Birliği dağılmadan önce bütün Türk Cumhuriyetleri ile Sağlık Bakanı olarak 
anlaşma imzaladım. Ne ben onlara bir şey verebilirdim, ne de o taraftan buraya bir şey 
alabilirdim. Çünkü onların sistemleri ile bizim sistemlerimiz farklı, sağlık sistemlerimiz 
farklı, Sovyetler kendilerine göre bir yapı oluşturmuş. Türkiye batılı sistemden almış, 
ikisi de farklı sistemlerdir. Hiçbir şey alıp satamıyorsunuz. Ama şimdi yeni yeni bir takım 
özellikler gelişti. Onun için benim size tavsiyem şu: Birlikteliği artırmak lazım, yazarları, 
çizerleri, edebiyatçıları, sanatçılarla karşılıklı daha çok ticaret yapmamız lazım. En çok 
Türk Dünyası’nda kitap okunmuyor. Görüntülü yayınlar yapmamız lazım ve en önemlisi 
de çocuklara hitap etmemiz lazım. Aşağıdan yukarıya doğru onu taşımamız lazım. Bu-
nun için herkese çok büyük görevler düşüyor. Sadece size değil, bizlere de düşüyor. Ba-
şarılı çalışmalarınızın devamını diliyor, hepinizi kutluyorum.

•	 Prof. Dr. Nurettin Demir: Katıldığınız için teşekkür ediyoruz, buyurun.

•	 K. Fahir Genç (Kültür Bakanı Eski Müsteşar Yardımcısı): Toplantıya katılan, bizleri 
bilgilendiren bütün arkadaşlara teşekkür ediyorum. Ben Kültür Bakanı Eski Müsteşar 
Yardımcısıyım. Türk Ocakları Vakfı’nın da genel sekreteriyim. Süleyman Bey’e teşek-
kür ederim. Nevzat Bey’in editörlüğünü yaptığı o kitapları hatırlatmasaydı ben hatır-
latacaktım zaten. Onlar her zaman hatırlanması ve unutulmaması gereken çalışma-
lardır. Çünkü Türk Edebiyatının verimlerini o ülkelerde tanıtabilecek başka bir unsur 
henüz yok. Bir de o ülkelerin veya o toplulukların verimlerini de Türkiye’de tanıtabi-
lecek henüz başka bir eser çıkmadı. Bunun için bu çalışmaları vefakârlıkla yâd etmek 
gerektiğine inanıyorum.

 Asıl söylemek istediğim şu; biz Kültür Bakanlığındayken, Türk Dünyası ile ilişkiler baş-
ladığında, Türk Dünyası’nın büyük yazar ve şairlerinin eserlerini Türkçeye aktarmak 
ve Türkçedeki eserleri o lehçelere aktarmak konusundaki çalışmalarını yanında o za-
man bugünkü kadar popüler olmamasına rağmen büyük yazar ve şairlerimizin eserle-
rinden ortak filmler yapılması düşüncesi üzerinde tartışıyorduk. Bugün filmler aşıldı, 
yapılmadı ama filmleri aşan diziler ortaya çıktı. Aytmatov’un “Selvi Boylum Al Yazma-
lım” isimli hikâyesi bizim çocukluğumuzda film olmuştu. Ve o günden bugüne yani 
40 yıldır ne zaman oynasa aynı etkiyi bırakacak şekilde seyrettik. Şimdi ondan esin-
lenen birileri bir dizi yapmaya çalışıyorlar. Maalesef o hikâyeyi dejenere ederek bir 
dizi yapmaya kalktılar, inşallah uzun sürmez de kısa sürede biter. Ama benim temen-
nim şu, TÜRKSOY’un çalışmalarını takip ediyoruz. Kültür çalışmalarında da genel ko-
ordinasyon çabasında da oldukça başarılı görüyorum. Türk dizilerinin popüler olduğu  
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hem Türk Dünyası’nda, hem de diğer ülkelerde dikkatle ve alakayla takip edildiğini 
hepimiz biliyoruz. Filmin yapımını, konusunu, şeklini şemalını tartışmıyorum, onu be-
ğenir beğenmezsiniz burası bir gerçek. Acaba TÜRKSOY’un önderliğinde bu eserler-
den, -bu kaybolan yıldızlarımızın rahmetle anıyoruz hepsilerini, Aymatov’dan sonra, 
Bahtiyar Vahapzâde’yi de kaybettik yanılmıyorsam, Cengiz Dağcı’yı da kaybettik. Bu 
üç yıldız bizim çocukluğumuzun yıldızlarıydı, aylarıydı, güneşleriydi. Türk Dünyası’nı 
tanıtmakta bunların eserlerinden hareketle ortak yapımlar yapılması konusunda, dizi 
yapanların ticari endişelerini ortadan kaldıracak imkânları sağlayarak yani telif hakları 
konusunda bir takım kolaylıklar sağlayarak, acaba bunlardan büyük eserler yapılma-
sını teşvik edip, başarıya ulaştırabilir miyiz? Bu konuda çalışmalar yapılması düşünü-
lüyor mu? Düşünülmüyorsa hatırlatmış olayım diyorum. Teşekkür ederim.

•	 Prof. Dr. Nurettin DEMİR: Çok teşekkür ediyorum. 

•	 Doç. Dr. Fırat PURTAŞ: Şunu öncelikle ifade edeyim ki Türkiye Cumhuriyeti Kültür 
ve Turizm Bakanlığı bütün birimleri ile bütün genel müdürlükleri ile TÜRKSOY’un ça-
lışmalarına büyük destek vermektedirler. Başta Sayın Bakanımız Ertuğrul Günay ol-
mak üzere bütün bakanlık mensupları, TÜRKSOY’un sinemadan tiyatroya, operadan 
baleye, diğer güzel sanatlar alanındaki çalışmalara mümkün olan her türlü desteği 
vermektedir. Bu çerçevede beş yıldan beri Konya’da “Bir Ses Bin Nefes” başlığı altında 
Türk Dili Konuşan Ülkeler Tiyatro Festivali düzenlemektedirler. Bu yıl beşincisi gerçek-
leştirilmektedir. Bu 5. festivale dokuz ülkeden Türkçe tiyatro yapan topluluklar katıl-
dı. Her biri kendi lehçesinde, kendi kültürlerini yansıtan oyunlar sahnelediler.

 Her hâlde hiçbir millette böyle bir zenginlik yoktur. Gerçekten tiyatro alanında cid-
di bir işbirliği var. Türkiye’deki festivalin benzeri bir festival de Tataristan’da düzen-
leniyor. “Nevruz Tiyatro Festivali.” Her iki organizasyonda da TÜRKSOY aktif görev 
alıyor ve TÜRKSOY ülkeleri Tiyatro Yöneticileri Kurulu diye bir kurul var. Bu kurul-
da piyeslerin karşılıklı değişimine ilişkin çalışmalar yapılıyor. Bu sene Ankara’da Dev-
let Tiyatroları’nın Repertuarlarına Tataristan’ın “Sönmüş Yıldızlar” adlı bir eseri dâhil 
oldu. Tamamen Tatar geleneklerini, kültürünü, anlatan İdil-Ural bölgesi Türk toplu-
luklarının geleneklerini anlatan muhteşem bir oyun kaçırmamanızı tavsiye ederim.

 Sinema ve dizi sektörüne ilişkin ihtiyaçların farkındayız. Kültürü ancak bu kanallarla 
geniş kitlelere aktarmak mümkün. Zaten o eksikliğin de altını çizmiştim. Geçtiğimiz 
yıl içerisinde Ankara’da ilk kez TÜRKSOY’a üye ülkeler sinema sektörü temsilcileri ve 
sinema sektörü yöneticileri toplantısı yaptık. Bu toplantıda çok farklı öneriler orta-
ya çıktı. Mesela Avrupa’daki Euroimaj benzeri bir ortak fon oluşturarak bu fondan or-
tak yapımların desteklenmesi gibi çok da olumlu sonuçlar doğuracak bir teklif çıktı. 
Ancak bunları kısa sürede hayata geçirmek pek de mümkün değil, çünkü bütün ulus-
lararası örgütler gibi, TÜRKSOY’da ciddi anlamda bir finans sorunu yaşıyor. Kaldı ki  
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böyle ortak fon kurulması belki bizimde çapımızı aşan bir şey, devlet başkanları düze-
yinde karar verilmesi gereken bir konu. Ancak biz bu tür ortak yapımlara destek olduk. 
Kazakistan Televizyonu ile TRT’nin ortak bir yapımına “Astana Benim Aşkım” diye bir di-
zinin yapımına destek olduk. Bu dizi Kazakistan’da gösterildi. Bildiğim kadarı ile TRT’de 
ise daha henüz gösterilmedi. Bunun dışında bu yaptığımız toplantıda şöyle bir şey ko-
nuşulmuştu: Bizim yapımlarımız çok pahalı satılıyormuş. Ama Çin filmleri, Çin dizileri 
nerdeyse bedavaya dağıtılıyormuş, özellikle Türkmenistan’da. Türkmenistan’dan ka-
tılan temsilci söylemişti. Bu sektör, büyük paraların döndüğü bir sektör, bizim de ger-
çekten çapımızı aşan bir sektör, ama bu sektörde de işbirliğini güçlendirmek için de 
TÜRKSOY, elinden geleni yapıyor. Ortak yapımların desteklenmesine ilişkin karşılaş-
tığımız bir sorunu aktarayım. Azerbaycan ve Türkiye’den iki ajans ortak bir film çekimi 
için anlaşıyorlar ve bu çerçevede Kültür Bakanlıklarından destek için müracaat ediyor-
lar. Türkiye’nin mevzuatı, yabancı bir ajans olduğu için maalesef bunu desteklemeye 
imkân vermiyor. Ama Euroimaj çerçevesinde Avrupa ülkeleriyle ortak yapımlar rahat-
lıkla yapılabiliyor. Bu tür sorunlar da var. Ama ihtiyaçtan kaynaklanan bu sorunların 
arttıkça çözüleceğini ve bir şekilde bu alanda olumlu gelişmeler yaşayacağına inanıyo-
ruz. Gerçekten Tiyatro Genel Müdürlüğü olsun, Sineme Telif Hakları Genel Müdürlü-
ğü olsun, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü olsun, bütün birimleri ile Kültür Bakanlığı-
mız, başta Sayın Bakanımız olmak üzere Türk Cumhuriyetleri ile olan bu ortak projele-
re, çok büyük destek sağlamakta, biz de bundan güç alarak bu faaliyetleri gerçekleştir-
mekteyiz. Teşekkür ediyorum.

 Sinema filmiyle ilgili belki bir müjde olabilir. Asım Cakıpbekov bir Kırgız yazar. “Biz 
Babasız Büyüdük” kitabı Kültür Bakanlığımızdan sinema filmi yapılmak üzere proje 
desteği aldı. Yönetmen, faaliyetlerine devam ediyor, ümit ederim yakında bu eseri 
biz perdelerimizde görürüz. Yine Azerbaycan Yazarlar Birliği Başkanı Anar’ın senaryo-
sunu yazdığı 13 bölümlük Dede Korkut hikâyeleri dizisi projesi var. Bunun için, TRT ve 
başka kurumlarla yapımıyla ilgili gayretler var. Ama bir husus dikkatimi çekti. Süley-
man hocam dedi ki biz o kitapları hazırlarken telif de almadık. Fedakârlık yaptık, ça-
lıştık. Sayın eski müsteşar yardımcımız da bu film projeleri dizilerinin desteklenme-
si için telif hakları konusunda kolaylık sağlanabilir. İyi de yani devlet destekleyecek-
se vergiden kolaylık sağlasın. Yazarların teliflerine niye bu kadar bulaşıyoruz? Yani ya-
zarlar da geçinecek, bu kadar teliflere dokunmamak lazım diye düşünüyorum.

•	 Prof. Dr. Nurettin DEMİR: Kısa bir şey ise peki, buyurun.

•	 Prof. Dr. Süleyman KAYIPOV: Çok özür diliyorum, ikinci kez mikrofonu alıyorum. 
Bir Kazak kardeşimin konuşmasına biraz katkıda bulunmak istiyorum. Konuşurken 
Kırgızistan’daki olaylardan da bahsetti. Fakat şu iki şeyi karıştırmamak lazım? Mese-
la Orta Asya’da etnik çatışmalar var. 1990 yılların başlarında olan Ahıska ve Özbek 
çatışması, geçen yılki Oş olaylarını birbirine karıştırmamak lazım. Çünkü Ahıska ve  
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Özbek Türkleri arasındaki çatışmalar günlük hayatta olabilecek olayların büyümesidir. 
Bir kıvılcım çıkmış ondan sonra da senin kardeşin benim, ben senin kardeşini döverim 
derken bir anda gece binlerce adam çatışıyor. Ondan sonra Kırgızistan’a ve Türkiye’ye 
kaçıyor Ahıska Türkleri. Şu anda bir kısmı Türkiye’de, bir kısmı Kırgızistan’da ve bir 
kısmı da Kazakistan’da yaşamaktadırlar. Onun sebebi çok farklı, bunun sebebinde si-
yaset yoktur. Ama geçen yılki Kırgızistan’daki ben buna Özbek-Kırgız olayı demek 
istemiyorum, Özbek-Kırgız’la ilişkisi yok bu olayın. Ortada bir menfaatçi spekülatif 
güçler var. Bu onların yaptığıdır. Onu öyle anlamak gerekir. Yani durup durduğu yerde 
bir grup çıkıyor, ben diyor senin ülkende otonomi kuracağım. Hiç öyle şey olur mu? 
Onun için iyi bakmak lazım. Hepsini aynı yerdeki renk olarak tanımlamak olmaz. Orta 
Asya’da her iki sokakta olay çıkarsa, diğer sokaktaki olayın sebebi ile öbür sokaktaki 
olayın sebebi çok farklı olur. Ayrıntılarını ve inceliklerini bilmek lazım. Yoksa ondan 
bahsetmek çok tehlikelidir.

 Buna şunu eklemek istiyorum. Kırgızistan’da olup biten son beş yıl içerisindeki olay-
lar hakkında görüşler çok farklıdır. Kazakistan televizyonunda ya da diğer basın yayın 
mensuplarının yazdıklarını biliyoruz. Şimdi sanki orada yaramaz işler varmış gibi. Bin yıl 
boyunca hazırlanmış olaylardır bunlar. Çünkü insanlar başlarında 30-40 sene oturma-
sını istemiyor Kırgızlar, istemezler, olmaz öyle şey. Şunu bilin ki Kırgızların gittiği yol-
dan herkes gider. Bütün komşular burada bunu söylemiş olayım. Çünkü bu problemi 
çözmek lazım, tarih onu bir şekilde çözecek. Hani nasıl çözer, o zaman artık bakarsınız. 
Kırgızistan’daki olaylar örnek olaylardır. Anlamak lazım, biraz önce Roza Hanım iki şey 
söyledi. Dedi ki manevi zenginlikten maddi zenginliğe göre, manevi zenginlik çok önem-
li dedi. Bu büyük bir söz. Şu anda belki Kırgızistan’da maddi sıkıntılar olabilir. Ama ma-
nevi ve millî duygular konusunda Allaha çok şükür eksiklikler yoktur. O güç şimdi sakin 
ve derinden çalışmalarıyla millî güçler üstün gelecektir. Kırgızistan çok yakın zamanda 
düzene sokulacaktır.. Nasıl olursa olsun bir süreç başlamıştır. Henüz bitmemiştir o bite-
cek ve güzel bir Kırgızistan ortaya çıkacaktır. Bundan herkesin emin olmasını istiyorum. 
Bir Kırgız olarak gurur duyuyorum. Sağolun.

Prof. Dr. Nurettin DEMİR:

- Evet, çok teşekkür ediyoruz. Değerli katılımcılar, sabrınız ve katkı-
larınız için çok teşekkür ediyorum.

 Konuşmacılarımıza, bu güzel sunumları bizlerle paylaştıkları için 
çok teşekkür ediyorum. Oturumumuz kapanmıştır. Eminim çok 
daha fazla soru vardır. Tartışmalarımızı dışarıda devam ettirebili-
riz. Konuşuruz. Sohbetimiz devam ediyor. Çok teşekkürler.
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SUNUCU:

- Kıymetli konuklar, “Bağımsızlıklarının 20. yılında Türk Cumhuri-
yetleri: Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkme-
nistan” konulu uluslararası toplantıya bir kez daha hoş geldiniz. 
Sefalar getirdiniz! Ekranları başında bizi izleyen sevgili izleyenle-
re de selamlarımızı ve merhabalarımızı gönderiyoruz. Efendim, 
programın ikinci günündeyiz ve artık yavaş yavaş programın sonu-
na geliyoruz. Oldukça verimli ve olumlu geçtiğini düşündüğümüz 
oturumları gerçekleştirdik. Şimdi yine oturumlarımıza devam edi-
yoruz. Biraz evvel Türk Cumhuriyetleri arasındaki kültürel ilişkiler 
konusu masaya yatırıldı. Şimdi 4. oturumda Türk Cumhuriyetleri 
Arasında Eğitim ve Bilim Alanındaki İlişkiler değerlendirilecek, so-
runlar ve öneriler dile getirilecektir. Konuşmacıları kürsüye davet 
etmek istiyorum. Konuşmacılar; 

 Kazakistan Ahmet Yesevi Üniversitesi’nden Prof. Dr. Sarsenbek 
TURTABAYEV. 

 Marmara Üniversitesi’nden Yardımcı Doçent Doktor Fahri SO-
LAK.

 Milli Eğitim Bakanlığı’ndan Hasan KAPLAN.

 Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi’nden Prof. Dr. Sebahattin 
BALCI.

 Efendim oturum başkanlarımız yine Kırgızistan-Türkiye Manas 
Üniversitesi’nden Prof. Dr. Süleyman KAYIPOV.

 Atatürk Araştırma Merkezi Başkanı Prof. Dr. Sayın Cezmi ERAS-
LAN hocamızı davet ediyorum.

 Türk Cumhuriyetleri arasında eğitim ve bilim alanındaki ilişkiler 
konulu 4. oturumumuz başlıyor ve ben hemen sözü oturum baş-
kanımız Prof Dr. Cezmi ERASLAN’a bırakıyorum.
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Prof. Dr. Cezmi ERASLAN:

Sayın başkanım, değerli meslektaşlarım, bilim insanları. Altı oturumluk 
toplantının bu dördüncü oturumu. 

Küresel aktörlerin Türkistan coğrafyasına bakışından sonra bugün Türk 
Cumhuriyetleri arasında eğitim, bilim, kültür ilişkilerine dair bilim insanla-
rımızın görüşlerini bu platformda paylaşma imkânı bulduk. Hakikaten de-
ğerli arkadaşımızın ifade ettiği gibi son derece verimli geçen bir program 
gerçekleşiyor. Düzenleyicilerine başta Atatürk Kültür Merkezimizin değerli 
başkanı Sayın Osman HORATA olmak üzere şükranlarımızı ifade etmek is-
tiyoruz. Biraz evvel Türkistan coğrafyası tabirini bilhassa kullandığımın al-
tını çizeyim. Çünkü genellikle küresel aktörlerin Orta Asya’ya bakışı, Orta 
Asya politikalarına bakışı tabirleri kullanılıyor. Bu coğrafya bizim kültürü-
müzde, bizim tarihimizde Türkistan coğrafyası olarak geçer. 1930’lı yıllar-
da Türkiye’de bilim hayatına katkı sağlayan değerli hocalarımızın ifade-
siyle Türkeli’dir. Bu anlamda ben bu uyarıyı şahsım adına yapma ihtiya-
cı hissediyorum. Bunu sizinle paylaşmak istiyorum. 20 yılda bizim nesli-
mizin büyük çoğunluğu için bir rüya olan, ideal olan Türk ellerinin bağım-
sızlığının 20. yılında zamanın hakikaten çok hızlı akıp geçtiğini ifade etmek 
mümkün. Ebetteki çok büyük başarılar ortaya konmuştur. Türkiye Cum-
huriyeti ile kardeş cumhuriyetler arasında ilişkileri geliştirmek bakımından 

Prof. Dr. Cezmi ERASLAN
Atatürk Araştırma Merkezi Başkanı

Prof. Dr. Süleyman KAYIPOV
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi /Kırgızistan

4. OTURUM BAŞKANLARI
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daha yapılacak çok işin olduğunu, alınacak çok mesafenin olduğunu ifade 

etmek durumundayız.

Bu toplantılarda 20 yılın bir muhasebesi gerçekleştirilmiştir. Bundan son-

raki çalışmalarda da sonraki 20 yıllar için neler yapılabilir, ilişkiler daha iyi-

ye daha güzele nasıl götürülebilir bunun arayışı içinde olmamız gerekiyor. 

Ben sözü çok uzatmadan oturumdaki değerli hocalara geçeceğim ama on-

dan önce oturum eş başkanımız Süleyman KAYIPOV’da bir şeyler söyle-

mek ister belki bilmiyorum. Sözü ona devredeyim sonra hocalara söz ve-

receğim.

Prof. Dr. Süleyman KAYIPOV:

Benim konuşmam bir sonraki oturumda olacağı için çok fazla konuşmaya-

cağım. Fakat şunu belirteyim, ben aslında oturum başkanı değildim. Be-

nim çok değerli dostum Kırgızistan’da Türk Akademisi başkanı Prof. Dr. 

Şakir İBRAYEV oturumun eş başkanıydı. Kendisi işlerinin yoğunluğu nede-

niyle toplantıya katılamadı. Ben onun yerine görev yapacağım. Bu oturu-

mun konusu çok önemli bir konu. Türk Dünyası’nda eğitim konusu çok tar-

tışmalı ve çözülecek sorunları olan bir alandır. Aynı zamanda büyük başa-

rılara ulaşmış bir alandır. 1993’teki durumla karşılaştırdığımız zaman bu-

günkü durum çok farklıdır. Ulaştığımız nokta çok daha güzeldir. Çok güzel 

başarılar elde etmişizdir. O günden bugüne kadar önemli olan, geçtiğimiz 

dönemdeki deneyimleri kullanarak, onu esas alarak bundan sonra daha 

hızlı gelişmek, işin doğrularını yapmak, problemler varsa onları çözmek 

olacaktır. Bence oturum da bu çerçevede devam edecektir. Konuşmacı-

lar tabi kendi fikirlerini ortaya koyarlar. Oturum eş başkanı olarak oturum 

sonunda bağlayıcı bir iki cümle söyleyeceğim. Çok sağ olun fazla zamanı-

nızı almayacağım.

Prof. Dr. Cezmi ERASLAN: 

Hocam, teşekkür ediyorum. Hemen sözü değerli katılımcılara bırakaca-

ğım. İlk olarak Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi eş Rektörü Prof. Dr. 

Sebahattin BALCI konuşacaklar. Cumhuriyetler arası eğitim ve bilim ala-

nında ilişkilerin genel bir değerlendirmesi, sorun ve önerileri konularında 

görüşlerini alacağız. Süre on beş dakika hocam. Onu da ifade edeyim.
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T

Prof. Dr. Sebahattin BALCI
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi / 
Kırgızistan

Teşekkür ederim sayın başkan. Ben süreye uymaya çalışacağım. Burada ele 

alacağım konular kapsamlı. Temsil etmiş olduğum üniversitenin gelmiş ol-

duğu noktayı da kısaca gösteren bir filmimiz olacak. Zannedersem katılım-

cılar da bu yaklaşımımızı takdirle karşılayacaklar. Öncelikle iki günden beri 

devam eden bu son derece anlamlı ve faydalı sonuçlar içeren toplantının 

beklenen faydasını gönülden diliyorum. Bağımsızlıklarını kazanmalarının 

üstünden 20 yıl geçmiş olan kardeş cumhuriyetlerimizi de gönülden tebrik 

ediyorum. Bu kardeşlerimizin, şanlı bayraklarının altında ebediyyen var ol-

malarını, güçlü olmalarını, bizlerle birlikte dünyaya katkıda bulunacak or-

tak bir medeniyetin yeniden kurucusu olmalarını gönülden diliyorum. Bu 

çerçevede bu toplantıyı tertip eden başta Atatürk Kültür Merkezimizin Baş-

kanı Osman HORATA olmak üzere, değerli ekibine ve katkıda bulunanla-

ra da şükranlarımı ve takdirlerimi sunmak istiyorum. 20 yıllık süreçte konu 

başlıkları koyarak gitmek istedim. Zaten iki günden beri de muhtelif ko-

nuşmalarda tekrar tekrar vurgulanarak bu noktaya gelindi. Sovyet Sosya-

list Cumhuriyetler Birliği’nin çözülüşünün ardından -çözülüşü diyorum, ben 

buna belki aykırı düşmeyecek, belki farklı bir terminoloji olacak. Genelde 

çöküşü ve dağılışı gibi ifadeler de kullanılıyor. Benim şahsi kanaatime göre 

çözülüşü demek daha doğru, daha güzel bir ifade olacaktır. Ne şekilde olur-

sa olsun sonuçta bu sistem çözülmüş ondan sonra da akabinde hepimizin 

gönlünü coşturan, hayallerini gerçekleştiren beş kardeş Türk Cumhuriyeti 

de doğmuştur. Hepsini gönülden tebrik ediyoruz. Bu kuruluşla beraber pek 
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çok belirsizlikte ortaya çıkmıştır. Çünkü sonuç itibarıyla 80 seneyi bulan sistemin bir 
şekilde ortadan kalkmasıyla ortaya çıkan durum tabii ki belirsizlikleri, kaygıları ve ara-
yışları da beraberinde getirmiştir. 

Bu yapı içerisinde kardeş cumhuriyetlerimiz bir taraftan kuruluş çalışmalarını sürdü-
rürken, bir taraftan da yeniden yapılanmaya gayret göstermişlerdir. Çünkü kurulan 
cumhuriyetler eskinin tekrarı olmayacaktır. Geçmişte var olanların ikamesi veya ihyası 
gibi bir yol da tutmayacaktır. Yeniden yapılanacak ve daha evvelden yakından temas-
ta olmadıkları bir başka dünya ile birlikte yeni bir yapıyı ortaya çıkarmak zorunda ka-
lacaklardır. Dolayısıyla bu yapı içerisinde hem bir değişim yaşayacaklar, hem bir dö-
nüşüm zaruretiyle de karşı karşıya kalacaklardır. Bu eşyanın tabiatında olduğu gibidir. 

Bu yapı içerisinde Türkiye Cumhuriyeti de kardeşlerini asla yalnız bırakmamış, biri-
kimleriyle bütün bu süreci yaşarken kardeşlerinin yanında olmaya gayret sarf etmiştir. 
Ancak şunu da söyleyelim ki bu süreç başladığında Türkiye Cumhuriyeti de böyle bü-
yük bir şeyle change dediğimiz iddiayla çok fazla karşı karşıya kalacağını tahmin ede-
memiştir. Birdenbire bu durum ortaya çıktı. Biz de aslında birçok şeyi yaşayarak, anla-
maya çalışarak bir vaziyet alma yoluna gitmeye çalıştık. Böylece bir süreç yaşadık. Sis-
temlerin değişmesi, yeni bir yasal mevzuat alt yapısının oluşturulması, kurulması mut-
laka gerekiyordu. Bunun için de yeni kavramların ikame edilmesi, yeni kavramların ika-
mesi, iyi bir şekilde anlaşılması ve buna bağlı olarak da kurumsallaşma, uluslararası 
çevre ile bütünleşme söz konusuydu. Herhalde geçen 20 yılı bu başlıklar altında özet-
lesek çok daha fazla bir şey unutmuş sayılmayız.

İkinci noktada 20 yıllık süreçte eğitim ve bilimdeki durumu ana başlıklar altında gö-
recek olursak; evet, sistemin çözülüşüyle birlikte, yeni devletlerin kurulmasıyla bera-
ber, yeni bir belirsizlik ortamı ortaya çıkmıştır. Mevcut işleyen sistemin kurmuş olduğu 
kurumsal bir yapı vardı eğitimde. Bunların aynen devamı mı söz konusu olacak, yok-
sa bunlarda biraz evvel söylemiş olduğum gibi değişim yaşanacak mı, dönüşüm olacak 
mı? Bir uyum ihtiyacı hissedilecek mi? Bu yirmi yıl içerisinde bütün bunlar hâlâ da ya-
şanmaktadır. Hâlâ bu sorular sorulmaktadır. Değişim ihtiyacı tartışılmaktadır, dönüşü-
mün zarureti görülmektedir. Yine dünyanın diğer bölgelerindeki olup bitenlerle uyum-
lu bir yüksek öğretimi kastediyorum. Ortaöğretim ve diğer ilköğretim kısmı zanneder-
sem sayın genel müdürün kapsamı içine girecektir. Bu mutlaka söz konusu olacaktır. 
Hâlen de bu esasen hissedilmektedir. Yine buna bağlı olarak yüksek öğretim sistemin-
de bir değişim, buna uygun bir mevzuat alt yapısının geliştirilmesi- yüksek öğretimin 
yeniden yapılandırılma zarureti ortadadır. Kırgızistan özelinde bunu fiilen yaşayarak 
görmekteyiz. Tüm bu işler yapılırken Türk dünyası içerisinde bir hareketlilik de mutlaka 
olmuştur. Bu hareketlilik münferit hareketlerle başlamış. Mesela sistem çözüldükten  
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sonra bu değerli cumhuriyetlerimizdeki, bu kardeş ülkelerdeki pek çok değerli öğretim 
üyesi, pek çok önemli bilim adamı Türkiye’ye gelmiştir. Pek çok üniversitemizde çalış-
mışlardır. Pek çok üniversitemizin bunların birikiminden yararlanarak çok ileri aşama-
lara geldiği de malumdur. Buna bağlı olarak da Türkiye’deki bazı üniversitelerimiz Orta 
Asya coğrafyasındaki bu kardeş üniversitelerle bağlantı kurarak birebir işbirliği yolla-
rıyla değişik alanlarda işbirliği yollarına gitmişlerdir. Bunlarda hâlâ sürmektedir. Özetle 
şunu söylemek isterim ki üniversiteler arası işbirliğinde tatmin edici bir gelişme sağlan-
mamıştır. Tatminkâr bir noktada olduğumuzu söylemek mümkün değildir.

Bu süreç içerisinde 1993’ten itibaren de başlayan iki büyük proje var. Bu iki büyük pro-
jemiz Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi ve Kırgızistan-Türkiye 
Manas Üniversitesidir. Her ikisi de Türk Dünyası’nın geleceğinin inşasında büyük so-
rumluluk üstlenmiştir. Kurucu ülkeler tarafından büyük ümitlerle kurulmuş ve kendi-
lerine büyük sorumluluklar verilmiştir. İki üniversiteden de aslında beklenen, çağdaş, 
modern üniversite modelini gerçekleştirerek bulundukları Türk Cumhuriyetleri coğraf-
yasına örnek bir üniversite modelini oluşturmak şeklinde de söylenebilir. Burada ricam 
şudur değerli arkadaşlarımızdan, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi’ni tanıtan kısa 
filmimizi koymalarıdır.

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Tanıtım Filmi Metni
Kırgızistan, dağ gölleri, şelaleleri, ceviz ormanları, Alp çayırı, buzulları, tertemiz dağ 
havası, tarihiyle, mimarisi ve zengin kültürüyle nadide bir ülkedir. Dağ sporları için el-
verişli bir ortam şu an Kırgızistan’ da mevcuttur. Dağcılık sporu, yamaç paraşütü, raf-
ting, traking, kayak ilgi duyulan spor faaliyetlerindendir. Bişkek’ten tarihi ticaret mer-
kezi Buhara’ya, şifalı kaplıca Tyeplıyeklüçi’ye, tertemiz dağ havası olan Alarça’ya, bü-
yük Türk yazarı Cengiz Aytmatov’un mezarının da bulunduğu Atabeyit’e dünyanın en 
büyük tektonik gölü Isıkgölü’e, tertemiz doğası ile bilinen Sarı Çelek koruluğuna, bü-
yük ceviz ve meyve ormanlarının bulunduğu yere rahatlıkla ulaşılabilir. Başkent Biş-
kek eski merkezi Asya ve Çin’i birbirine bağlayan yol üzerinde 1825 yılında kurulmuş-
tur. Şehir merkezi Alatoo meydanıdır. Meydanda birbirinden güzel etkinlikler düzen-
lenmekte, bayramlar kutlanmaktadır. Kültür kenti Bişkek’te Opera ve Bale Tiyatrosu, 
Kırgız Dram Tiyatrosu, Rus Dram Tiyatrosu, Devlet Filarmonisi gibi kültür merkezleri-
nin yanı sıra sinemalarda birbirinden güzel etkinlikler ve vizyondaki filmler sergilen-
mekte, izlenmektedir. Çok geniş yeşil alanlara sahip Bişkek, adeta parklar içinde ku-
rulmuş bir kenttir. Başkent Bişkek, aynı zamanda ideal bir öğrenci kentidir. Öğrenciler 
bir kentte ihtiyaç duydukları her şeyi bulabilirler. Bu imkânlardan çok ucuza yararla-
nabilirler. Bişkek’te öğrenim görme şansını Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi’ni 
tercih ederek değerlendirebilirsiniz. Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, merkez 
Asya’nın ilk ve tek kampüs üniversitesidir. Kampüsün her köşesinde yıl boyunca çok 
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çeşitli etkinlikler düzenlenmektedir. Aktif, hareketli, girişimci gençlerle dolu kampüs-
te sportif faaliyetlerin yanı sıra herkese yönelik sosyal faaliyetler, turnuvalar, yarış-
malar, bahar şenlikleri, kariyer günleri, tanıtım günleriyle Kırgızistan-Türkiye Manas 
Üniversitesi, yaşamın içinde var olan bir üniversitedir. 14 değişik ülkeden gelen öğ-
rencileriyle üniversite, kültürel zenginliklerin birebir yaşanabileceği uluslararası nite-
likte bir yüksek öğrenim kurumudur. Birçok ülke ve akraba topluluklardan gelerek bu-
rada eğitim gören öğrenciler, dostluklarını öğrenim sonrasında da devam ettirirler. 
Bu dünyanın pek çok farklı yerinde dostlar ve iş ortakları edinilmesi anlamına gelir.

Üniversitede tenis, masa tenisi, satranç, futbol, voleybol, güreş sahaları mevcuttur. 
Halk oyunları, enstrüman, modern dans kursları gibi eğitim programlarıyla öğrenciler 
kendilerini geliştirebilirler. İlgi alanlarına göre sosyal çevre edinebilirler. Üniversitede 
çeşitli alanlardaki öğrenci kulüpleri aktif olarak faaliyet göstermektedir. Kırgızistan-
Türkiye Manas Üniversitesi dost ve kardeş Türkiye ile Kırgızistan’ın ortak kurmuş ol-
duğu özel statülü bir devlet üniversitesidir. Üniversitede İktisadi ve İdari Bilimler Fa-
kültesi, İletişim Fakültesi, Edebiyat Fakültesi, Fen Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Ve-
terinerlik Fakültesi, Ziraat Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, Tu-
rizm ve Otelcilik Yüksek Okulu, Yabancı Diller Yüksek Okulu, Beden Eğitimi ve Spor 
Yüksek Okulu, Meslek Yüksek Okulu ve Konservatuar bulunmaktadır. Üniversitede li-
sans öğrenimi gören öğrenciler daha sonra Sosyal Bilimler ve Fen Bilimleri Enstitü-
lerinde 12 ana bilim dalında yüksek lisans ve doktora yapma imkânlarına sahiptir-
ler. Ayrıca Türk Uygarlığı Araştırma Merkezi, Türk Uygarlığı kavramının ve değerleri-
nin evrensel bilim dünyasında yerini alabilmesi için çalışmaktadır. Kırgızistan-Türkiye 
Manas Üniversitesi, dünyanın önde gelen üniversiteleriyle işbirliği protokolleri imza-
lamaktadır. Üniversitenin diplomaları Türkiye ve Kırgızistan’da devlet üniversiteleri-
nin diplomalarıyla denktir. Bu denklik yasalarla koruma altına alınmıştır. 

Üniversitede öğrenim tamamen ücretsizdir. Ayrıca üniversite öğrencilere burs imkânı 
da sunmaktadır. Türk vatandaşları için YURTKUR burs vermektedir. Kırgızistan-Türkiye 
Manas Üniversitesi’nde eğitim dilleri olan Türkçe, Kırgızca dışında Kırgızistan’da yo-
ğun olarak konuşulan Rusça da öğrenim yaşamı boyunca yabancı dil dersi olarak alın-
maktadır. Kentte de bu dilde pratik yapma olanağı bulunmaktadır. Üniversitede İngi-
lizce ve Çin’ce öğrenmek isteyenler için kurslar düzenlenmektedir. Bu kurslarla İngi-
lizce ve Çince öğrenme ve geliştirme imkânı doğmaktadır. Böylelikle dünyanın en ge-
çerli dillerini öğrenerek rakiplerinizin birkaç adım önüne geçme şansını yakalayabilir-
siniz. Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi’nde Türkiye, Kırgızistan ve başka ülkeler-
den gelen alanlarında uzman akademisyenler tarafından eğitim verilir. Manas Rad-
yosu, film stüdyoları, sinema salonu, bilgisayar ve animasyon laboratuvarı, modern 
binaları, amfileri, kablolu ve kablosuz internet olanağıyla ve diğer gelişmiş alt yapı 
imkânlarına sahiptir. 

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi’nde 870 öğrenciye yurt imkânı sağlanır. Bu da 
öğrenci sayısının % 30’una denk gelmektedir. Manas Üniversitesi’nin öğrenci yurdu 
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kentteki en temiz, en modern yurt ödülünü almıştır. Tamamlanmak üzere olan yeni 
öğrenci evlerinin kapasitesi yaklaşık 1400 öğrenciye ulaşacaktır. Öğrenci evlerinde 
barınma ve beslenme son derece ekonomiktir. Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversite-
si, öğrencilerine Türkiye’nin ve diğer ülkelerin seçkin kurumlarda staj yapma imkânı 
da sağlamaktadır. Mezunlarımız kaliteli eğitimleri ve yabancı dilleriyle Türkiye, Rus-
ya, Avrupa ülkeleri, Amerika Birleşik Devletleri, Çin ve Bağımsız Devletler Toplulu-
ğu olmak üzere dünyanın dört bir yanında istihdam edilmektedir. Kırgızistan-Türkiye 
Manas Üniversitesi geniş imkânlarıyla, öğrencilerini geleceğe en iyi şekilde hazırlar. 

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi ‘’Gelecek elimizde’’.

Evet, teşekkür ediyorum. Gelecek elimizde derken aslında bütün Türk Dünyası için 
bunu söylüyoruz. Biz özgüveni yüksek insanlar olarak bu müşterek kaderimizi inşada 
kendimize güveniyoruz ve gelecek elimizde diyoruz. Bu projeyle ilgili birçok bilgiyi size 
sunmuş olduk. Üniversiteler olarak geldiğimiz nokta şudur. Bundan sonra üniversitele-
rin gelişme ve markalaşma aşamasıdır. Bundan sonraki on yıl içerisinde dünya bilimine 
katkı sağlayabilen üst düzey üniversiteler arasına girmeyi hedefliyoruz. Bu konuyu bu-
rada bırakalım. Zamanımız zaten sınırlı.

Şimdi genel olarak sorunlara geçelim. Benim kendi lisanımla yüksek öğretimle ilgi-
li sorunları şöyle sıralamak isterim. Yüksek öğretim sistemlerinin uyumlulaşma soru-
nu vardır. Derecelerin ve diplomaların tanınma sorunu vardır. Eğitim programlarının  

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi
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oluşturulması, geliştirilmesi, kredilendirme ve içerikle ilgili sorunları vardır. Lisans 
alma yani eğitim programı açma bunun yanında üniversitelerde bilimsel özerklik ve 
yüksek öğretime girişle ilgili sorunları vardır. Yüksek öğretimde kalite güvence ve ak-
reditasyonla ilgili sorunları vardır. Eğitim, istihdam ve üretim döngüsünün kurulmayı-
şıyla ilgili çok ciddi sorunlar vardır. Becerili insan gücü yetiştirme noktasında hayati so-
runları vardır. Bu konuda bir örnek vermek gerekirse Kırgızistan’da halkın %80’i üni-
versite mezunudur. İstatistikler öyle söylüyor. Nüfusun bir kısmı iki üniversite mezu-
nu. Fakat becerili insan gücünde çok büyük sorun var. Becerikli, üreten insan karakte-
ristiklerini toplum olarak taşımıyoruz. Bu noktada işbirliği ve ortak çalışmaların yeter-
sizliğinden bahsedebiliriz. İletişim ve koordinasyon yetersizliğini muhakkak söyleme-
miz gerekiyor.

Buradan hareketle önerilere geçecek olursak üç başlık altında toplayabiliriz. Birincisi, 
üst yapıyla ilgili önerilerdir. Şimdi dün de söylendi. Türk Konseyi kuruldu. Türk Bilim-
ler Akademisi de kuruldu. Bunun altını dolduracak şeyler söylemek lazım. Şimdi Türk 
kelimesiyle başladığı için ben de Türk kelimesiyle devam ediyorum. Türk yüksek öğre-
tim alanının oluşması gerekir. Türk yüksek öğretim araştırma alanının oluşması gerekir. 
Türk Üniversiteler Birliği’nin kurulması gerekir. Anabilim dallarında, sosyal bilimlerde, 
fen ve mühendislik alanlarında STK tarzı birliklerin oluşması gerekir. Devlet kurumu 
değil, resmî kurum anlamında değil, STK tarzında Türk Üniversiteler arası Kurul’un ça-
lışmalarını başlatması gerekir. Türk Dünyası Yüksek Öğretim Öğrenci Konseyi’nin oluş-
ması gerekir. Kurumsal olarak bunları söylüyorum. 

İkinci aşamada reform ve uyumlaşmayla ilgili yüksek öğretim sisteminde bir reforma 
ihtiyaç vardır. Birbirini tanıyan bir sistem oluşturmak gerekmektedir. Dolaşıma izin ve-
ren kredi transfer sisteminin mutlaka oluşması gerekir. Eğitim programları geliştirilir-
ken bir ortak tabanın mutlaka olması gerekir. Geçişleri, dolaşımı sağlamada bu zaruret-
tir. Öğrenci ve öğretim üyesi değişim programlarının gerçekleştirilmesi gerekmekte-
dir. Öğrenci ve akademisyen değişim transferinin gerçekleştirilmesi gerekir. Türkiye’de 
Mevlana Programı çıkmak üzeredir. Türk dünyasının tamamında bu hareketliliği sağla-
yacak programa ihtiyaç vardır. Hayat boyu öğrenme, yetişkin eğitimi, yaygın eğitim ve 
informal eğitimin belgelendirme ile ilgili sisteminin kurulması gerekmektedir. Yüksek 
öğretim sistemlerini ve uygulamalarını içine alacak şekilde kalite güvence ve akreditas-
yon çalışmasının başlatılması gerekmektedir. Özellikle yüksek eğitimde girişimcilik ve 
mesleki teknik eğitimine büyük önem verilmesi gerekmektedir. Bilimsel özerklik konu-
sunun üzerinde çok ciddi durulması gerekmektedir. Bir üniversitenin diplomasının res-
mi bir başka kurum tarafından verilmesi durumunun ortadan kalkması gerekmektedir.

Üçüncü önerim de fonksiyonel ve pratiğe yönelik uygulamalardır. Yüksek öğretim-
de belirlenen alanlarda bilim teşvik ve hizmet ödüllerinin verileceği bir yapılanmanın  
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oluşması gerekmektedir. Mesela Türk Dünyası Fizik Bilim Ödülleri, Türk Dünyası Sosyo-
loji İlim Ödülleri gibi. Bu konuşulabilir ama bu sisteme girmemiz gerekmektedir. Bir si-
nerji oluşturmak için bu sisteme girilmesi gerekir. Bilimsel, kültürel, sanatsal ve spor-
tif anlamda olimpiyatların teşkili gerekmektedir. Bir olimpiyat yapılıp diğerleriyle onun 
etrafı doldurulabilir. Spesifik, ana temalı ve takvimli kongrelerin yapılması gerekmek-
tedir. Bir kongre yapıp sonrasında unutma aşamasında bırakmamak gerekmektedir. 
Önemli konuları sürekli işleyecek ve geliştirecek takvimli kongrelere ihtiyaç vardır. 
Öğrenci sempozyumlarına büyük önem vermek gerekmektedir. Türk Dünyası Öğren-
ci Sempozyumları. Staj hareketliliğini mutlaka işletmemiz gerekmektedir. Yakınlaşma-
nın yolu ancak beraber yaşamaktan geçiyor. Beraber yaşamamızı sağlayacak her for-
mülü bulmamız gerekiyor. Birbirimizi anlamanın yolu arada mesafe bırakmadan birlik-
te yaşamaktan geçer. O zaman şu masada oturup anlayamadığımız dillerden de kurtu-
luruz. Anladığımız bir dile kavuşuruz. O zaman dilimiz, gönlümüz ve eylemimiz birleşir. 

Biz bu sene Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi olarak 350’yi aşkın öğrenciyi 
Türkiye’ye staj ve benzeri uygulamalar için iki aydan beş aya kadar bir süreyle gönder-
dik. Bu her sene artarak yapılan bir iş ama yapıyoruz. Öğrencilerimin onda biri bu sene 
Türkiye’deydi. Bu bakımdan destek veren kurum, kuruluş ve özel sektöre teşekkür edi-
yorum. Masrafın %90’ını onlar karşıladılar, üniversite olarak biz bir şey vermedik. Özel 
temalı yaz okullarının yapılması gerekmektedir. Türk dünyasında “Çalış ve Seyahat Et 
Programı” uygulanmalıdır. Bilişim ve teknoloji alanında bir network ağının kurulması 
gerekmektedir. Çünkü TÜBİTAK Türkiye içerisinden bir proje gelirse destek veriyor. Bu-
rada TÜBİTAK’a özel bir söz söylemek istiyorum. TÜBİTAK’ın Türk dünyasından gele-
cek projelere destek verecek şekilde mevzuatını düzenlemesi, geliştirmesi gerekmek-
tedir. Manas Üniversitesi proje yapıyor, destek alamıyor neden? Türkiye’nin dışında 
bir üniversite olduğu için destek alamıyor. Tez ve benzeri araştırmaların toplandığı bir 
e- bankanın kurulması gerekiyor. Biz birikimlerimizi süratle geliştirip ilerletelim. Tabii 
çok şey konuşulabilir. Zaman sınırlı, tartışma zamanında belki soru sorulursa cevap ve-

ririz, bu konular üzerinde çok şey söylenebilir. Teşekkür ediyorum.

Prof. Dr. Cezmi ERASLAN: 

- Sebahattin BALCI’ya biz de teşekkür ediyoruz. Konuşmacılardan 
birisi gelmediği için ona biraz daha fazla süre tanıyabildik. Gördü-
ğüm kadarıyla yüksek öğretim kurumunda gelecek konuşmacımız 
yok. Bir sonraki konuşmacı olarak Milli Eğitim Bakanlığından Sayın 
Hasan KAPLAN, oturum başlığıyla alakalı görüş, tespit ve önerile-
rini istiyoruz. On beş dakika süreniz var. Buyurunuz.
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TTeşekkür ediyorum. Sayın Başkan, çok değerli konuklar,

Ben de Türk Cumhuriyetlerinin bağımsızlıklarının 20. yılını ebe-

diyyen hür ve bağımsız olarak kutlamalarını temenni ederek he-

pinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Ben konuşmamda Türk 

Cumhuriyetleri ile Türk ve akraba topluluklarına yönelik eğitim 

çalışmalarının dünü, bugünü ve yarınına dönük kısa değerlendir-

meler yapacağım. Çalışmaları özet olarak, önerilerimi ise somut 

olarak sunmaya çalışacağım.

Teknolojideki baş döndürücü gelişmelerin sonucu olarak uzak 

ve ulaşılamayan coğrafya kavramı yerle bir olmuş, yerini yerkü-

re için kullanılan küresel dünya, global köy kavramı almıştır. Hız-

lı bir şekilde değişen ve yeni süreçlere gebe dünyada ülkeler ara-

sı çok yönlü işbirliği de bu anlamda daha fazla önem kazanmış-

tır. Temeli olmayan ve sağlam bir zemin üzerine oturmayan iş-

birliği çabaları, kabul edilmelidir ki iletişimden ziyade iletişim-

sizlik süreçlerinin zafiyetlerine neden olmaktadır. Bu bağlamda 

Hasan KAPLAN
Milli Eğitim Bakanlığı
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Türk Cumhuriyetleri; Türk ve akraba toplulukları arasındaki ilişkinin temelini ortak kül-
türel değerler, dil ve tarih oluşturmaktadır. 

Sovyetler Birliği’nin dağılmasıyla birlikte bu bölgede kurulan devlet ve topluluklarla si-
yasi, ekonomik ve kültürel bağlar geliştirilmiş ve sağlam bir yapının oluşturulması için 
karşılıklı olarak fevkalade çaba sarf edilmiştir. Bu yapının tesisinde özellikle eğitim ala-
nında gerçekleştirilen etkili iletişim süreci ve faaliyetlerinin önemli bir yeri olduğu şüp-
he götürmez bir gerçekliktir. 20. yüzyılın son çeyreğinde Doğu Avrupa, Orta Asya ve 
Balkanlar başta olmak üzere tüm dünyayı derinden etkileyen en etkili siyasi hareket 
Sovyetler Birliği ile Balkanlardaki sosyalist cumhuriyetlerin dağılması ve onun yerine 
bu bölgelerde bağımsız birçok topluluğun tarih sahnesine çıkmasıdır. Yirmi yılı aşkın bir 
zaman aralığına tekabül eden bu sürecin yukarıda sözü edilen bölge halkları için önem-
li sonuçları olmuştur. Kökü derinlerde olan ama 90’lı yıllarda ortaya çıkan ülke halkla-
rının karşılaştığı ekonomik sorunlar, siyasi dalgalanmalar, sosyal haklardaki hızlı deği-
şim oluşturur. Süreç içerisinde dünya siyasetine ve ekonomisine yön veren bu devlet-
ler artık küresel ekonominin ve siyasetin önemli aktörlerinden olmuştur. Türk Cumhu-
riyetleri özellikle ortak kültüre ve tarihe sahip olduğumuz Türk ve akraba toplulukla-
rıyla çok yönlü ilişkilerini en üst seviyede ülkemiz devam ettirmektedir. Bu ilişkinin en 
önemli ayaklarından birisi şüphesiz eğitim ve kültür alanında karşılıklı gerçekleştirilen 
iletişim ve etkileşim sürecidir. 

Bizim konumuz Türk Cumhuriyetleri Türk ve akraba toplulukları arasında eğitim ilişkile-
rinde geldiğimiz nokta ve ileriye yönelik hedeflerimiz teşkil edecektir.

Eğitim gelecek kuşakların barış, kardeşlik, hoşgörü, güven içerisinde yaşamaları için, kı-
saca yaşanılır bir dünya için önemli bir araçtır. Eğitimin toplumun içindeki değerinin an-
laşılması ile 20. yüzyılda dünya genelinde eğitim alanında önemli farklılıklar oluşmuş-
tur. Bu farkındalık 20. yüzyılın ortalarında başlayan ve son çeyreğinde yoğunlaşan deği-
şimlerle artmış sosyal, siyasi, ekonomik ve kültürel alanında olduğu gibi eğitim alanın-
da değişimi zorunlu kılmıştır. Eğitim hizmetlerinin bireylerden topluma uzanan bir sü-
reç olması onu sosyal kalkınmanın odak noktası haline getirmiş ve çalışmalar bu yön-
de hızlanmıştır. Nitelikli insan gücünün yetişmesi için eğitim imkânlarının geliştirilme-
si bütün dünyanın üzerinde özenle durduğu bir konu haline gelmiştir. Ülkeler arası iliş-
kilerin geliştirilmesi ve gelecek adına barış ve huzur köprülerinin oluşturulmasında eği-
timin önemi herkesin kabul ettiği bir gerçektir. Bu anlamda Türkiye Cumhuriyeti Devle-
ti politikası ortak tarife ve kültür paydasında buluştuğumuz dost ve kardeş eğitim ilişki-
lerini daha da geliştirmek sürekli bir zemine oturtturmaktır. Eğitim alanındaki işbirliği-
mizin bir gereği olarak ülkelerimiz arasında Türkiye, Türk Cumhuriyetleri, Tacikistan’la 
eğitim ilişkilerinin kurulması amacıyla merkezde teşkilatlanmaya gidilmiş ve büyükelçi-
liklerimizin çatısı altında eğitim müşavirlikleri kurularak eğitim faaliyetleri başlatılmış-
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tır. Eğitim faaliyetlerimizi büyük öğrenci projesi, Türk Cumhuriyetleri ile Türk ve akraba 
topluluklarında bakanlığın kontrolünde açılan eğitim ve öğretim kurumları ve diğer iş-
birliği projeleri başlıkları altında toplamak mümkündür.

Tarihi bilmemek, onu yeniden oluşturmak gibi gereksiz bir çabayı beraberinde getirir. 
Çalışmada bakanlığımızın konularla ilgili resmi yazışmalar ve diğer dökümanlar incele-
nerek bu sunumu hazırlamış bulunmaktayım. Büyük Öğrenci Projesi 1992-93 eğitim öğ-
retim yılından itibaren Türk Cumhuriyetlerinin ve Türk topluluklarının yetişmiş insan 
gücü ihtiyacını karşılamaya yardımcı olmak, Türkiye dostu genç bir nesil yetiştirmek, 
Türk Dünyası ile kalıcı bir kardeşlik ve dostluk köprüsü kurmak, Türkiye Türkçesini öğ-
retmek, Türk kültürünü ve dünyasını tanıtmak, ülkeler arasında ilişkileri geliştirmek, bir 
büyük şemsiye oluşturmak amacıyla Türkiye’nin özverisiyle başlatılan bir büyük proje-
dir. Başlangıçta Türk Cumhuriyetleriyle birlikte az sayıda ülke ve topluluğu kapsayan bu 
proje bugün artık Asya ülkeleri ve Balkanlar başta olmak üzere yaklaşık 57 ülkeyi içine 
alan bir büyüklüğe ulaşmıştır. 

Her yıl ilgili ülkelerde gerçekleştirilen Türk Cumhuriyetleri ve akraba toplulukları sı-
navı ve seçici kurlar vasıtasıyla her yıl ortalama seçilen 1500 öğrenciye ülkemiz tara-
fından burs verilmektedir. 1992 yılında 10.000 öğrencinin ülkemize davet edilmesiy-
le başlayan proje kapsamında bugüne kadar 10.500 öğrenci mezun olmuştur. Halen 
5.900 öğrenci 23 ilimizde 47 üniversitede eğitimlerine devam etmektedirler. Öğrenci-
lerin tüm ihtiyaçları bakanlığımız tarafından karşılanmaktadır. Proje bakanlığımız kap-
samında 275 milyon TL harcanmıştır. 2011 yılı itibariyle öğrencilerimizin kimseye muh-
taç olmayacak şekilde bursları iyileştirilmiştir. Türkiye’de eğitime gelen öğrencilerimi-
zin, TÖMER’de eğitim gören öğrencilerin tedavi giderleri Milli Eğitim Bakanlığı tara-
fından, diğer öğrencilerin tedavi giderleri öğrenim gördükleri üniversiteler tarafından 
karşılanmaktadır. 2.600 öğrenci yüksek öğretimini sürdürmekte, 2.117 öğrenci de Türk 
üniversitelerinden mezun olarak ülkelerine dönmüşlerdir. Öğrencilerimiz yurda giriş 
noktasında karşılanarak yurtlarına yerleştirilmekte, üniversite ve TÖMER kayıtları ya-
pılmakta, ikamet işleri tamamlanarak bursları bağlanmaktadır. Ayrıca illerinde uyum 
programları düzenlenerek öğrenimleri süresince hak ve sorumlulukları konularında alan 
görevlileri tarafından bilgilendirilmektedir. Başta Sayın Valilerimiz olmak üzere diğer 
yetkililer ve bakanlık görevlileri tarafından her yıl öğrenim gördükleri illerinde tanışma 
toplantıları, moral toplantıları düzenlenmektedir. Öğrencilerimiz tarafından dile getiri-
len sorunlara çözüm bulmaya çalışılmaktadır.

Öğrencilerimizin aile özlemlerinin bir nebze de olsa giderilmesi, sıcak ilişki kurulması, ka-
lıcı dostlukların oluşturulması amacıyla alt proje olarak “Dost Aile Projesi” başlatılmış-
tır. Eğitim kurumları, öğretmenler, öğrenciler arasında dostlukların kurulması amacıy-
la yürütülen “Kardeş Aile Projesi” ile ilişkilendirilerek yürütülmektedir. Öğrencilerimizin 
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öğrenimleri boyunca moral ve motivasyonları yüksek tutularak başarılarının arttırılma-
sı diğer ülkelerden gelen öğrencilerle kaynaşmaları ve aralarında dostluk ve kardeşlik 
duygularını arttırmak amacıyla sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler düzenlenmektedir. 
Öğrencilerimizin mezuniyet coşkusu ve heyecanını paylaşmaları için başarılı ve son üç 
yılda ülkesine gidememiş öğrencinin aile fertlerinden birini her yıl düzenlediğimiz me-
zuniyet gecesine davet etmekteyiz. Ayrıca eski mezunlarımızdan bir grubu da bu heye-
cana ortak ediyoruz.

Büyük Öğrenci Projesi’nin etkinliğinin ve verimliliğinin değerlendirilmesi amacıyla Orta 
Doğu Teknik Üniversitesine 2009 yılında bir araştırma yaptırılmıştır. Bu araştırma so-
nucunda elde edilen bulgular ışığında tüm paydaş kurumlarımız tarafından yürütülen 
çalışmaların paydaş kurum temsilcileri ile birlikte değerlendirilmesi amacıyla 13 - 15 
Aralık 2010 tarihinde Antalya Belek’te Büyük Öğrenci Projesi’ni değerlendirme çalış-
tayı düzenlenmiştir. Çalıştay sonucu bir kitap haline getirilerek ilgililerin bilgisine su-
nulmuştur. Ülkemizde öğrenim görerek mezun olan Türkiye dostu insanların bir araya 
gelmesi, dostlukları tazelemesi ve perçinlemesi, ortak alanlarda müzakerelerde bulun-
ması, müşterek projeler geliştirilmesi gibi alanlarda yine 23 - 25 Şubat 2011 tarihinde 
kamu ve sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle Antalya’da düzenlenen Türkiye Mezun-
lar Buluşma Günleri Projesi büyük ilgi görmüştür. Her geçen yıl Türk Cumhuriyetleri ile 
Türk ve akraba topluluklarının Büyük Öğrenci Projesi’ne ilgisi artmakta, kontenjanların 
arttırılması yönünde isteklerde bulunulmaktadır.

Ortak tarih ve kültür projemize yönelik yapılan bu çalışmalara gösterilen yoğun ilgi bu 
sorumluluğumuzu da arttırmaktadır. Bu bilinçle daha iyiyi daha mükemmeli yakalamak 
adına farklı projelerle çalışmaların sürdürülmesi gerekmektedir. Öğrencilerden beklen-
tilerimiz ülkesine ve milletine yürekten bağlı, teknolojinin takipçisi, araştıran, düşünen 
ve üreten bireyler olarak ülkelerinin her alanda ilerleme kaydetmesi ve dünya devlet-
leri arasında layık oldukları yeri alabilmeleri için çok çalışmalarıdır. Ülkelerimiz arasın-
da kurulan dostluk, kardeşlik ilişkisini geliştirmeleridir. Dost ve kardeş ülkelerden bek-
lentimiz ise Büyük Öğrenci Projesi kapsamında öğrenim gören mezunlarımızın alanla-
rında istihdamlarının sağlanmasıdır. Küreselleşen dünyada barış eksenli dış politikayla 
geniş ufuklara yelken açan ülkemizin, tüm insanlık için savaşın değil barışın; korkunun 
değil güvenin; haksızlığın değil adaletin; terör ve şiddetin değil huzur ve hoşgörünün, 
kardeşliğin yerküreye hâkim olması için Büyük Öğrenci Projesi’ne sahip çıkması gerek-
mektedir.

Bakanlığın dışında Diyanet Vakfı tarafından yürütülen burs programları da bulunmak-
tadır. Bu kapsamda 1300 civarında öğrenci mezun olup ülkelerine dönmüştür. Kendi 
imkânlarıyla 16.748 öğrenci YÖK sınavlarıyla ülkemizde değişik üniversitelerde eğitim-
lerine devam etmektedirler. 
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Türk Cumhuriyetleri ile akraba topluluklarında toplam 17 tane eğitim öğretim kurumu 
mevcuttur. Dördü ilköğretim, altısı orta öğretim, 5 Türkiye Türkçesi öğretim merkezi 
ve ikisi de yaygın eğitim merkezi faaliyetlerini sürdürmektedir. Bu kurumlardan 35.286 
öğrenci ve kursiyer diploma ve sertifika almışlardır. 1.400 yönetici ve öğretmen görev 
yapmıştır. 2010 – 2011 eğitim ve öğretim yılı itibariyle 8.119 kişi eğitim imkânlarından 
yararlanmıştır.

Biraz önce hocamın da ifade ettiği Kırgızistan’daki Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversi-
tesi, Hoca Ahmet Yesevi Uluslar arası Türk- Kazak Üniversitesi yine eğitim ilişkilerimiz 
bağlamında ifade edebileceğimiz hususlardır.

Eğitim kurumlarına sağlanan destekler. Eğitim kurumlarının tüm ihtiyaçları bakanlığı-
mız tarafından karşılanmaktadır. Bu eğitim kurumlarında yararlandığımız, kullandığımız 
Türkçe eğitim seti yerine öğretmenlerimizin şikâyetleri ve istekleri doğrultusunda içeri-
ği zengin, kültürümüzü tanıtan, çağın ihtiyaçlarını karşılayan Türkçe öğretim seti çalış-
malarımız sürmektedir. Diğer işbirliği alanlarına gelince Türkiye Cumhuriyetleri ve ak-
raba toplulukları eğitim bakanlığı toplantıları düzenlenmektedir. Bu toplantıların ilki 
Türkiye’de Ankara’da 1992 yılında, ikincisi Bişkek’te düzenlenmiştir. Sonuç bildirgele-
ri ve tavsiye kararları yayınlanmış, ortak dil konusunda bir metin imzalanmıştır. Yapıl-
ması planlanan üçüncü konferans değişik zamanlarda çeşitli teşebbüslere rağmen bu-
güne kadar çeşitli sebeplerden dolayı yapılamamıştır. Bunun da bir an önce yapılma-
sı gerekmektedir.

Türkiye ile Türk Cumhuriyetleri arasında yapılan eğitim faaliyetlerinin değerlendirilme-
si, yeni protokollerin hazırlanması amacıyla komisyonlar oluşturulmuştur. Türk Cum-
huriyetleri ve akraba topluluklarındaki eğitim çalışmaları gözden geçirilmektedir. Türk 
girişimcileri tarafından Türk Cumhuriyetlerinde ve yurt dışında açılan eğitim ve öğre-
tim kurumlarının sayısı 126’dır. Faaliyet bölgelerinde çağdaş eğitimin öncüsü olan Türk 
eğitimcilerin yetiştirdikleri öğrencilerin tutum ve davranışları, ulusal ve uluslararası ya-
rışmalardaki başarıları, Türk dilini kullanmadaki becerileri takdirle karşılanmaktadır.  

Hoca Ahmet Yesevi Uluslar arası Türk- Kazak Üniversitesi
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Bilim ve düşünce adamlarının araştırmalarına konu olan bu eğitim faaliyetleriyle aynı 
tarihi ve kültürü paylaştığımız dost ve kardeş ülkelerle kültürümüzün özünde var olan 
birlik, kardeşlik duygularının pekiştirilmesinin yanında, diğer ülkelerle de sevgi, dostluk, 
hoşgörüye dayalı diyalog köprülerinin kurulmasına, ikili ilişkilerin geliştirilmesine bü-
yük katkı sağlamaktadır. Başta Türk Cumhuriyetleri olmak üzere dünyanın değişik ül-
kelerinde açılan eğitim öğretim kurumu temsilcileriyle üç kez 1995, 1997 ve 2011 yılın-
da Ankara’da toplantılar yapılmış ve yapılan çalışmalar değerlendirilmiştir.

Seminerler: Çeşitli amaçlarla Türk Cumhuriyetleri ile yürüttüğümüz eğitim amaçlı se-
minerler düzenlemekteyiz. Düzenlediğimiz seminerin ilki Türkiye’de öğrenim gören öğ-
rencilerle ilgilidir. Her yıl düzenli olarak yapılan seminerler. Diğeri yurtdışına gönde-
receğimiz öğretmenlerle ilgili düzenlendiğimiz seminerlerdir. Bu seminerler görev ve 
uyum seminerleridir. Görev alacakları coğrafyaların Türkiye açısından önemi ve özel-
likleri, hizmet verdikleri bölgelerde karşılaşacakları sorunlar, protokol kurallarına kadar 
değişik alanları içermektedir. Eğitim ve kültürel paylaşım adıyla tüm Türk Cumhuriyet-
leri ve akraba topluluklarını içine alan bir seminerimiz daha mevcuttur. Diğer seminer-
ler adıyla da seminerlerimiz var. Eğitimcilerin eğitimi konusun seminerlerimiz varda yo-
ğun çalışmalar yapılmaktadır. 2400’ün üzerinde değerli akademisyen, eğitimci ve eği-
tim yöneticisi bu seminerlerden geçirilmiştir. Program seminerleri, mesleki gelişim se-
minerleri bu bağlamda Türkiye eksenli olarak yoğun bir biçimde sürdürülmektedir. Bu-
nun yanında pek çok çalışma ziyaretleri karşılıklı gerçekleştirilmekte ve özellikle eği-
timcilerin eğitimi konusunda yoğun çalışmalar yapılmaktadır. 

Sosyal kültürel faaliyetler: Türkiye’de öğrenim gören öğrenciler için, Türkiye’deki 
eğitim kurumlarında, Türk Dünyası’nda yer alan eğitim kurumlarında sosyal, kültü-
rel etkinlikler düzenlenmekte ve en son Kazakistan’da Türk Dünyası Çocuk Şenliği 
Kazakistan’daki Büyükelçiliğimizin çatısı altında Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi’nin 
destekleriyle ve Almatı’daki Türkiye Türkçesi’nde görev alan öğretmenlerimiz ve Al-
matı kimliği ile gerçekleştirdiğimiz en son görev olmuştur. Yapılan faaliyetlere ilişkin 
birçok yayında yayınlanmaktadır. Özellikle Türk Cumhuriyetlerinin Latin alfabesine ge-
çiş sürecinde Türkiye her türlü desteği vermiştir. Azerbaycan Latin alfabesine geçiş ka-
rarını aldığı sırada 250 ton kağıt ders kitabı basımı için ve ayrıca 466-300 sözlük gön-
dermiştir. Türkmenistan’ın Latin alfabesine geçişi sırasında 37 çeşit kitap ve 3 milyon 
945 bin adet ders kitabı Türkiye’deki birçok kurumla işbirliği halinde gerçekleştirilmiş-
tir. Kardeş Okul Projesi’ne adından anlaşılır burada değinmiyorum. Yüzlerce okulla kar-
deş okul ilişkisi kurulmuştur. İşbirliği yapmak için bir arada olmak gerekiyor.

Önümüzdeki zaman dilimi içerisinde bu yıl Türk Cumhuriyetlerinin bağımsızlıklarının 
20. Yılı kutlamaları çerçevesinde Türkiye’de öğrenim gören öğrenciler arasında ve yurt 
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dışındaki eğitim kurumlarımızla ilgili olarak yıl boyunca kutlamalar çerçevesinde kültü-
rel ve sportif faaliyetler düzenlenecektir.

Gaspıralı İsmail Bey projesi çerçevesinde yine okullarımız arasında program, proje işbir-
liği faaliyetleri gerçekleştirilmektedir. Avrasya Bilim ve Beceri Yarışması özellikle mesle-
ki eğitim alanındaki gelişmeleri desteklemek, öncülük yapma, bilgi ve becerimizi artır-
mak amacıyla düzenlenmektedir.

Sonuç ve öneriler kısmına geliyorum. Hocamızın sabrının tükendiğini görüyorum. Mil-
letlerin hayatında eğitim ve kültür iki önemli kavramdır. Millî birlik ve bütünlüğün sağ-
lanmasında, milletlerarası ilişkilerin kurulmasında ve devam ettirilmesinde eğitim 
ve kültür büyük rol oynamaktadır. Bu çerçevede Türk Cumhuriyetleri Eğitim Bakanlı-
ğı üçüncü konferansı yapılmalıdır. Sekretaryası kurulmalıdır. İkinci aşamada gelişen ve 
değişen dünya şartları dikkate alınarak güçlü bir eğitim için ortak bir yapı oluşturula-
rak eğitim ve kültür içerikli programlar geliştirilerek yaygınlaştırılmalıdır. Bugüne kadar 
Türkiye Cumhuriyeti bu programları tek taraflı olarak yürütmüştür. Bu aşamadan sonra 
ekonomik şartları düzelmiş olan Türk Cumhuriyetleriyle ortak bir yapı kurmanın zama-
nı gelmiştir. Ortak bir fon oluşturarak moral ve kültür değerimizi ortaya çıkaran bilim-
sel çalışmalar ve araştırmalar desteklenmeli, bu değerlerimizi yeni nesle tanıtan proje-
ler yapılmalıdır. Türk Cumhuriyetleri ve akraba topluluklarında yüksek öğretim kurum-
larınca verilen belgelerin tanınması, kurumlar arası yatay ve dikey geçişlerde esneklik 
tanınması, üniversiteler arası öğrenci ve öğretim üyesi değişim programlarının gerçek-
leştirilmesi gerekmektedir. Bu konuda çok geç kalınmıştır. Karşılıklı düzenlenen kültür 
ve sanat faaliyetlerine ağırlık verilmelidir. Konferanslar, sempozyumlar düzenlenmeli-
dir. Sanat ve kültür faaliyetlerine ağırlık verilmelidir. Türk Dünyası ortak iletişim dili ko-
nusunda gerekli adımların atılması gerekmektedir. Saygıyla arz ediyorum.

Prof. Dr. Cezmi ERASLAN:

- Sayın konuşmacıya ben de çok teşekkür ediyorum. Milli Eğitim 
Bakanlığımızın cumhuriyetlerle ilişkisi konusunda verdiği değer-
li bilgiler için. Birinci konuşmacıya gösterdiğimiz tolerans aynıy-
la gösterilmiştir. İki konuşmacı da 25 dakika konuştular. 10 daki-
ka ek süre vermiş bulunuyoruz. Hoşgörü açısından toplantı tari-
hine geçecek gibi görünüyorum. Üçüncü olarak Marmara Üniver-
sitesi Öğretim Üyesi değerli meslektaşımız Doç.Dr. Fahri SOLAK, 
eğitim bilim alanındaki ilişkiler konusundaki değerlendirmeleri ve 
önerilerini bizimle paylaşacak. Hocam buyurun.



• 1 7 7•

Yrd. Doç. Dr. Fahri SOLAK
Marmara Üniversitesi

SSayın Başkan teşekkür ediyorum. Ben en azından bu zamanı te-
lafi etmeye çalışayım. Daha kısa konuşarak ve süremi aşmayarak 
programın aksamaması için gayret göstereyim.

20. Yılında Türkiye Türk Cumhuriyetleri ilişkilerine baktığımız-
da, ilişkilerin en iyi geliştiği veya somut adımların atıldığı, so-
mut gelişmelerin yaşandığı alanlardan birisi eğitimdir. Bu çerçe-
vede 1992 yılında oluşturulan komisyonlar, konseyler ile imzala-
nan mutabakatlar ve protokollere baktığımızda, o gün yapılma-
sı öngörülen birçok hususun bir şekilde yerine getirildiğini veya 
en azından bu yönde bazı adımların atıldığını söyleyebiliriz. Bun-
lar nedir diye baktığımızda, 20 yıllık süreci makro görmek açısın-
dan 1992 zabıtlarından izlersek, Türkiye’ye öğrenci kabulü öngö-
rülmüş ve bu çerçevede somut adımlar atılmıştır. Bunlardan biri 
olan Büyük Öğrenci Projesinin böyle bir günde olumlu yönleri-
ni öne çıkarmamız gerekir. Bardağın dolu yanını dikkate sunmak 
gerekir. Ancak bu vesileyle yapılan projelerin, atılan adımların bir 
muhasebesini de yapmak gerekir. Büyük Öğrenci Projesi çerçe-
vesinde, Sayın Genel Müdür’ün verdiği bilgiye göre 10.500 öğ-
renci mezun olmuş, hâlâ 5.000 öğrenci de Türkiye’de eğitimleri-
ni sürdürmektedir. Diğer taraftan çeşitli sebeplerle 5.400 öğren-
ci de eğitimlerini yarıda bırakarak ülkelerine geri dönmüştür.Niye 
geri dönmüşlerdir, ne aksamıştır, hangi beklenti karşılanamamış-
tır? Bu hususların da bu vesile ile dikkate alınıp, bundan sonraki  
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süreçte benzer sonuçlarla karşılaşmamak için bu noktalarda önlemler alınabilir. 1992 
zabıtlarından izlemeye devam edersek, ortaöğretim düzeyinde okulların açılması öngö-
rülmüş ve bugün gelinen noktaya baktığımızda, gerek devlet kurumları tarafından (Mil-
li Eğitim Bakanlığı) gerek sivil toplum örgütleri ya da girişimciler tarafından çok sayıda 
okulun açıldığını, halen bu ülkelerde faaliyette bulunduklarını görüyoruz. Türkiye Türk-
çesi Öğretim Merkezleri açılması öngörülmüş ve Orta Asya Cumhuriyetleri’nde TÖMER 
kısa adıyla Türkiye Türkçesi Öğretim Merkezleri’nin faaliyetlerini sürdürdüklerini biliyo-
ruz. İlk yıllarda belki doğrudan Türkçe öğretiminin yaygınlaştırılması, dil eğitiminin ön-
celenmesi daha somut, daha öncelikli bir ihtiyaçtı. Bu yaygın bir şekilde yerine getiril-
di. Çarşıda, pazarda, alışveriş merkezlerinde Türkçe konuşan birçok insanla karşılaşmak 
sıradan bir olay haline gelmiştir. 20 yıllık tecrübeden sonra, gelinen noktada artık daha 
Türkoloji’ye dönük, daha Türk tarihine dönük, daha akademik, daha içerikli, daha kalıcı 
projelere yönelmenin, dil kursunun ötesinde daha içerikli ve muhtevalı çalışmalara yö-
nelmenin zamanı gelmiştir.

Diğer taraftan 1992 protokollerinde Latin alfabesine geçiş ve bu konuyla ilgili gerekli 
idari ve teknik yardımların sağlanması öngörülmüş. Birçok ülkeye, Latin alfabesine geçiş-
te eğitim yardımı, ekipman yardımı, kitap yardımı yapılmış. Ortak Türk alfabesine geçiş 
çalışmalarında ise başarılı olunamamıştır. Ortak alfabe için komisyonlar kurulmuş ama 
bu konuda olumlu netice alınamamıştır. Türkiye’den kaynaklanan hassasiyetlerle veya 
bölge ülkelerinden gelen hassasiyetlerle ortak alfabeye geçilememiştir. Ülkeler kendi 
öncelikleri ve tercihlerine göre bir alfabe geliştirmiştir. Türkiye de çorbada tuzum olsun 
mantığıyla bu sürece destek vermiştir, ama 1992’de öngörülen bu değildir. Diğer taraf-
tan okulların açılması, öğrenci kabul edilmesi, milli eğitimle ilgili başka alanlarda konuş-
macıların ifade ettiği birçok faaliyetin yapılması, orta öğretimde ders kitaplarının uyum-
laştırılması yolunda bir adım atıldığını görmekteyiz. Türk Cumhuriyetleri’ndeki ders ki-
taplarında Türkiye ile ilgili algının ya da Türkiye’deki ders kitaplarında Türk Cumhuriyet-
leri ile ilgili algının güçlendirilmesinde daha geniş, daha bilgilendirici, daha kapsamlı bil-
gilerin yer alması yolunda etkin çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır. Türkiye’de son dö-
nemde bazı adımlar atılmakla birlikte, muhatap ülkelerde de somut adımların atılması-
na da ihtiyaç vardır.

Bir diğer alan Türkiye’de Türk Cumhuriyetlerine yönelik kurumsal adımların atıldığı-
nı biliyoruz. Başta üniversiteler bünyesinde konuyla ilgili müstakil Enstitüler, Araştır-
ma Merkezlerinin kurulması yanında, üniversiteler dışındaki düşünce kuruluşlarının da 
Orta Asya alanına yöneldiğini, Orta Asya’yı öncelikli çalışma alanı olarak seçtiğini biliyo-
ruz. Bu olumlu bir gelişmedir. Bu enstitülerin gerek kadro açısından, gerek bütçe açısın-
dan, gerek diğer araştırma-geliştirme imkânları açısından donatılması gerekir. Üniversi-
telerde araştırma merkezlerinin genel durumu özellikle akademisyen arkadaşların ma-
lumudur. Tek başına bir merkez açmanız yeterli olmaz. Bunun fonksiyonel hâle gelmesi, 
fonksiyonel hâle gelmesi için de hem kadro anlamında, hem ekipman anlamında, hem  
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bütçe anlamında takviye edilmesi gerekir. Enstitüler için de aynı şeyler söylenebilir. Üni-
versitelerde enstitüler bölüm kadrolarından yararlanmaktadır. Kendilerine has bir kadro 
oluşturamadıkları müddetçe çalışma alanlarıyla ilgili uzman yetiştirmeleri de beklene-
mez. İktisat master programları iktisat bölümü hocalarıyla, tarih master programı tarih 
bölümü hocalarıyla yürütülürse, bu hocalar kendilerini lisans ve doktora derslerini ver-
mekle yükümlü hissederlerse, uzun vadeli uzmanların yetişmesi zordur. Üniversitelerde 
kurumsallaşma, bunların etrafında süreli yayınların oluşmaya başlaması, Türk Dünya-
sı ile ilgili tez, makale, kitap gibi yayınların artışına da sebep olmuştur. Bu olumlu yönü-
dür. Ancak aradan geçen 20 yıla rağmen Türkiye’de hâlâ Türk dünyası ile ilgili bir İhtisas 
Kütüphanesi, dokümantasyon ve bilgi-belge merkezi bulunmamaktadır. Hangi kurumun 
bünyesinde yer alacağı teknik bir detaydır. Yazılmış tezlerin, yayınlanmış kitap ve maka-
lelerin, geliştirilmiş projelerin toplandığı bir kütüphanenin olmaması dikkate değerdir. 
Bunların hepsine google’dan ulaşılıyor demek çözüm değildir. Birçok bilgiye google’dan 
ulaşılıyor belki, ama çer çöple birlikte birçok gerçek bilgi de kayboluyor. Konuyla ilgile-
nen genç bir araştırmacının, konuyu okumak arzusu duyan bir okurun ya da Türkiye’de 
konuyla ilgili neler yapılmış diye merak eden yabancı bir ilgilinin ben şu kütüphaneye 
gittiğimde hepsini toplu olarak görürüm diyebileceği bir kütüphane ne yazık ki yoktur.

Türk Dünyası’yla ilişkilerde eğitim alanı da diğer alanlardaki imkânlar ve zaaflardan ba-
ğımsız değildir. Özellikle 1990’lı yılların ilk yarısında Türkiye dışa dönük bu tür faaliyetle-
ri ya da birtakım beklentilerin karşılanması noktasında somut olarak uzman yetersizliği, 
kadro yetersizliği sorunu yaşamıştır. Bu ilk yıllarda sürekli tekrarlanan bir retoriktir. He-
pimiz hatırlıyoruz. Türkiye hazırlıksız yakalanmıştır. Fakat aradan 20 yıl geçti, o gün do-
ğan çocuklar bugün 20 yaşında veya o gün üniversiteye başlayan gençler bugün mesleki 
hayatlarının yarısından çoğunu bitirmiş durumda. Şu an 90’lı yıllarla aynı durumda deği-
liz. Belli sayıda uzman yetiştirdiğimiz, bu konuyla ilgilenen insanların çoğaldığı, bu konu-
da yayınların arttığı bir gerçek, ancak aradan geçen 20 yıla rağmen bu konuda hâlâ ihti-
yaç duyulan miktarla, mevcut sayı arasında ciddi fark vardır.

Diğer bir konu Türk siyaseti ve Türk bürokrasisinin dikkatinin bu alanlara çekilmesi za-
man almıştır. Gelinen noktada ne kadar başarıya ulaşıldığı da tartışılır. Özellikle 1990’lı 
yıllarda Orta Asya veya daha genelde Türk Dünyası ile ilgili projelerde Türk bürokrasisi-
nin dikkatinin çekilmesi, alana yoğunlaşmasının sağlanmasında zorluklar olmuştur. Bu-
nun da faaliyetlere yansıdığını görülmektedir.

Diğer taraftan üniversiteler dışında, kamu bünyesinde de bir takım kurumların oluş-
turulduğunu biliyoruz, dış Türklerle ilgili ya da Türkiye’nin dışa dönük çalışmalarıy-
la ilgili. Bu kurumlar içinde aynı şeyi söylememiz mümkün. Kurum oluşturulması, ka-
nun çıkarılarak kurumsal adım atılması, kurumsal yapı tesis edilmesi tek başına yeter-
li olmamaktadır. Avrupa’da var olan bizde de var, ya da Amerika’da olan bizde de var 
demek, bunları alt alta sıralayarak bir liste çıkarmak tek başına yeterli değildir. Bun-
ların etkinlik, verimlilik, sonuç alma konularında ele alınması, tahkim edilmesi gerekir.  
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Ayrıca kurumlar arasında fonksiyon ayrımının zaman zaman karışıklığa neden olduğu-
nu dışarıdan izleme imkânına sahip oluyoruz. Fonksiyonları netleştirilecek kurumlar 
arasında sağlıklı bir koordinasyon mekanizması kurulması büyük önem taşımaktadır. 
Türkiye’de hâlâ insani yardım, teknik yardım, kalkınma yardımı, eğitim yardımı kavram-
ları iç içe girmekte, birbirinin yerine ikame edilebilmektedir. Bu durum faaliyetlere karı-
şıklık şeklinde yansımaktadır.

Şüphesiz ilk yıllardaki şartlarla 20 yıl aradan sonra gelinen noktadaki şartlar ve ihtiyaçlar 
birbirinden çok farklıdır. Yeni dönem, yeni durum, yeni ihtiyaçlar göz önünde bulundu-
rularak kurumların yeniden yapılandırılması gündeme alınmalıdır. Büyük Öğrenci Proje-
si yürüyor. Güzel de çalışmalar yapılıyor. On binlerce öğrenciden bahsediyoruz ama pro-
jenin oluşturulduğu dönemde ki Türk dünyasının ihtiyacı neydi, Türkiye’nin ihtiyacı ve 
imkânları neydi, bugün gelinen durum nedir, oturulup değerlendirilip rutin uygulamala-
rın sorgulanıp, yeni ihtiyaçlara göre yeni düzenlemelerin yapılması gerekir. Türkiye’nin 
dışa dönük vizyon alanının genişletilmesiyle birlikte, en azından retorik düzeyde, iddia 
düzeyinde ortaya koymasıyla birlikte, en somut karşılaşacağı sorun alanlarından bir ta-
nesi bu iddiaların altını dolduracak bürokratik ve akademik kadro yetersizliğidir. Dış iliş-
kiler ya da dışa dönük çalışmalar Türkiye’de cazip bir kariyer alanı haline getirilmeli, va-
sıflı ve donanımlı kadrolar için bu alan cazibe kaynağı olmalıdır. Vasat insanlarla yapılan 
çalışmaların da vasatlıktan öteye geçemeyeceği gözden uzak tutulmamalıdır. Bu çerçe-
vede Türkiye’nin aktif STK birikimi vardır. STK’ların birikimlerinin, imkanlarının, yöneliş-
lerinin bir sinerji oluşturacak şekilde koordine edilmesi, yönlendirilmesi ve değerlendi-
rilmesi sürece olumlu katkı sağlayacaktır.

Son bir nokta ile tamamlayayım. Türk Dünyası, Dış Türkler, Türkiye’nin dış siyaseti, ulus-
lararası ilişkileriyle ilgili oluşturulan veya oluşturulacak kurum ve kuruluşların bir iç gün-
dem veya iç politika enstrümanı olarak değerlendirilmemesi gerekir. Bu kurumların ku-
ruluş amacına uygun olarak amaçlarına, hedeflerine, vizyonlarına odaklanması ve bu yö-
nelimli, bu öncelikli kadroların burada istihdam edilmesi gerekir. Bilinen bir gerçektir bir 
kamu kurumu oluşturulduğu zaman burada bir kadro ihtiyacı oluşur. Kadrolaşmak ister 
insanlar. Malî bütçe oluşur. Malî bütçenin bir şekilde kullanılması gerekir. Dışa dönük ku-
rumlarda bunun bir iç politika enstrümanı olmadığı, başka bir misyonu olduğu göz önün-
de tutulmalıdır. Bu önceliklerde kadrolarla bu kurumların tahkim edilmesi gerekir.

Bu organizasyonun oluşmasına katkıda bulunan kurum ve kuruluş yetkililerini tebrik edi-
yorum. Konuyla ilgili insanlar görüş alış verişi yapma imkânı buldular. Bağımsızlıkları-
nın 20. yılını kutlayan Türk Cumhuriyetlerini tebrik ediyor, hepinize saygılar sunuyorum.

Prof. Dr. Cezmi ERASLAN:

- Son konuşmacı olarak Ahmet Yesevi Üniversitesi’nden Prof. Dr. 
Sarsenbek TURTABAYEV konuşacaklar.
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SSayın konferans iştirakçileri, değerli dostlar, kıymetli misafirler, 
öncelikle hepinizi tebrik etmek istiyorum.

Türk devletleri bağımsızlıklarının 20. yıldönümünü kutluyor. Bu 
devletler Sovyetler Birliği’nin dağılmasından sonra dünya arena-
sında layık olduğu yeri almış durumdadır. Sosyal ve ekonomik ha-
yatta önemli bir yer tutmaktadır. Türk kardeş halkları arasında-
ki dostluğun ebediyen devam etmesini diliyorum. Sizlerle bulun-
maktan dolayı büyük onur duyuyorum. Bu törende kendi ülkemi 
temsil etmektende büyük onur duyuyorum. Bilindiği gibi 1992 yı-
lından bu yana çeşitli tarihlerde Türk Dili Konuşan Ülkeler arasında 
tarih, kültür ve dil birliğinden kaynaklanan derin ve güçlü bir bağ 
vardır. Ortak tarih, ortak kültür birimleri oluşturulmalıdır. Türk 
Dili Konuşan Ülkeler’in devlet başkanları bir araya gelmiştir. Üst 
düzey yetkilileri, Türkçe Konuşan Ülkeler Zirvesi yapılmıştır. Türk-
çe Konuşan Ülkeler Devlet Başkanları Zirvesi yapılmıştır. 1992 yı-
lından bu yana kültürel, iktisadi ilişkiler geliştirilmektedir. Bu ilişki-
ler uluslararası arenadaki barış ve istikrara katkıda bulunmaktadır.  

Prof. Dr. Sarsenbek TURTABAYEV
Ahmet Yesevi Üniversitesi / Kazakistan
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Bu coğrafyada refah ve huzur için zemin hazırlanmıştır. Büyük hedefler de belirlenmiştir. 
Bu şekilde Türk devletlerinin dünya arenasında ve Avrasya coğrafyasında itibarlarını ar-
tırmaktadır. 

3 Ekim 2009 tarihinde Türk Dili Konuşan Ülkeler Nahçıvan’da 9. Zirve Toplantısını yap-
mıştır. Türk Konseyi dediğimiz bir merkez oluşturuldu. Devlet Başkanları Sekreterya-
sı şeklinde görev yapıyor. Akademik merkez olarak Kazakistan belirlendi. Türk Dünya-
sı parlamenter sisteminin merkezi Bakü oldu. Büyük bir işbirliği zemini oluşturuldu. Bu 
toplantıda Kazakistan’ı temsil etmek benim için büyük bir şereftir. Kazakistan halkının 
ve Cumhurbaşkanı Nazarbayev’in başarıları herkesin malumudur. Eski Sovyet coğrafya-
sında en demokratik ülke kurulmuş oldu. Sosyal gelişme alanında başarılar elde edilmiş 
oldu. Lizbon anlaşmasını imzaladık. Nükleer silahlardan vazgeçtik. Şanghay İşbirliği Teşki-
latına dâhil olduk. Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı’na başkanlık yaptık. Bu bağlamda 
AGİT’in ilkelerine bağlılığı belirledik. Kazakistan, Orta Asya’da bir güvence unsuru oldu. 
Bununla birlikte birçok sosyal, millî değerler ön plana çıkarıldı. 

7. Avrasya Kış Oyunları ülkemizde gerçekleştirildi. Kazakistan, Türk dili konuşan ülke-
ler arasında bir köprü rolü oynamaktadır. Doğu ve Batıyı, Kuzeyle Güneyi bağlamaktadır. 
Bu köprünün bir parçası olarak 31 Ekim 1992 tarihinde Hoca Ahmet Yesevi Uluslar ara-
sı Türk- Kazak Üniversitesi tesis edildi. Bu Üniversite, Türk devletleri arasında uluslararası 
bir vasfa sahiptir. Hükümetlerarası anlaşma imzalandı. Kazakistan ve Türkiye Cumhuriye-
ti 1992 yılında hayata geçirildi. Ahmet Yesevi Üniversitesi’nin temelleri, Kazakistan Cum-
hurbaşkanı Nursultan Nazarbayev’in 6 Haziran 1991 tarihinde Hoca Ahmet Yesevi Tür-
kistan Devlet Üniversitesi olarak atılmış ve üniversitenin esas görevi, Orta Asya’nın tari-
hi, bilimsel anlamda Türkistan şehrini kalkındırmak olarak belirlenmiştir. Hâlihazırda üni-
versitemizde 11 fakülte, 3 Bilimsel Araştırma Enstitüsü vardır. Türkoloji, Ekoloji ve Arkeo-
loji bunların arasındadır. 400’e yakın Türkiyeli öğrenci eğitim görmektedir. Türk Devletle-
ri ve Akraba Topluluklardan 750 öğrencimiz bulunmaktadır. 1200’ü aşkın akademik per-
sonelimiz bulunmaktadır. 300 hektarlık bir kampüsümüz bulunuyor. Türkistan ve Kentau 
kentlerinde ilave kampüslerimiz vardır. Kampüs kapsamında bir kliniğimiz görev yapıyor. 
12.000 m2’lik devasa bir kliniktir.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaş-
kanı Abdullah Gül, 24 Ekim 2009 tarihinde bir zirve düzenlediler. Hoca Ahmet Yesevi 
Üniversitesi’nin işleyişine dair bir anlaşma imzaladılar. Bu anlaşma, işbirliğimizin geliştiril-
mesine katkıda bulunmaktadır. Türkistan şehri, 24 Mayıs 2010 tarihinde Türkiye ve Ka-
zakistan Cumhurbaşkanlarına ev sahipliği yaptı. Bu kapsamda Kazak ve Türk halkı ara-
sındaki ilişkileri geliştirme yönündeki katkılarından dolayı, Irak krizini çözmedeki katkı-
larından dolayı, Türk - Batı dünyası arasındaki ilişkileri geliştirme yönündeki katkıların-
dan dolayı, uluslararası ilişkileri geliştirmede, demokrasi ve insan haklarını geliştirme  



• TÜRK CUMHURİYETLERİ ARASINDA EĞİTİM ve BİLİM ALANINDAKİ İLİŞKİLER: DEĞERLENDİRME, SORUNLAR ve ÖNERİLER  DÖRDÜNCÜ OTURUM 

• 1 8 3•

konusundaki katkılarından dolayı Cumhurbaşkanı Abdullah GÜL’e, Ahmet Yesevi Üniver-
sitesi fahrî profesörlük ünvanı verildi, kendisine cübbe giydirildi. Yine bu zirve esnasında 
Nursultan NAZARBAYEV’e Türk Dünyası’nın Ak Sakalı ünvanı verildi. Ayrıca eski Türkler-
den kalan bir simge olan beylik asası takdim edildi. Her iki devletin cumhurbaşkanı da ül-
kelerimiz arasında dostane ilişkilerin geliştirilmesinin en somut örneğinin Ahmet Yesevi 
Üniversitesi olduğunu söylemişlerdir. Uluslararası bir eğitim kurumu olarak dünya çapın-
da bir yere sahip olmasını temenni etmişlerdir.

Üniversitenin Mütevelli Heyeti Ankara’dadır. Başkanı Sayın Prof. Dr. Osman HORATA’dır. 
Uzaktan eğitimde iki fakültede bulunmaktadır. Fakültenin Almatı ve İstanbul’da şubeleri 
bulunmaktadır. Eğitim burada Kazakça, Türkçe, Rusça olarak verilmektedir. Üniversitemiz 
güçlü bir altyapıya sahiptir. Biz burada eğitim kalitesini artırıyoruz. Büyük Atatürk’ün açtı-
ğı yolda ilerliyoruz. 1933 yılında söylemişti. Biz er ya da geç kendi köklerimize ineceğiz. Bi-
zim tarihle karşılaşmamız kaçınılmaz bir karşılaşmadır. Değerli dostlar, değerli misafirler, 
müsaadenizle bir video izletmek istiyorum üniversitemiz hakkında. Teşekkür ediyoruz.

Prof.Dr. Cezmi ERASLAN:

- Teşekkür ediyoruz. Bir katılımcının gelmemesine rağmen süremi-
zin 7-8 dakikasını geçirdik. 20 dakikalık soru cevap bölümüne ge-
çiyoruz.

24 Mayıs 2010 tarihinde düzenlenen törenle Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’e Ahmet Yesevi Üniversitesi fahrî profesörlük ünvanı, 
Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev’e de Türk Dünyasının Ak Sakalı ünvanı verildi.
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•	 Prof.Dr. Abdülkadir YUVALI: Bu toplantıya ev sahipliği yapan Ahmet Yesevi Üniver-

sitesi ve Atatürk Kültür Merkezi Başkanımıza teşekkür ediyorum. 20 yıl sonra bizim 

bir muhasebe yapmamız gerekiyor. Aksi halde tarihin huzurunda da vebal altında ka-

lırız. Sayın Genel Müdürüm, ilk sorum, ülkemize gelip eğitimlerini tamamlayan kar-

deş cumhuriyetlerin gençleri ülkelerine döndükten sonra lisansüstü eğitim almak is-

terlerse bizim üniversitelerimizle bağlarını sürdürebiliyorlar mı?

 İkinci sorum, bu gençlerimizin ülkelerindeki adresleri güncelleştirilerek Türkiye’deki 

bu tür toplantılarla bağlantı kurmaları sağlanabiliyor mu? Biliyoruz ki Batı dünyasın-

da lisans özellikle lisansüstü eğitim almış olan bir kişi ne zaman o ülkeye kısa bir süre 

için bir ilmi kongre için gitse ikinci vatandaş gibi kabul görür, imtiyazlı olur. Bunun da 

artık bizde 20 yıldan sonra olması gerektiğini düşünüyorum.

 Üçüncü sorumu Sayın SOLAK hocamıza yöneltmek istiyorum. Artık Türkiye üniversiteleri 

Türk Cumhuriyetlerinde görev alacak gençlerimizin Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Türk 

Dünyası ülkeleri ile her kademedeki ilişkilerini sürdürecek uzmanlar yetiştirmesi lazımdır. 

Ben hassaten Sabahattin Hocama teşekkür ediyorum. Erciyes Üniversitesi’nde başlattığı-

mız 13 öğrenciden bugün 43 öğrencimiz var. Bu öğrenciler haftada 21 saat Rusça ders alı-

yorlar. Haftada 4 saat Kazak Türkçesi dersi alıyorlar. Sosyal Bilimlerin bütün alanlarından 

öğrencilerimiz var. Bu uygulamaların tüm üniversitelerde yaygınlaştırılması arzumuzdur. 

İkincisi Ahmet Yesevi ve Manas Üniversitesi’nin bu manada yola çıkan birimlerin öğrenci-

lerine tıpkı Manas Üniversitesi’nin bu yıl bize verdiği yardım gibi destek vermeleri müm-

kün müdür? Uzun oldu kusura bakmayın.
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•	 Hasan KAPLAN: Abdülkadir Hocam’a teşekkür ediyorum. Güzel coğrafyada anılarımız 

oldu. Türkiye mezunları lisans, yüksek lisans, doktora öğrenimi gören öğrencilerle çeşit-

li düzlemlerde iletişimimiz devam etmektedir. Hemen her ülkede bir veya iki tane kuru-

luşları, dernekleri bulunmaktadır. Türkiye Mezunları Buluşma Günleri projesini başlat-

tık. Bu projenin ilkini 23–25 Şubatta Antalya’da gerçekleştirdik. 30 ülkeden 200 mezu-

numuz geldi. Türkiye’den değişik sivil toplum kuruluşları ile paydaş kurumlarımız dâhil 

150 kişi katıldı. Türk Konseyi Genel Sekreteri emekli büyükelçimiz Sayın Halil Akıncı Bey 

de teşrif etmişlerdi. Bakanlığımızda ‘’Türkiye mezunları.org’’ diye bir sitemiz var. Bu si-

tede mezunlarımızın adresleri güncelleniyor. Görev yaptığımız bölgede şartlar taş, ça-

kıl arasında pirinç ayıklamaya benzer. Kabul edersiniz ki örneğin Türkmenistan internet 

bakımından daha yeni rahat ulaşılabilir bir hâle geldi. Bu güne kadar çok rahat değildi. 

Alt yapılarını oluşturmaya çalışıyoruz. Benim Afganistan’a yapmış olduğum bir seya-

hatte bazı arkadaşlarımız Aydın Afganistan Derneğini kurmuşlar. Sivil toplum kuruluşu 

olarak özveriyle bu gençler çalışıyorlar. Eğitim gören gençler Türkiye’den ciddi bir eği-

tim ve donanımla dönüyorlar. Orada bir arkadaşla konuşmuştum bana şunları aktardı 

Türkiye’ye gidip dönen insanlar farklı duygular oluşuyor. Vatan sevgisiyle dönüyorlar, 

özveride bulunmayı öğreniyorlar. Sizin değindiniz konu son derece önemli.

 Kırgızistan’daki toplantıya üç tane bakan katılmıştı. İmardan, maliyeden, gençlikten 

sorumlu üç tane bakan toplantıya katılmıştı. Ben de bu toplantıya iştirak etmiştim. 

Türkiye’deki çeşitli sivil toplum kuruluşları, kamu kuruluşlarının mezunlarımızla ciddi an-

lamda irtibatlarının olduğunu biliyoruz. Birkaç yıldır Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği gi-

rişimcilik adıyla Türkçe konuşan iş adamlarını ülkemize davet ediyor. Gelen iş adamları-

nın çoğunun bizim ülkemizdeki üniversitelerden mezun olduklarına şahit oluyoruz. Bu iş 

adamlarının bir kısmı bölge distribütörü, bir kısmı ülke distribütörü. Bu organizasyon için 

başta Osman Hocama ve ekibine teşekkür ediyorum.

 Türkiye Cumhuriyeti’nin kardeş cumhuriyetlerden öğrenecek çok şeyi var. Bunun farkı-

na varmak lazımdır. Bu olay aslında karşılıklıdır. Ortak olarak yapmak, almak şeklinde 

ele alınmalıdır. Biz sizin kurduğunuz enstitüye, üniversite olarak her türlü desteği verme-

ye devam edeceğiz. Bu bizim için bir onurdur. Hatta bunu birlikte bir proje halinde yürüt-

mek daha yararlı olacaktır. Lisansüstü ortak diploma programı haline getirmemiz gerekir. 

Türk Cumhuriyetlerindeki üniversitelerle behemehâl ortak diploma programlarının başla-

tılmasına büyük yarar vardır.

•	 Prof.Dr. Cezmi ERASLAN: Son sözü eş başkanımıza vermeden önce değerli Büyükel-

çi Halil AKINCA’ya sözü bırakıyorum.
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•	 Halil AKINCI: Ben soru sormayacağım. Bazı bilgileri sizlerle paylaşmak istiyorum. 

Astana’da bir Türk Akademisi kuruldu. Ama hem kuruldu, hem kurulmadı. Bir yıldan 

beri akademinin statüsü üzerinde çalışıyoruz. Kazak makamlarından sekretaryaya bir 

yazı geldi. Bir uluslararası komite kurulması teklif ediliyor. Her ülkeden de iki kişi veri-

lecek. İki taslak gönderdik, bu taslaklar üzerinden çalışma yapacağız ve bu uluslarara-

sı bir hâle gelecek. Türk Akademisi, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı şube müdürlüğünün 

emrinde çalışamaz. Bağımsız olması gerekir. Akademi konusunda hazırlanmış birçok 

çalışmanın olduğunu biliyoruz. Elinizde çalışmalar varsa sekretaryaya bırakırsanız çok 

yararlı olacaktır. İkinci husus, bu seneki zirvenin konusu ekonomik işbirliğiydi. Önü-

müzdeki senenin zirvesinin konusu kültürel eğitim ve bilimsel işbirliği olacaktır. Bu 

yüzden sizleri de yakından, doğrudan ilgilendiren bir zirve olacaktır. Sorunlar bakan-

lık memurlarıyla yapılan toplantıda ele alınacak ve halledilmek üzere zirveye kona-

cak. Ortak tarih kitabı yazılması, ortak filmler yapılması 1992 yılından beri durman-

dan konuşulan konular artık bunları müşterek olarak hayata geçirmemiz lazım. Sizle-

rin yardımına her şeyden daha çok ihtiyacımız var. Benim vereceğim bilgiler bu kadar 

teşekkür ederim.

•	 Prof.Dr. Cezmi ERASLAN: Sayın Büyükelçim, çok teşekkür ediyoruz. Düzenleme Ko-

mitesi Başkanı değerli hocamız birkaç kelime edecek sanıyorum.

•	 Prof.Dr. Osman HORATA: Konuşmacılara çok teşekkür ediyorum. Ahmet Yesevi 

Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanlığı olarak bu sene gerek Türk Cumhuriyetlerin-

de, gerekse Rusya ve Çin dâhil lisansüstü eğitim burs programı başlattık. Bu yıl için 

altı kontenjanımız vardı, iki kişiyi doldurabildik. Bundan sonra zorunlu hizmetlerini 

üniversitemizde yapmak kaydıyla bu burslarımızı devam ettirmeyi düşünüyoruz. Bu-

nun ötesinde diğer şekilde araştırmacı arkadaşlarımıza saha araştırmaları için kaynak 

temin etmek konusunda çalışmalarımız var. Bu projeyi önümüzdeki günlerde hayata 

geçirmeyi hedefliyoruz.

 Değerli katılımcılara, katılımcı arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. 

•	 Prof.Dr. Cezmi ERASLAN: Bundan 1,5 asır evvel rahmetli Gaspıralı’nın ifade ettiği 

dilde, işte birlik şiarının fiilen hayata geçmesi için daha yapacak çok şey olduğu anla-

şılıyor. 20. yılda yapılan muhasebeler bu görüşümüzü doğrular niteliktedir. 

•	 Prof.Dr. Süleyman KAYIPOV: Ben fazla zamanınızı almayacağım. Türk Cumhuriyet-

lerindeki eğitim konusundaki ilişkiler konusu ele alınırken sözler dönüp Ahmet Yesevi 

Üniversitesi ile Manas Üniversitesi’ne geliyor. Türkiye Cumhuriyetinin iki çok önem-

li projesidir. Manas Üniversitesi 16 yıldan beri faaliyet göstermektedir. Ahmet Yesevi  
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Üniversitesi daha uzun yıllardan beri faaliyet göstermektedir. Bu kadar süre geçtikten 

sonra artık bir sonuca ulaşmak lazımdır. Çocuk 15 yaşında gelince ne olacağı ortaya 

çıkıyor. İki üniversitenin birbirine benzeyen ve benzemeyen yönleri vardır. Benzer ta-

rafı misyon üniversitesi olmasıdır. Uluslararası üniversite olup olmayacağı ikinci soru-

dur. Üniversitenin misyon görevini yerine getirmesi gerekmektedir. 

 Üniversitelerin başarılı bir şekilde devam edebilmesi için, üniversitelere yüklenen 

misyonu yerine getirebilmek için, ebediyen bir kültür eğitim merkezi olarak koruna-

bilmesi için neler yapmak gerekir? Misyonuna uygun hareket etmek gerekir. Araştır-

mamız gerekir. İşi insanlar yapar. İnsanlar üzerinde çalışmak lazım. Bu iki üniversite-

yi Yesevi’yi ve Manas Üniversitesi’ni zirveye taşımak için tüm Türk Dünyası’ndan kad-

roların alınması gerekir. Türk Dünyası’ndan önder insanlar, akıllı insanlar, iyi yetişti-

rilmiş insanlar bir araya geldiği zaman, birleştiği zaman orada bambaşka bir hava ola-

caktır. Teşekkür ederim.

•	 Prof.Dr. Cezmi ERASLAN: Bu oturum, hem başarıların hem problemlerin dile geti-

rildiği bir oturum oldu. Ben Bağımsızlıklarının 20. yılında Türk Cumhuriyetleri uluslar 

arası toplantısının cumhuriyetler arasındaki eğitim ve bilim alanındaki ilişkileri değer-

lendirme, sorunlar ve öneriler başlıklı 4. oturumu müsaadenizle burada kapatıyorum. 

Katılımcılara, sizlere teşekkür ediyorum. Katılım belgelerini takdim edeceğiz.
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SUNUCU: 

- “Bağımsızlıklarının 20. Yılında Türk Cumhuriyetleri: Azerbaycan, 

Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan” konulu top-

lantımız ikinci gün oturumlarıyla devam ediyor. Türk Cumhuri-

yetleri arasındaki siyasi ilişkiler, değerlendirme, sorunlar ve öne-

riler konulu beşinci oturumun katılımcılarını davet ediyorum. Kır-

gızistan Stratejik Araştırmalar Enstitüsü Başkanı Dr. Cengiz Şam-

şiyev, Kazakistan Stratejik Araştırmalar Merkezi Enstitüsü Başka-

nı Dr. Bulat SULTANOV, Azerbaycan Stratejik Araştırmalar Mer-

kezi Başkanı Dr. Gülşen PAŞAYEVA, Dışişleri Bakanlığı Kafkasya 

Orta Asya Genel Müdür Yardımcısı Sayın Ahmet Rıza DEMİRER.

 Oturum başkanlarını takdim ediyorum. Emekli Büyükelçi Sayın 

Halil AKINCI, Kazakistan Dünya Ekonomisi ve Siyaseti Enstitü-

sü Başkanı Dr. Aydar AMBRABAYEV. 5. Oturumu yönetmek üze-

re sözü oturum başkanı Sayın Halil AKINCI’ya bırakıyorum.

Halil AKINCI
Büyükelçi (E)

Dr. Aydar AMREBAYEV
Kazakistan Dünya Ekonomisi ve 

Siyaseti Enstitüsü

Kurtuluş TAŞKENT
Büyükelçi (E)

5. OTURUM BAŞKANLARI
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Halil AKINCI:

Çok teşekkür ediyorum. Oturumu açıyorum.

Türk Cumhuriyetleri arasındaki siyasi ilişkiler, sorunlar ve öneriler. Türk 
Cumhuriyetlerinin 1990’dan itibaren ortaya çıkışları, dünya siyaset sah-
nesine yeni aktörlerin katılması sonucunu doğurmuştur. Bu yeni aktörler 
arasındaki ilişkiler en az bu aktörlerin dış dünyayla ilişkileri kadar önemli-
dir. Şunu hatırlatmak isterim, daha bağımsızlık hazırlıklarındayken bazı so-
runların farkındaydılar. Ona göre tedbir almaya başladılar. Bir tanesi ken-
di aralarında hiç olmazsa ekonomik birlik kurma gayretleriydi. Bu gerçek-
leşmedi. 

Bundan sonraki konuşmacılara yardımcı olmak maksadıyla benim tespit 
edebildiğim bazı hususlar var. Bağımsızlığın olumlu yanları, olumsuz yan-
ları ve dünya konjonktürüyle gelişme ve bütünleşme çabaları. Olumlu yan-
ları nelerdir? Bir kere bağımsızlıklarını elde ettiler. Esaretten kurtuldular. 
Gerçekte Sovyetler Birliği bir federatif sistemi öngörmesine rağmen mer-
kez tarafından idare edilen üniter bir devletti. Federe devletlerin egemen-
lik hakları sözde kalmaktaydı. Her şey merkeze bağlıydı. Örneğin cumhu-
riyetlerdeki komünist partilerini, ikinci sekreterler vasıtasıyla Sovyetler 
Birliği Komünist Partisi denetlerdi. Bu zaten egemenliğin sonu demektir. 
Bu 1980’den sonra biraz yumuşadıysa da devam etti. Onun için bağımsız-
lıklarını kazanma yolundaki ilk adımlar, komünist partilerini önce bağım-
sız hâle getirip, daha sonra da lağvederek atıldı. Bağımsızlık sonucunda öz 
kaynaklarına da sahip çıktılar. Bu örneği de belki daha önce verdim. Orta 
Asya’nın kaynakları Türkmenistan gazının bir kısmı hariç özellikle devlet 
yedeği olarak tutulmaktaydı. Ulusal yedekti. Mesela Kazakistan’ın petrolü 
konusunda, o petrolün işletilmesi konusunda pek teşebbüs yoktu. Urallar-
daki, Azerbaycan’daki petrol bittiği zaman kullanılacaktı. Hâlbuki bağım-
sızlıkla beraber bu kaynaklardan kendileri yararlanmaya başladılar. Me-
sela Türkmenistan, petrolünü Moskova’ya 2 dolara satıyordu. Daha son-
ra dünya fiyatlarına yakın fiyatlarla satmaya başladı. Ancak tabi dünya fi-
yatlarına gelmesi biraz vakit aldı. Dış dünya ile özgür ilişkiler kurabildiler. 
Bunların başında Türkiye gelir. Türkiye gerçekten büyük bir heyecan için-
deydi. Belki daha sonra benim yerimi alacak olan Sayın Büyükelçi Kurtu-
luş Taşkent, cumhuriyetleri ziyaret eden ilk Türkiye heyeti hakkındaki izle-
nimlerini ve hatıralarını anlatır. Çünkü bu heyecanı en iyi anlatacak olan-
lar yaşayanlardır. Güdümlü serbest piyasa ekonomisine geçtiler. Güdümlü 
serbest piyasa ekonomisi ne demek? Tamamıyla serbest piyasa ekonomisi  
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değil. Serbest piyasa ekonomisi denince kendilerini serbest diğerlerini de 

onlara bağlı gördükleri anlamını çıkarmak lazım. Gerçekten de kendileri 

koruyucu duvarlarını indirmezken dünyanın kendilerine açılmalarını ister-

ler. Piyasa ekonomisine geçişin sosyal sonuçları oldu. İşsizlik arttı. Eğitim 

sistemi, devletin eğitim harcamalarındaki imkânsızlık yüzünden veya kas-

ten verdiği önemin azalması yüzünden hemen hemen çöktü. Bugünkü eği-

tim sistemi Sovyet sisteminin çok daha gerisindedir. Yaygın parasız eği-

tim sistemi ortadan kalkmıştır. Bizim ülkemizde yavaş yavaş olduğu gibi.

Peki, olumsuz yanlar neydi? Ekonomik birlik dağıldı. Hazır piyasa vardı. Bu 

ortadan kalktı. Sovyetler Birliği siyasi bütünlüğünü korumak için, cumhu-

riyetlerin birbirlerine ekonomik bağımlılığını sürdürecek tedbirler alıyor-

du. Mesela 1991 yılında filtreli sigara sıkıntısı ortaya çıktı. Bunun sebebi 

de Ermenistan’da filtre yapan fabrikanın işlememesiydi. Tüm Sovyetler 

Birliği’nde filtreli sigara sıkıntısı yaşandı. Ancak bunun bir de avantajı var-

dı. Malınızı satabiliyordunuz. Ne yaparsanız yapın. Belirli bir kâr garantisi 

vardı. Sistem işlemekteydi. Kaynakların verimli ve ortak kullanımı imkânı 

ortadan kalktı. Bunun en büyük örneği su meselesidir. Orta Asya’daki su 

kullanımı meselesi daha evvelden Sovyetler Birliği zamanında tek elden 

idare edilirken yeni devletler ortaya çıkınca vana bir tarafta kaldı, sulama 

tesisleri bir tarafta kaldı. Özbekistan Türkmenistan arasındaki bir olaydan 

bahsediyorum. Su rasyonel kullanılmamaya başlandı. Çünkü merkezî oto-

rite yok. Tacikistan’dan çıkan su Orta Asya’yı suluyor ama bütün bunu de-

netleyen bir merkezi otorite yoktu. Dediğim gibi su toplantıları yapılır ve 

hiçbir sonuca da varılmaz. Kırgızistan’ın hidroelektrik kaynaklarından ya-

rarlanılmaz. Kırgızistan; Özbekistan’dan gaz alarak elektrik üretti. 

Ulusal kimliğin ortaya çıkmasıyla aynı zamanda etnik bilinç de dirildi. 

Merkezi sistemin baskısı, piyasası ortadan kalkınca etnik çatışmalar baş-

ladı. Siyasi sınırların kasdi olarak etnik sınır ve alt kimliklerle uyuşmama-

sı bu olayları körükledi. Dinamikler arasında dünya koşulları değişti. Dün 

Amerika’nın, Rusya’nın politikası değişik oturumlarda tartışıldı. Ben şu şe-

kilde özetleyeyim. Tek kutuplu dünya ortaya çıktı. Amerika, istediğini ya-

par bir hâle geldi. Amerika sadece tebligatta bulunuyor, herkese de uyma 

görevi veriliyor. Sıcak noktalar bölgeye geldi. Afganistan yeniden patla-

dı. Tacikistan’da iç savaş oldu. Bunları tamamen tesadüf olarak saymak 

mümkün değildir. Sonunda tüm bölgenin istikrarına tehlike arz edecek du-

rumlar ortaya çıktı. 
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Bir başka husus din, millî kimliğin bir parçası olarak benimsendi. Ancak 
Orta Doğu ülkeleri tarafından körüklenen köktendinci akımlar da yayıl-
maya başladı. Devletler, buna karşı tedbir almaya başladıklarında, bu çoğu 
yerde ters tepti. Millî kimliğin bir parçası olarak ortaya çıkan dinî akımlar, 
bazı ülkelerin siyasi düzenine kısmen tehlike teşkil edebilecek durumla-
rı ortaya çıkardı. Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan’ın bazı bölgelerinde 
dinî akımların olumsuz etkileri ortaya çıktı. Başlangıçta biz bunlara Türki-
ye modelini önerdik. Gerçekten de başlangıçta Türkiye modeliyle devam 
etselerdi bu tehlikeler ortaya çıkmazdı. Yoklayarak hareket etmeye karar 
verdiler. Aldıkları aşırı tedbirler olayların körüklenmesine neden oldu. 

Türk Cumhuriyetlerinin ortaya çıkışını Türkiye büyük bir heyecanla karşı-
ladı. Türkiye’nin birinci amacı Türk Cumhuriyetlerinin ayakta durmasıydı. 
İkincisi dünya ile bütünleşmeleriydi. Üçüncüsü bizimle ilişkilerini geliştir-
mekti. 1992 yılında Ankara’da zirve toplandı. 1993 yılında İstanbul’da Çı-
rağan Otelinin balkonunda liderlerin el sallayışını görürsünüz. Tam bir bü-
tünlük. Bütünleşme çabalarına öncülük etmeye başlayan Türkiye beklen-
tileri tam olarak karşılayamasa da, bütün eleştirilere rağmen elinden gelen 
her şeyi yaptı. Burada kabul edilmesi gereken nokta Türkiye’nin imkânları 
sınırlıydı. Türk Eximbank kredileri ve TİKA son derece etkili oldu. TİKA’nın 
amacı Türk Cumhuriyetlerine yardımdı. Bunlar dışişleri belgelerinde ya-
zılı olarak vardır. Şimdi düşünün Türkiye’nin ne kadar diğergam bir şekil-
de yaklaştığını. Önce kendi ayakları üzerinde dursunlar, dünya ile bütün-
leşsinler çünkü siyasi gelecekleri dünya ile bütünleşmeleri sayesinde ger-
çekleşir güvence altına alınır. Dünyadaki uluslararası örgütlerle ilişki kur-
malarını teşvik ettik. Hatta 1992 – 1993 yılında birçok cumhuriyetin ulus-
lararası örgütlere üye olma talebini içeren notaları, onlarda faks ve teleks 
olmadığı için bizim büyükelçiliğimizin faksından gitmiştir. Hatta bazı dev-
letler başlıklı kâğıt gönderdiler. İçini biz doldurup, üyelik telebinde bulun-
malarına biz aracılık ettik. Böyle bir bütünleşme içindeydik ama en niha-
yet 20 yıl içinde on zirveyi gerçekleştirebildik. Bu arada bazı cumhuriyet-
ler bize bazen soğuk, bazen sıcak davrandılar. Nihayet 2009 yılında zirve-
ler sonucunda Nahçıvan Anlaşmasına ulaşabildik. Nahçıvan Anlaşmasının 
önemi nedir? Nahçıvan Anlaşması ile Türkler tarihlerinde ilk defa gönül-
lü olarak, birisi diğerini ezmeden, bir araya gelmişler ve bir örgüt kurmuş-
lardır. Siyasi koşullar değiştiğinde dışarıda kalan diğer iki Türk cumhuriyeti 
de muhakkak örgüte katılacaktır. Bu biraz da örgütün başarılarına bağlıdır.

Sizden müsaade istemeden önce önümüzdeki zirve hakkında bilgi ver-
mek istiyorum. Türk İşbirliği Konseyinin ilk zirvesi olacaktır. Bu konuda bir 
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önerimiz var. Bunu doğrudan doğruya Türk zirvesi olarak adlandırmalıyız. 
Türkçe Konuşan Ülkeler İşbirliği Zirvesi biraz fazla küçük bir adlandırmadır. 
Türk Konseyi tabiri herkes tarafından kabul edildi. Alınan kararlar doğrul-
tusunda yapılan her zirve konulu olacaktır. Bu seneki zirvenin konusu eko-
nomik işbirliği. Niye ekonomik işbirliğinden başladık. Bütünleşme çabala-
rının eksenini ekonomik işbirliği oluşturmaktadır. Hem refahımıza katkıda 
bulunacak, hem de aynı şekilde aramızdaki ilişkiyi pekiştirecek, siyasi iliş-
kilerin daha da gelişmesi için bir temel teşkil edecektir. Aynı zamanda hal-
kın refahına doğrudan katkı sağlayacaktır. Peki, seçtiğimiz metot nedir? 
Metot şudur: Özel sektör - devlet işbirliği. Hemen bazı toplantıları gerçek-
leştirmeye başladık. Üç gün önce pazar günü, İstanbul Deklerasyonunda 
öngörülen Ortak Türk İş Konseyi Toplantısı TOBB binasında yapıldı. Dört 
üye devletten katılımlar oldu. Bazı kararlar kabul edildi. Toplantıda birta-
kım projelere öncelik verilmesi kararlaştırıldı. Ayın 13’ünde ekonomi ba-
kanları, ayın 20’sinde dışişleri bakanları, 21’inde devlet başkanları topla-
nacak. Birbirini tamamlayan bir sistem ortaya çıkarmak istiyoruz. Bu sis-
tem işlemeye başladı. Güçlüklerle karşılaşmadık mı? Bir takım güçlükler-
le karşılaştık. Bir kısmı ne olup bittiğini bilmiyordu, bir kısmı ise kendisi-
ne fazla yük kalmasın diye bilmezlikten geliyordu. 2009 yılına kadar hatta 
2010 yılına kadar zirvelerde kararlar alınıyor, alınan kararlar bir süre sonra 
unutuluyordu. Söylenen parlak sözler hiçbir zaman hayata geçirilmedi. İlk 
defa sekretaryanın kurulmasıyla bu zirveyle alınan kararlar takip edilme-
ye başlandı. Ortaya atılan projeler her ülkenin çıkarınadır. Mesela ulaştır-
ma ajansının kurulması tüm ülkelerin çıkarınadır. Ulaşımdaki engelleri aş-
mamız, ticaretteki bütün sorunları ortadan kaldıracaktır. Buna gümrük ve 
formalitelerde dâhil. Daha sonra bir kalkınma ajansının, kalkınma fonunun 
kurulması planlanıyor. Bu projeyi hayata geçirerek devletlerarası enteg-
rasyonu, bütünleşmeyi hayata geçirebiliriz.

Müesseseleşme konusunda da bir takım kararlarımız olacaktır. Sanırım 
ekonomi bakanları bunu kabul edecek, devlet başkanları da destekleye-
cek. Bütünleşmenin ikinci ayağı kültür – eğitim ilişkileridir. İstanbul’da 
yaptığımız Aksakallar Toplantısında ortak bir tarih kitabı yazılması kararını 
aldık. Bu noktada ortak Türk Akademisi kurulması da büyük bir önem arz 
ediyor. Burada güçlükler ortaya çıktı. Ama her hâlde bunları da aşacağız.

Karşılaştığımız en büyük problem şu: Bütün liderler sorunları çözmede 
samimi. Ancak devlet mekanizmalarını harekete geçirmek zaman alıyor. 
Türk Konseyi kuruldu. Türk devletlerinin 20. yılını hep beraber kutluyoruz. 
Katılımcılarının çoğu İstanbul Zirvesinin kararlarını okumamıştır. İstanbul  
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Zirvesi kararlarını okumadan kendilerinde her konuda konuşma yapma 
yetkisini bulurlar. Aynı durum cumhuriyetler arasında da söz konusudur. 
Aşmamız gereken en büyük engel, liderlerin aldığı kararların aşağıya düz-
gün bir şekilde yansıtılmasındadır. Sekretarya bu konuda yardımcı olma-
ya hazır. Sabrınız için çok teşekkür ediyorum. Ben müsaadenizle yerimi Bü-
yükelçi Kurtuluş Taşkent’e bırakmak istiyorum. Daha önce Moskova’da o 
bana yerini bırakmıştı. Ödeşelim şimdi. Bir randevum var. Biter bitmez siz-
lerle buluşmaya çalışacağım. Buyurun Sayın Büyükelçi.

Kurtuluş TAŞKENT:

Teşekkür ediyorum. Niçin bu toplantıdayım? Türk Cumhuriyetleriy-
le ilişkim daha onlar bağımsızlıklarını kazanmadan kardeş ülkeleri ve 
Tacikistan’ı ziyaret etmiştik. 1992 – 1995 yılları arasında Orta Asya Bölü-
mü Genel Müdür Yardımcılığı görevini yaptım. 1995 – 1999 yılları arasında 
Kazakistan’da büyükelçiydim. 

2002 – 2008 yılları arasında Rusya’da büyükelçiydim. Rusya bakış açı-
sını yakından öğrenme, takip etme fırsatı buldum. İleride duruma göre 
müdâhil olabilirim.
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G

Doç. Dr. Bulat SULTANOV
Kazakistan Stratejik Araştırmalar Merkezi 
Enstitüsü Başkanı

Günaydın arkadaşlar. İzin verirseniz Türkçe başlayacağım. Her 
şeyden önce Türk tarafının daveti için teşekkür ediyorum. Bay-
ram niteliğindeki toplantıya davet ettiğiniz için teşekkür ediyo-
rum. Benim için bu bölümde başkanlık yapmak büyük bir şeref. 
Kazakistan delegasyonu için de görüyorum ki çok değerli bilim 
adamları var, katılımcılar var, bilimler akademisinden bir temsil-
ci arkadaşımız var, parlamentomuzdan milletvekili Sayın JILKIŞİ-
YEV var. Benim için çok saygın insanlar, bilim adamları var. Ben 
konuşmama başlamadan önce Sayın Devlet Başkanımızın selam-
ları iletiyorum. Halil AKINCI’ya teşekkür etmek istiyorum. Dün-
kü toplantılarda yapılan tartışmalara interaktif olarak katılma 
imkânını bulamadık. Katılımcıları canlı tartışmalara davet ediyo-
rum. Tartışma yapılacak konular çok önemli. Dünyada şu anda 
yaşanan bir istikrarsızlık var. İlk önce buna dikkat çekmek istiyo-
rum. Bugünkü durumu bir kaos olarak niteleyebiliriz. Uluslararası 
ilişkilerde de bugün istikrarsızlık mevcut. Uluslararası ilişkileri iyi 
bir şekilde düzenlemek kolay değil. Ülkelerimize de bu yaşanıyor.  
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Ülkelerin yeni kanun ve prensiplerle yönetilmesi gerekiyor. Uluslararası kanunlara ria-
yet ederek olumlu sonuçlar, neticeler almak gerekiyor. Tabii burada eksper arkadaşla-
rım var. Asya ve Kafkasya’da istikrarsızlığa neden olan proseslerin üstüne eğilmek ge-
rekir diye düşünüyorum.

İkinci bir konu, Türk Dünyası’ndaki ilişkilere bu durumun nasıl sirayet ettiğidir. Türk dün-
yası ilişkileri nasıl devam ediyor? Türk Cumhuriyetlerinin 20. yılını kutlamak için top-
landık. Özbekistan ve Türkmenistan’dan temsilciler bulunmuyor. Biz şu an Türk masa-
sının etrafında toplanmış bulunuyoruz. Aslında bu masanın etrafında tüm Türk Cumhu-
riyetlerinin temsilcilerinin bulunması gerekiyor. Bu masanın etrafında herkesin olması 
gerekiyor. Burada samimi olmak gerekiyor ve herkes tarafından ele alınması gerekiyor.

Üçüncü konu, Türk Dünyası’ndaki yakınlaşma hamlesi nasıl olmalı? Yakın tarihte Türk 
Dünyası’nda bir siyasi değişim olacaktır. İktidarlarda bir değişim olacaktır. Bu değişim-
ler için de bir tahminde bulunmamız gerekiyor. Bu değişikliğe göre ileriye dönük bir 
program çizmemiz gerekiyor. Ekonomik ve siyasal açıdan neden birleşmemiz gereki-
yor? Bu konunun altını çizmemiz ve bu konu hakkında çalışmamız gerekiyor. Bizim Türk 
soyu olarak -dün arkadaşlarla da konuştuk- halklarımızı birleştirme yolunda programlar 
yapmamız gerekir. Politika olarak reel sonuçlar ortada yoktur. Nazarbayev’in Orta Asya 
ülkeleri arasında birliğe gidilmesi konusunda öncelik olarak güzel fikirleri var. Sözlü ola-
rak söylendiğinde arkadaşlar destekliyor. Gerçek bir takım adımların olması gerekiyor. 
Türk Dünyası’nın farklı gruplara nasıl bakması gerekiyor? Güvenlikle ilgili dünya birlik-
leri var. Dünya Ticaret Örgütü’ne üye dünya birlikleri bulunuyor. Bunların gerçekleş-
mesi için hangi mekanizmaların kullanılması gerekiyor? Sayın Halil AKINCI’nın söyledi-
ği gibi Türk Dünyası üzerindeki dış güçlerin etkisi konusu da ele alınmalıdır. Biz dünyada 
şu an korkular içinde yaşıyoruz. Burada objektif bir değerlendirme yapmak gerekiyor. 
Bizim ülkemizde 1914 yılından beri yaşanıyor. Amerika 2014 yılında Afganistan’dan çı-
kacağını düşünüyor. 2014 yılından sonra bu bölgede durum nasıl olacaktır? Asya ülke-
leri Amerika’nın bölgeden çekilmesini nasıl değerlendireceklerdir? Nasıl bir proses ge-
liştirilecektir? Türkiye’nin Amerika ile ilişkileri nasıl olacaktır? Bu bölgede bir tehdit ol-
maması, güvenliğin tesis edilmesi için neler yapılması gerekiyor, bu konuların ele alın-
ması gereklidir. Öte yandan başka aktüel konular var. Radikal akımlar, bilgi alışverişi, 
narkotik trafiği, bunların etkileri, bu tür problemler üzerinde de durmak gerekiyor. Ben 
konuşmacıların bu konular hakkında bilgi vermeleri gerektiğini düşünüyorum.

Ben konferansın moderatörlerine çok teşekkür ediyorum. Konferansın organizatörleri-
ne çok teşekkür ediyorum, bizi bu salonda topladılar ve bu salonda biz ülkelerimizin ko-
nularını ve Türk Dünyası’nda perspektifle ilgili neler yapılabilir onları tartışıyoruz bu-
rada. Kazakistan, Türk Dünyası ile ilişkilerini geliştirmeye her zaman büyük önem ver-
mektedir. Kazakistan Cumhuriyeti Bilimler Akademisi Başkanı Sayın JURİNOV burada 



BAĞIMSIZLIKLARININ 20. YILINDA TÜRK CUMHURİYETLERİ  AZERBAYCAN • KAZAKİSTAN • KIRGIZİSTAN • ÖZBEKİSTAN • TÜRKMENİSTAN •

• 1 9 8•

bulunuyor. İki tane de Meclis milletvekili bulunuyor burada. Bu sembolik bir bulunma 
değildir. Bu konuya ne kadar önem verdiğinin bir işaretidir. Biz bugün değişen bir dün-
yada yaşıyoruz. Küresel yeni politik bölgelerin oluştuğu dünyada bulunuyoruz. Önceleri 
iki kutuplu bir dünya vardı, sonra tek kutuplu dünyaya dönüştü, şimdi ise yeni bir dünya 
düzenine doğru gidiyoruz. Siyasi merkezli bir dünyaya doğru mu gidiyoruz bunu ileride 
göreceğiz. Bu prizmadan baktığımızda iki soruna değinmek istiyorum.

İlki, Orta Asya – Türk Dünyası problemi, Kafkasya – Türk Dünyası problemi diyebiliriz. 
Kazakistan Cumhuriyeti olarak böyle bakıyoruz. Merkez Asya’da enerji taşıyıcılarıyla il-
gili konu gündeme geliyor. Tüm dünya bu konu üzerinde odaklanmaktadır. Burada Rus-
ya, Kazakistan, Hindistan, Türkiye, İran, Güney Kore var. Öte yandan nadir metallerle 
ilgili bir çalışma olacaktır. Özellikle uranyumla ilgili çalışmalar burada sürdürülmekte-
dir. Mesela Çin, bizim ülkemizin bölgelerinden geçerek Avrupa’ya hâkim olmak istiyor. 
Bölgesel bir istikrarın olması gerekiyor. Tabii afetler ve buna insanların bakışı var. Mese-
la Japonya’da büyük bir tsunami oldu, felaketin sonucunda dünya ülkelerinin nasıl bak-
tığına şahit olduk. Kazakistan, uluslararası tabii felaketlerde dünya ülkeleriyle birlikte 
hareket ediyor. Her ülkenin de böyle hareket etmesi gerekiyor. 

Öte yandan bizim sınır ötesi ticaretimizi oluşturan kurum, kuruluşlar ve devletler var. 
Bakıyorsunuz %80 patentleri elinde bulunduran ülkeler Batı ülkeleridir. Elinde yer al-
tızenginliklerini bulundurmayan ülkeler olduğunu görüyoruz. Dünyadaki kriz kaynak-
larını kim, nasıl paylaşacak bu konuların mutlaka tartışılması gerekiyor. Askeri sanayi, 
bir nevi silahlandırmayı artırıyor. Herkes yarış yapıyor. Bu konuda ciddi bir rekabet var. 
Dünyanın bu kadar düşmanı yok, neden bu kadar silah sanayi gelişiyor. Buna da bakma-
mız gerekiyor. Ülke halklarının refahlarını arttırmak gerekiyor. Libya’daki olaylara bak-
tığımızda çok değişik analizler ortaya çıkarırsınız. Amerika’ya yapılan eleştirilerde hak-
lılık payı var. Amerika, kendi liderliğinde hem kendi ülkesindeki ekonomiyi hem dünya 
ülkelerindeki ekonomiyi doğru düzgün dengeleyemedi. Amerikan Doları, tüm yükü kal-
dırabilecek nitelikte mi? araştırmak gerekiyor. Yeni bir finans sisteminin oluşturulması 
ve diğer ülkelerin çıkarlarının korunması gerekiyor.

Öte yandan enerji konusuna baktığımızda 2030 yılına kadar petrol, kömür ve gazın 
hâlâ etkin enerji unsurları olacağı gözlenmektedir. Orta Asya Türk Cumhuriyetlerine 
ve Kazakistan’a baktığımız zaman ekonomiyi geliştirmek için gayret sarf ettiklerini gö-
rüyoruz. Bu konuda rakam vermek istiyorum. Kazakistan’ın dış ticaret hacmi 2011 yı-
lının ilk altı ayında 615 milyar dolar seviyesine ulaşmıştır. İthalat 49 milyar, ihracat 
16 milyardır. Kazakistan’ın altın rezervleri 73 milyar dolardır. 16,3 milyon nüfusumuz 
var. Bence bu kötü bir rakam değildir. Kazakistan, şu anda dünya altın üreticilerinin 
başında gelmektedir. 21,5 ton altın elde ettik. Önümüzdeki yıl 70 ton altın üretme-
yi hedefliyoruz. Kazakistan uranyum üretiminde dünyada birinci sıradadır. Uranyum,  
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tantalyum, berilyum. Uzay sanayi için hammadde üretiyoruz. Dünyada 1 milyar insan 
açlık çekiyor. Kazakistan’a baktığımızda 21 milyon ton hububat elde etmişiz. İhtiyacı-
mız 9 milyon ton.

1994 yılında gayrisafi millî hâsıla Kazakistan’da 700 dolar iken bu yıl ise 9000 dolara 
ulaşmıştır. Bu rakamları daha ileriye taşımak görevimizdir. Türkiye, Afrika’ya yardım ya-
pabilir. Kazakistan bağımsız, özerk bir ülkedir. Başka ülkelerin yardımına ihtiyacı yok-
tur. Biz başka ülkelere insani yardım ediyoruz. Biz ilişkilerimizde eşitlikten yanayız. Na-
zarbayev şu konulara dikkat çekiyor. Entegrasyon ilişkilerini arttırmak gerekiyor. Ba-
ğımsızlığımızın ilk yılında da şimdi de devlet olarak kardeş ve barışçıl Orta Asya ülkele-
rine çok değer veriyoruz. Özbekistan’ın bu bölgede farklı bir pozisyonu bulunmaktadır. 
Bu konuda önemli bir gelişme sağlanamıyor. Önce ikili ilişkilere daha sonra çok yönlü 
ilişkilere önem vermek gerekiyor. Orta Asya’da işsizlik oranı artıyor. Geçen yıl bu oran 
10,6 idi, bu yıl bu oran 13’e yükseldi. Gençler işsiz kalıyor. Entegrasyon politikası mutla-
ka geliştirilmelidir. İllegal hareketler önlenmelidir. Terörist hareketleri önlemek için iş-
birliğine ihtiyaç vardır. Azerbaycan, Türkmenistan, Özbekistan Hazar Denizi sorununu 
da çözmek gerekiyor. Avrupa Birliği ve Amerika bu noktaya önem vermeye başladı. Ku-
zeyi ve güneyi birleştirmemiz gerekiyor. Paşayeva beni destekleyecek mi? Ben bilmiyo-
rum ama Hazar Denizi sorununu çözmemiz gerekiyor. İpek Yolu’nu geliştirmemiz gere-
kiyor. Kuzeyle güneyi geliştirmemiz gerekiyor. Çin ile petrol boru hattını gerçekleştir-
dik. İkincisini de gerçekleştirmeye yönelik çalışmalar yapıyoruz. Sınır aşımı tren yolunu 
geliştirme projesi var. Kazakistan’dan Rusya’ya doğru ve Avrupa’ya doğru bu tren gide-
cek. İpek Yolu’nu geliştirmeye çalışıyoruz. 2015 yılında çok ileri adımlar atmış olacağız. 
Türk Dünyası ile ilgili projeleri destekliyoruz. Türk Dünyası’yla ilgili bütün projeleri des-
tekliyoruz. Burada 200 milyonu aşkın Türk Dünyası var. 

Burada tarih var, edebiyat var, burada dinî konular var. Türk Dünyası ülkeleri bağımsız-
dır. Her ülke bağımsız olarak hareket ediyor. Bağımsız ülkeler kendi aralarındaki ilişkile-
ri geliştirirken dünya ülkeleri arasındaki ilişkileri de geliştirmelidir. Ülkelerin kendi ba-
ğımsızlıklarını korumaları gerekiyor. Dünyadaki küresel gelişmeleri, değişmeleri hesaba 
katmamız gerekiyor. Dış ülkelerin Türk Cumhuriyetleri üzerindeki etkilerini değerlen-
dirmek gerekiyor. Benim sübjektif görüşüm şudur ki her ülke önce bağımsız olmalıdır. 
Bölgesel kurum, kuruluşlar, birlikler zayıflamamalıdır. Kırgızistan, iç işlerinde problemi 
kendi başına çözemezse ve yardım isterse bu konuda müdahil olunabilir. Aksi hâlde ba-
ğımsız ülkelerin içişlerine karışılmaması gerekiyor. Organizatörlere teşekkür ediyorum. 
Kendi görüşlerimizi iletme imkânını bulduk.
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Ahmet Rıza DEMİRER
Dışişleri Bakanlığı 
Kafkasya Orta Asya  
Genel Müdür Yardımcısı

SSayın Başkan, Türk Cumhuriyetleri arasındaki siyasi ilişkiler ko-
nulu oturumda söz almaktan dolayı çok mutluyum. Türk Cum-
huriyetleri arasındaki ilişkiler birçok başarı sahnesine şahittir. Fa-
kat ciddi sorunlar da mevcuttur. Türk Dünyası arasındaki ilişkile-
rin ayrıntılı analizini bilim adamlarına bırakmak istiyorum. Sov-
yetler Birliği’nin özellikle ekonomik bakımdan iflas halinin öte-
sinde sistemin sadece ekonomik anlamda değil; siyasi ve sos-
yal anlamda da kendini yenileme kabiliyetinden yoksun oldu-
ğunun anlaşılmasına rağmen birliğin dağılma sürecine girdiğini 
önceden analiz edenlerin sayısı çok az olmuştur. Birliğin dağı-
lacağını iyi tahmin edemeyen devletler arasında belki de Sov-
yetler Birliği’ni oluşturan cumhuriyetlerin yöneticileri de bulun-
maktaydı. Özellikle Orta Asya Cumhuriyetlerinin yönetimle-
ri ülkelerinin bağımsızlıkları için mücadele etmek bir yana birli-
ğin dağılmasını önlemeye gayret göstermişlerdir. Aslında bu tu-
tumun rasyonel bir izahı da bulunmaktadır. Orta Asya Cumhuri-
yetlerinin yönetimlerinin bu politikalarının arkasında, Sovyetler  
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Birliği’nin entegre yapısının yıkılması halinde ülkelerinin kurumsal işlerliğini kaybede-
ceği korkusu bulunmaktaydı. Türk Cumhuriyetlerinin bağımsızlıklarını perçinleştirme-
leri; devlet alt yapılarını kurmalarına ve uluslararası arenada yer almalarına rağmen bu-
gün içinde bulundukları güçlükler, belirsizlikler yöneticilerin tutumlarında bir nebze de 
olsa haklılık payı bulunduğunu göstermektedir. Yöneticilerin yeni fırsatlara ne kadar 
sahip çıktıkları ve bu fırsatlardan ne oranda yararlandıkları da sorgulanabilir.

Sovyetler Birliği’nin dağılmasından sonra bağımsızlıklarına kavuşan Türk Cumhuriyet-
lerinde Sovyetler Birliği döneminin yöneticileri elitlik konumlarını korumayı başarmış-
lardır. Bu ülkelerde Sovyetler Birliği’nin dağılmasından sonra yetişen kadrolar henüz 
yönetime gelmiş değildir. Bu itibarla Türk Cumhuriyetlerinde siyasal ve sosyal anlam-
da dönüşüm henüz tamamlanmamıştır. Sovyetler Birliği, Batı Türkistan’daki milletleri 
birbirine karşı kışkırtarak Türkistan’ın birliğini önlemeye çalışmıştır. Bu politika sadece 
“ böl ve yönet “ mantığına dayalı değildir. Daha kapsamlı bir politikaya sahip olduğunu 
söylemek daha doğru bir yaklaşım olacaktır. Esas hedefin Sovyet kimliğini yerleştirmek 
ve süratle rejime sadık nesiller yetiştirmek olduğunu, bu çerçevede de Orta Asya insa-
nının hem tarihi değerleriyle bağını hem de tarihi yapılarını manipüle ederek gelenek-
sel, sosyal ve ailevi bağlarını koparmayı amaçladığını söylemek daha gerçekçi olacaktır. 
Sovyetler Birliği’nin ömrü bu hedefe ulaşılmasına yetmemiştir.

Türkiye’nin Türk Cumhuriyetleri arasındaki ilişkilere özgün katkısı ne olabilir? Orta Asya 
bizim için her zaman Türk kimliğinin beşiği olmuştur. Soğuk Savaşın sona ermesinden 
sonra Türkiye; Azerbaycan ve Orta Asya ile tarihi bağlarına yeniden kavuşmuştur. Orta 
Asya ilişkilerinin yeniden tesisi Türkiye için hem aslına dönüşü teşkil etmiş, hem de 
1990’lı yılların koşullarında büyük bir stratejik boyut olarak karşımıza çıkmıştır. Orta 
Asya ülkeleri için Türkiye bu ülkelerin yeni dünya düzeni ve serbest ekonomi modeline 
taşıyacak bir güç olarak görülmüştür. Bu kavuşma coşku ve heyecan ile gerçekleşmiş-
tir. Fakat tarihi süreçte 70 yıllık kesintinin doğurduğu boşluk bağımsızlığın ilk yıllarında 
hemen idrak edilememiştir. Bağımsızlığın ilk on yılını dönüşüm yılları olarak değerlen-
dirmek mümkündür. Bu dönemde başlıca kaygı bağımsızlığın sürekliliğini, yeni devlet-
lerin ayakta durabilecek kurumsallaşmayı sağlayabilecek veya sağlayamayacakları ko-
nusuna ilişkindir. Türkiye’nin bölgeye yönelik politikaları esas itibariyle bu kaygıları gi-
dermeye yönelik olmuştur. 

Orta Asya’da beş bağımsız cumhuriyetin ortaya çıkması Kafkasya Cumhuriyetleri’nin 
yeniden bağımsızlıklarına kavuşmaları, yeni dengelerin kurulmasını gerektirmiştir. Bu 
dengeler henüz tam olarak tesis edilememiştir. Özellikle Orta Asya’daki sınırlar tarihî 
bir sürecin sonucu değil Sovyetler Birliği’nin toplum mühendisliği politikasının bir ürü-
nüdür. Bu, bölge yerleşik halkının yabancı olduğu siyasi ve sosyal bir coğrafyayı teş-
kil etmektedir. Bu nedenle Orta Asya’daki Sovyetler Birliği’nden miras alınan siyasi  
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coğrafya bağımsızlıklarının ilk yıllarında bu ülkelerin yönetimleri tarafından potansiyel 
sorun kaynağı olarak görülmüştür. Bu soruna Orta Asya Cumhuriyetleri; Sovyetler Bir-
liği tarafından çizilen sınırların oluşturduğu uyumsuz etnik yapılara rağmen ulus devlet-
ler kurma politikalarıyla yanıt vermiştir. Sonuçta yeni uluslar oluşturma yarışına giren 
Orta Asya Cumhuriyetleri bu politikanın doğal sonucu olarak halklararası sınır ötesi iliş-
kileri kontrol altına almaya yönelmişlerdir. Sovyetler Birliği döneminde ve ondan önce 
asırlar boyu var olan bölgesel etkileşimin sınırlanmasında Türkistan coğrafyası için aşi-
na olunmayan bir durumdur. Birbirlerine karşı kapanan Orta Asya Cumhuriyetleri buna 
karşılık bağımsızlıklarının sağlamlaştırılması hedefiyle uluslararası hareketlerin içinde 
yer almaya gayret göstermişlerdir. Farklı siyasi hedefleri, kalkınma modelleri, ekono-
mik çıkarları nedeniyle Orta Asya Cumhuriyetlerinin uluslararası ve bölgesel politikala-
rında ciddi ayrışmalar doğurmuştur. 

Türk Cumhuriyetleri bağımsızlıklarının ikinci on yılında bölgesel dayanışmaya fazla ih-
tiyaç duymamışlardır. Türk Cumhuriyetlerinin bağımsızlıklarının ikinci on yılını şekil-
lendiren esas gelişme, 11 Eylül saldırılarıyla başlayan ve Orta Asya’yı en azından kon-
jonktürel olarak küresel bir işbirliği alanı hâline getiren süreçtir. Uluslararası toplumun 
Afganistan’a müdahalesiyle birlikte ülkeler kendilerini küresel işbirliği ve çıkarların oda-
ğında bulmuştur. Bağımsızlıklarına yönelik tartışmalar da böylece son bulmuş kendile-
rine olan güvenleri de göreceli olarak artmıştır. Buna paralel olarak uluslararası toplu-
mun bu ülkelere yaklaşımında istikrar ön plana çıkmıştır. Bu ülkelere yönelik eleştiriler 
ve baskılar da hafiflemiş güvenlik alanındaki işbirliğine ağırlık verilmeye başlanmıştır.

Sovyetler Birliği’nin dağılmasından sonra Sovyet coğrafyasında yeni, büyük bir oyunun 
başladığı birçok akademisyen ve düşünür tarafından dile getirilmiştir. 11 Eylül’den son-
ra bölge içi ve bölge dışı güçlerin çıkarlarının birleştiği, örtüştüğü alanlar öne çıkmak-
tadır. Bölgenin enerji kaynaklarının kontrolü için amansız bir rekabet devam ederken 
özellikle Orta Asya’da hüküm sürecek istikrarsızlığın tüm Avrasya bölgesinin güvenliği-
ni tehdit edebileceği dikkate alındığında küresel güçlerin rekabetten daha ziyade sürdü-
rülebilir bir denge arayışı içinde olabileceğini söylemek mümkündür. Bu nedenle Orta 
Asya’nın geleceği küresel ölçekteki gelişmelere göre de şekillenecektir.

Orta Asya ve Kafkasya’daki küresel aktörlerin varlığının güçlenmesine paralel olarak 
Türkiye ve İran gibi bölgesel aktörlerin konumları da değişmiştir. Türkiye için yeni orta-
mın avantaj sağladığını söylemek daha doğru olacaktır. Nitekim bağımsızlıklarının ikin-
ci on yıllık döneminde Türk Cumhuriyetlerinin ilişkilerinde duygusallık oranı azalmış-
tır. Türkiye’nin Rusya veya başka bir ülke ile bölgede rekabet içinde olduğu şeklinde-
ki algılama ortadan kalkmıştır. İlişkilerin rasyonel temeller üzerine oturtulmasının un-
surları ortaya çıkmıştır.
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Türk Cumhuriyetleri arasındaki ilişkinin kurumsal bir yapıya kavuşması için 2009 yılını 
beklemek gerekmiştir. 2009 yılında bu kurumsallaşma Nahçıvan’da imzalanan anlaş-
ma ile mümkün olmuştur. Bu anlaşma çerçevesinde kurulan Türk İşbirliği Zirve Toplan-
tısı 2011 Ekim ayında Almatı’da tertiplenecektir. Türk Cumhuriyetleri arasındaki ilişki-
nin kurumsal bir yapıya kavuşması ilişkilerdeki rasyonelleşmenin bir sonucudur. Türk 
İşbirliği Konseyi’ne Türkiye’nin yanı sıra Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan iştirak et-
mektedir. Özbekistan ve Türkmenistan’ın bu oluşumda yer almamaları bu ülkelerin dö-
nüşüm süreçlerini henüz tamamlamamış olmalarından kaynaklanmaktadır. Türk İşbir-
liği Konseyi’nin kurulması üye ülkeler arasında güçlü bir işbirliği, danışma, dayanışma 
mekanizması olarak görülmekle birlikte aslında bu dar bir yorumdur. Bugün Avrasya 
coğrafyasında var olan tehditleri görmek ve var olan fırsatlardan yararlanmak için ülke-
lerin bireysel güçleri yetersiz kalmaktadır. Türk İşbirliği Konseyi, bölgesel işbirliğini ge-
liştiren ilave bir mekanizmadır.

Türk halkları, tarih boyunca Avrasya coğrafyasında iletişimi ve etkileşimi geliştirilme-
sine öncülük etmiştir. Türk İşbirliği Konseyi’nin Avrasya’daki tarihi etkileşim kanalları-
nın yeniden işler hale getirilmesine katkıda bulunacağına inanıyoruz. Bölge ülkeleri açı-
sından Şanghay İşbirliği Örgütü bölgesel güvenliğin kapsamlı bir şekilde değerlendiril-
diği bir platform hâline gelmiştir. İleride ağırlığını daha da arttırması mümkün öngörü-
len Şanghay İşbirliği Örgütü’nün bölgedeki istikrarı koruma konusunda ne kadar başa-
rılı olacağını zaman gösterecektir.

2010 yılında Kırgızistan’da yaşanan ve kökleri eski gerginliklere de dayanan sorunla-
rın çözüme kavuşturulmasında bölgesel işbirliği örgütlerinin sorunu çözecek öneriler-
de bulunmaması da dikkat çekici bir noktadır. 11 Eylül düzeninin hâkim olduğu bir dö-
nemden sonra Türk Cumhuriyetlerinin bağımsızlıklarının üçüncü 10 yılına nasıl başla-
yacakları ilgi çekici bir sorudur. 11 Eylül sonrasında Amerika’nın Orta Asya bölgesine 
yerleşmesi Rusya ile Çin arasında sıkışan bölge ülkelerinin uluslararası sorunlarına yeni 
bir boyut kazandırmıştır. Fakat Amerika’nın bölgede ne kadar kalıcı olduğu Amerika’nın 
Afganistan’dan ayrılması hâlinde bölgedeki istikrarın nasıl sağlanacağı da sorgulan-
maktadır. Özellikle Arap baharının ve Orta Doğu’daki halk hareketlerinin Kafkasya ve 
Orta Asya’ya yayılıp yayılmayacağı konuya ilgi duyanların araştırdığı bir konudur.

Küreselleşme çağında bölge halklarının dünyada yaşanan gelişmelerden etkilenmeme-
leri mümkün değildir. Sovyetler Birliği döneminde yetişen elit zümre yerini önümüzde-
ki dönemde yetişen farklı değerlere sahip nesillere bırakacaktır. Bu dönüşümün sancı-
lı olacağını belirtmek için geçerli bir neden yoktur. Bağımsızlıklarının üçüncü 10 yılın-
da Türk Cumhuriyetleri arasındaki ilişkiyi, ilişkilerin vizyonunu bu yeni elit zümre be-
lirleyecektir. Türk Cumhuriyetlerinin bağımsızlıklarını kazanmaları Türkiye’ye stratejik 
anlamda yeni bir boyut kazandırmıştır. Sovyetler Birliği’nin dağılmasından ve Soğuk  
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Savaşın sona ermesinden sonra hedefimiz Türk Cumhuriyetleri ile birlikte Avrasya coğ-
rafyasında bir ağırlık merkezi teşkil etmek olmuştur.

Yirmi yıllık dönemin bir özetini yaptığımız takdirde Türkiye bağımsızlıklarını kazanan 
Türk Cumhuriyetlerinin uluslararası toplumunda saygınlık kazanmalarını özellikle Av-
rupa Atlantik kurumları ile bütünleşmesine öncülük ettiği, bu ülkelerin serbest ekono-
mi pazarlarına geçişlerine katkı sağladığı, siyasal, ekonomik ve sosyal kalkınmalarına 
destek verdiğini söyleyebiliriz. Soğuk Savaş döneminde birbirinden tecrit edilen Tür-
kiye ve Türk Cumhuriyetleri arasındaki ilişkiler yeniden tesis edildiğinde doldurulması 
gereken bir boşlukla karşılaşılmıştır. Türkiye ile Orta Asya arasındaki ilişkiler tarihi akış-
ta ne kadar çabuk yerine getirilirse bu ilişkinin ortaya çıkaracağı alanlarda artı değerler-
de o kadar çarpıcı olacaktır.

Türk Cumhuriyetleri arasındaki ilişkinin temelini ortak köken, kültür, dil ve din birli-
ği oluşturmaktadır. Bağımsızlığın kazanılmasından sonraki ilk on yılı içinde Türkiye’nin 
Orta Asya ilişkilerinin dinamiğini stratejik ve kurumsal bir işbirliğinden ziyade bu tari-
hi ortaklık oluşturmuştur. Bu ortaklık Türk devletleri arasındaki ilişkinin doğal stratejik 
yapısını oluşturmaktadır. TÜRKSOY, Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi, Manas Üniversi-
tesi gibi kuruluşlar bu güçlü doğal yapının bir sonucudur.

Kafkasya ve Orta Asya, Türkiye’nin dış politikasına yeni bir boyut kazandırırken 20 yıl-
lık dönemde özellikle enerji projeleri bakımından Türk Cumhuriyetlerine ilave imkânlar 
sunmuştur. Önümüzdeki dönemde Türk Cumhuriyetleri arasındaki ilişkinin önünde 
tarihî İpek Yollarının yeniden tesisi, kuzey güney koridorunun hayata geçirilmesi, böl-
gedeki nüfus hareketi ve dengeleri, su ve çevre, Afganistan kaynaklı sorunlar gibi birçok 
gündem maddesi bulunmaktadır. Bu meydan okumaları fırsata çevirmek, Türk Cumhu-
riyetlerinin hem kendi aralarındaki dayanışmayı güçlendirmek hem de bölge ülkeleriyle 
geliştireceği iş birliğine bağlıdır. Ortak siyasi işbirliği tesis etmek bu konuda başlıca gö-
revimizdir. Bana bu fırsatı verdiğiniz için teşekkür ediyorum.

Kurtuluş TAŞKENT:

- Konuşma sırası Sayın Dr. Gülşen PAŞAYEVA’dadır.
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Dr. Gülşen PAŞAYEVA
Azerbaycan Stratejik Araştırmalar  
Merkezi / Azerbaycan

Moderatöre çok teşekkür ederim. Aktüel konuların gündeme 

getirildiğini gördüm. Buraya davet aldığımda somut olarak Tür-

kiye ile Türk Cumhuriyetleri arasında siyasi ilişkilerin ne oldu-

ğu çerçevesinde sunumumu hazırladım. Türkiye Türk Cumhu-

riyetlerinin bağımsızlığını tanıyan dünyadaki ilk ülke olmuş-

tur. Bizim ülkelerimiz arasında çok köklü bağlar bulunmaktadır. 

Türkiye’nin bu konulara eğilmesi gerekiyor. Türkiye, dünya ça-

pında önemli bir ülkedir. Türkiye’nin dünya ülkeleriyle ilişkile-

ri iyi ve aslında Türkiye bizi dünyaya taşımış oldu. Azerbaycan 

olarak bu noktada teşekkür etmek istiyoruz. Modernistler, İs-

lamiyetçi, milliyetçiler konusu var. Bununla birlikte Hazar Deni-

zi ve Orta Asya’da Türk Cumhuriyetlerini bir araya getirmek is-

tedi. Bu ideoloji çerçevesinde programını geliştirdi. Şartların ve 

kaynakların neler olduğunu gördü. İki kutuplu dünyanın çökü-

şünden sonra neler oldu? Uluslararası nitelikte kökten dincilik 

hareketleri ne oldu? Türk Dünyası’na etkisi ne oldu? Ekonomik  
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kalkınmalar nereye doğru gidiyor? Bunları gördük. Ben de Türkiye’yi bir nevi bölgesel 
bölge oyuncusu olmaya davet ediyorum. 

Türkiye kendi bölgesinde ağırlığı olan bir ülkedir. Kafkasya bölgesinde ağırlığı olan bir ül-
kedir. Osmanlı İmparatorluğundan kalan ağırlıkları da mevcuttur. Türkiye, eşit partner 
ilişkileri kuracak nitelikte bir ülkedir. Rusya ile eşit partner ilişkisi kurmasının yanı sıra et-
rafındaki ülkelere güven ortamı sağlayabilir. Öte yandan Avrupa’ya da güven dağıtabilir. 
Ülkelerimiz arasındaki ilişkiler kardeşlik niteliğindedir. Türkiye’nin Azerbaycan ve Kafkas-
ya ile ilişkileri çok önemlidir. Türkiye ile Azerbaycan arasında önemli stratejik ilişkiler de 
mevcuttur. Bu ilişkiler sağlam temellere dayanıyor. İki ülkenin de ortak stratejik çıkarları 
var. Stratejik ilişkilerimizi daha verimli bir şekilde ekonomik ilişkilere taşımalıyız. Özellik-
le gaz konusunda, yer altı zenginlikleri konusunda. 2010 yılının Ağustos ayında iki ülkenin 
devlet başkanları arasında imzalanan antlaşmalar var. Bu çerçevede üst düzeyde stratejik 
ilişki kurma konseyi kararına varıldı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile Türkiye Cum-
huriyeti Başbakanı Erdoğan arasında böyle bir antlaşma imzalanmıştır. İki ülke arasındaki 
ilişkileri arttırmak gerekiyor. Bu noktada ekonomik ve kültürel ilişkileri geliştirmek, halk-
ları yakınlaştırmak gerekiyor. Sivil toplum örgütlerini bir araya getirmek gerekiyor. Onla-
rın ilişkilerini artırmak gerekiyor. Türkiye ile Azerbaycan arasında stratejik ilişkiler birim-
leri kuruldu. Ankara’ya bu konuda dış ilişkiler bakanımızdan delegasyon geldi. Bu konuda 
çalışmalar yürütüldü. Sivil toplum örgütleriyle analitik çalışmalar sürdürüldü.

Başka bir konu, Ermenistan meselesidir. Çok önemli bir konu. Türkiye ile Azerbaycan’ın 
Ermenistan meselesine ortak bir bakış açısı belirlemeleri gerekmektedir. Türkiye’de baş-
langıçta Ermenistan sınırlarını açmakla problemlerin çözüleceği yönünde bir kanı var-
dı. Bunu ben parantez içinde söylüyorum. 1915 yılında gelişmiş olan Türkiye Ermenis-
tan ilişkileri daha derin olaylara dayanıyor. Şöyle bir gerçek var: Karabağ ilişkileri düzel-
meden buradaki ilişkiler düzelemez. Türkiye bazı çalışmalar yürüttü. Çok ciddi sorun-
larla karşılaşılabilir. Ermenistan tarafından çok değişik argümanlar ortaya atıldı. Bunlar 
çok ağır argümanlardı ve çözümü zordu. Dolayısıyla Türkiye ile Azerbaycan arasındaki 
ilişkileri konsolide edip dünyaya sunmamız gerekiyor. Öbür taraftan Obama’nın 1915 
yılıyla ilgili sözleri de burada önem kazanmaktadır. Yüzyıl önce olan hadiseler Amerika 
ile Türkiye ve NATO ilişkilerini nasıl bozabilir? Böyle bir şey olamaz. İleriye dönük ola-
rak bunları gündeme almak ve çözmek gerekiyor. Türkiye ile Azerbaycan ilişkileri şu an 
için yeni bir jeopolitik şekle dönüştü. Bu üç ülke arasında geçmişten gelen sorunlar ve 
korkular var. Bu korkular değişik ve spesifik korkular. Burada Türk Dünyası’nı da gözden 
geçirmek gerekiyor.

Türk Dünyası’nda karşılıklı siyasi ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi gerekiyor. As-
lında eskiden Türkiye’nin uzun vadeli Orta Asya ülkeleriyle ilgili stratejik bir görüşü  
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yoktu. Net bir siyasi ve ekonomik görüşü yoktu. Entegrasyon ile ilgili farklı bir görüşü 
bulunmamaktaydı. Sayın Turgut Özal’ın bu konuyla ilgili değişik görüşleri bulunmak-
taydı. O zaman için bu görüş sözde kaldı, gerçekleşme imkânı bulamadı. Çünkü enteg-
rasyon projesi uzun sürüyordu. Aslında Türkiye; Türk Cumhuriyetlerinin bağımsızlık-
larını kazanmasını bekliyordu. Entegrasyonun gerçekleşmesi sanıldığı kadar kolay ve 
hızlı olamadı. Farklı sorunlarla bu entegrasyonlar devam etti. Öte yandan Orta Asya 
Türk Cumhuriyetleri bağımsızlıklarını kazandıktan sonra Türkiye’den çok şey bekledi-
ler. Bağımsızlığını ilan eden bir ülkenin ekonomik yönden yeterli olması gerekiyordu. 
Aslında Türkiye o dönemde Türk dünyası için gereken yardımları yaptı. Belirli ilişkiler 
geliştirdi. 1992 yılında ekonomik ve teknik yardımı yapabilmesi için TİKA’yı oluşturdu. 
TİKA burada önemli çalışmalar yaptı. Süleyman Demirel Azerbaycan’a geldi. Gençlik-
le ilgili zirveleri tetikledi. 1993 yılında TÜRKSOY kuruldu. TÜRKSOY Kültür alışverişi-
ni geliştirmek amacıyla kuruldu. Bu tür zirveler ülkeler arasında köprü oluşturmakta-
dır. Türkiye’yi Orta Asya’ ya, Orta Asya’yı Türkiye’ye taşımaktadır. Bu köprüler ülkele-
ri ileriye taşımaktadır. Barışımızı kuvvetlendirmektedir. Projeler ülkelerin potansiyeli-
ni birleştirecektir. Azerbaycan bu çalışmalara her zaman büyük önem vermiştir. Daha 
önceki konuşmacılarda buna benzer şeyler söylediler. Mesela Nahçıvan zirvesiyle ilgi-
li de nice güzel kararların alındığını burada söylediler. Özellikle de bir Kars projesi var, 
bunun da ülkeler arası projelerde önemli olduğunu söylemek istiyorum. Bu tür proje-
ler bizim ülkelerimizi bir araya getirecektir. Ülkeler daha büyük birliğe doğru gidecek-
tir. Belirli terimlerin birleştirilmesi gerekiyor. Türk dilli ülkeleri bir araya getirmek ge-
rekiyor. Lokomotif ülke olarak Türkiye - Azerbaycan birlikte hareket etmeliler. Ülkeler 
arasında ikili ve çok yönlü ilişkiler geliştirilebilir. Buna kültürel ilişkilerle başlayabiliriz. 
Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.

Kurtuluş TAŞKENT:

- Benim konuşmacılardan ricam, hazırladıkları metinlere tam ola-
rak bağlı kalmamaları.

 Son konuşmacımız Dr. Cengiz ŞAMŞİYEV, buyurun.
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Dr. Cengiz ŞAMŞİYEV
Kırgızistan Stratejik Araştırmalar Enstitüsü 
Başkanı

Sayın katılımcılar ben de çok teşekkür ediyorum. Ben daha kısa za-
man içinde görüşlerimizi aktaracağım. Bana zaman az kaldı. Ben de 
buradaki kurallara uymak zorundayım. Burada esas unsurlar neler-
dir? Türk Cumhuriyetlerinin bağımsızlıklarının 20. yılının kutlama-
sının yapılmasından dolayı organizatörlere çok teşekkür ediyorum. 
Bugün ikinci gün. Türk Dünyası’nın atmosferini hissediyoruz. Tür-
kiye bunu organize etmeseydi Türk Cumhuriyetleri organize eder 
miydi? Burada biliyorsunuz Ahmet Yesevi Üniversitesi gibi bir ku-
ruluşumuz var. Dışişleri Bakanlığı gerçekten böyle bir organizasyon 
yaparak ileri seviyede bir siyasi bilinci bize vermeye çalışıyor. Do-
layısıyla Türk Dünyası arasındaki ilişkiler önemli. Çok güzel şeyler-
de konuşuldu, çok önemli şeylerde söylenildi. Ortak tarihimiz, or-
tak dilimiz, ortak kültürümüz bizi birleştiriyor. Biz biriz ve birlikte-
yiz. Çok büyük bir potansiyel olmasına rağmen ilişkilerimiz bu ko-
nuda yeterli değildir. Daha aktif politikamı yapmak gerekiyor. Ülke 
halklarının bu konuda istekleri varsa neden daha ileri boyutta bir 
ilişkiye gitmeyelim? 
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Orta Asya’da çözülmemiş problemler bulunmaktadır. Enerji sorunu, Kırgızistan – Özbekis-
tan sınır ticareti konusunda problemler vardır. 20 yıldan beri süren sorunlar var. Enerji kon-
sersiyumu yapılmamış. Konuşmalar yapılıyor ama daha ileri gidilmiyor. Bölgesel ticareti 
geliştirmemiz gerekiyor. Ülkelerdeki karar alma mekanizmasını ele almak gerekiyor. Alı-
nan kararların çok iyi değerlendirilmesi ve alınan kararların sonuca ulaştırılması gerekiyor. 
Siyasi çevreler bunu ele alacak, gündeme getirecekler daha sonra halka sunulacaktır. Türk-
menistan, Özbekistan’da neler oluyor? Türkmenistan içe kapalı bilmiyoruz. Orada tekto-
nik bazı şeyler var. Türkmenistan siyasi durumu ne? Bölgede ne gibi roller alacak? Bunu 
bilmiyoruz. Özbekistan’ın içinde neler oluyor onu da bilmiyoruz. Yakın tarihte ülke yöne-
ticilerinin değişikliğe uğrayacağı söz konusu. Gerçekten burası nüfus olarak büyük bir ülke. 
Fergana’da kilometrekareye bazı yerlerde 500 kişi düşüyor. Bunlar önemli konular. Biz ül-
kelerimiz arasındaki analitik kurumları, analitik çözüm yapan kurumları bir araya getirme-
liyiz. Türkiye, bu konuda öncülük ediyor. Türkiye, Batı standartlarına yakın bir ülkedir. İki-
li tartışmalarda başka konuları da konuşabiliriz. Kırgızistan’a siyasi durum nedir? Kırgızis-
tan da şu anda son on yılda olanlar için şöyle diyebiliriz. Kırgızistan’da demokrasiye daha 
hızlı bir geçiş var. Demokrasiye geçerken bazı sorunlar gündeme geliyor. Ülkemizin siyasi 
yöneticileri şunları anlıyorlar artık. Birtakım kararların alınması gerekiyor. Bir kişi orada bir 
şey söylemiş, bir kişinin söylemesiyle bir şeyler değişmiyor; bir kurumun bir şeyler ortaya 
koyması gerekiyor. 

Dolayısıyla yeni yönetimin önemli devlet kararları alması gerekiyor. Bir takım karışıklık-
lar tabii ki oldu ülkemizde. Stratejik Araştırma Analiz Enstitümüz farklı çalışmalar yürütü-
yor. Siyasi gelişmeler ne olacak? Bu tür sorulara bu kurum cevap veriyor. Biz nasıl çalışıyo-
ruz? Amacımız ne? Burada bulunan tün katılımcılar, öncelikle Türk tarafı şunu bilsinler ki 
Kırgızistan’da öncelikle kiminle işbirliği içine girebilirler? Kiminle bağlantı kurabilirler bunu 
görebilirler.

Stratejik Araştırma Enstitüsü’nün iki çalışma prensibi vardır. Birincisi, yabancı ülkelerle iş-
birliğine açık olması gerekiyor. Düşünce kuruluşlarıyla ilişkisi nasıl olacak? Geçtiğimiz yıl-
larda Rusya’dan, Türkiye’den, Kazakistan’dan meslektaşlarımız bize sordular. Ne oldu sizin 
ülkenizde? Devlet başkanının görevi nedir? Bazı büyük şirketler, uluslararası kurum ve ku-
ruluşlar hâlâ bekleme pozisyonundalar. Gelip çalışacaklar ama bekliyorlar. Kırgızistan 1,5 
yıl içerisinde hâlâ bekleme pozisyonunda. Bizim çalışmamızın ikinci yönü, tavsiye etmektir. 
Biz mecbur etmiyoruz. Biz tavsiye ettikten sonra kararı siz veriyorsunuz. Konsültasyan ya-
pabiliriz. Çalışmalarda herhangi bir zorlama yoktur. Merkezimiz sipariş üzerine çalışmakta-
dır. Bize soracaksınız biz cevap vereceğiz. Çalışmaları uzmanlara havale ediyoruz. %90’ı uz-
man kişiler. Rüşveti, sınır bölgelerini araştırabiliriz. İcra yetkilileri pek çok sorular soruyorlar. 
Millî değerlerimiz nedir? Millî kaynaklarımız nelerdir? Analize bağımlılık olmamalıdır. Bazı 
konular ileriye farklı gelişme gösterebilir. Cevapların mutlaka objektif olması gerekiyor. Bir 
yıl içerisinde de böyle yaptık. Zaten bizim partnerlerimiz içinde çok önemlidir. Öte yan-
dan biz analitik dokümanlarla ilgili çalışmalar yürütüyoruz. Öte yandan dokümanlardaki  
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argümanlara detaylı olarak ulaşmak isteyebilirsiniz. Hem partnerlerimizle, hem kurum ve 
kuruluşlarıyla ilgili. Çalışmaların sonunda doküman veriyorsunuz bu dokümanları kabul et-
mek zor gelebilir. Bir görüş aldınız. Ayrıntılı ulaşmak isterseniz size ayrıca verebiliriz. Biz 
verimli olarak çalışıyoruz. Dokümanların %70’ı devlet tarafından dikkate alınıyor. Başba-
kan tarafından dikkate alınıyor. Bünyemizde beş tane uluslararası nitelikte doktora unvan-
lı uzmanlarımız bünyemizde mevcuttur. Çalışmaları yapıp ilgili kurumlara ulaştırıyoruz. Bir 
dokümanı kuruma veriyorsunuz, belirli mekanizmaların çalışması gerekiyor. Bilimsel ini-
vasyonları, bilimsel çalışmaları devlet bazına kadar götüreceksiniz, bunlar kolay şeyler de-
ğil. Son zamanda Kırgızistan’ın dünya ticaret örgütüne dâhil olması, istihdam, Gümrük 
Birliği’ne girmek için çalışmaları yürütüyoruz. Birliğe girmek için Rusya, Kazakistan, Bela-
rus nasıl hareket ediyor? Bunlara bakmak gerekiyor. Somut bir netice alamadık. Fransız bi-
lim adamlarıyla rüşvet konusunda çalışıyoruz. Fransız bilim adamlarını bu çalışmaya dâhil 
ettik. Rüşvet konusunda yaptığımız çalışmaları devlete sunduk. Metodolojik çalışmalar yü-
rütüyoruz. Ülkemizin güney bölümünde fakirlik, işsizlik, yoğun bir nüfus var. Ülkemizin gü-
ney bölümünün kalkındırılması gerekiyor. Fakirlik yüksek, yoğun bir nüfus var, işsizlik var, 
sürtüşmeler var. Güney bölgesinin kalkındırılması gerekiyor. Hangi kaynakların aktarılma-
sı gerekiyor? Kırgızistan - Çin ticaretine baktığımızda % 70’ini kayıt dışı ekonomi oluşturu-
yor. Türkiye ile ilişkilerimiz nasıl? Kayıt dışı ekonomiyi bir nevi kayıt altına almamız gere-
kiyor. Ülkemize güven endeksi ne olacak? Halkımız hükümete ne derece güveniyor araş-
tırmamız gerekiyor. Güven varsa ülkemizin stratejilerini nasıl etkileyecek? Halkın iktida-
ra etkisini araştırmış olacağız. Ben bitiriyorum. Sonuç olarak şunu söylemek istiyorum. Sa-
yın meslektaşlar Türk dünyasında ortak konuları tartışmamız gerekiyor. Ekspert kurul oluş-
turabiliriz. Hangi ortak konular varsa tartışabiliriz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.

Kurtuluş TAŞKENT:

- Sayın konuşmacıya teşekkür ediyorum. Aramızdan ayrılmak duru-
munda kalan Sayın Büyükelçi Halil Akıncı ve buradaki arkadaşlarımız 
stratejik değerlendirmelerde esas konumuz olan Türk Cumhuriyet-
leri arasındaki ilişkilere kendi iç ve dış ekonomik ve siyasi sorunlarla 
bir takım güncel sorunlara yetkin bir şekilde değindiler. Bunlar öğre-
tici hususlardı. Hepimiz istifade ettik. Tartışmaya geçmeden birkaç 
cümle söylemek istiyorum.

 Bugünkü konumuz Türk Cumhuriyetleri arasındaki ilişkinin daha da 
geliştirilmesiydi. Biz 1991-1992 yıllardan başlayarak sadece ikili iliş-
kileri değil bunlarla çok taraflı platformlarda buluşmak, ortak sorun-
lara çareler bulmak istedik. Zamanın Başbakanı Süleyman Demirel, 
ziyaret ettiği ülkelerle bildiriler imzaladı. Türk Cumhuriyetleri Zirvesi 
sürecinin kurulması konusu da ele alındı. Amacımız bu ülkelerle ortak  



• TÜRK CUMHURİYETLERİ ARASINDAKİ SİYASİ İLİŞKİLER: DEĞERLENDİRME, SORUNLAR ve ÖNERİLER  BEŞİNCİ OTURUM 

• 2 1 1•

işbirliği imkânlarını geliştirmekti. Bir örnek yanlış hatırlamıyorsam 
1993-1994 yılında kurulan TÜRKSOY’du. Kardeş cumhuriyetler ara-
sında işbirliği süreci, birlik süreci zaman alacak zor bir süreçtir. Millî 
devletlerin kurumsal planda daha da güçlenmesi olgunlaşması gere-
kiyor. Millî bilincin güçlenmesi gerekir. Millî dile, millî kültüre hâkim 
olmak gerekir. Bu sayede kardeş cumhuriyetler Türk, Kazak, Azeri 
ve diğer kardeşlerimiz Türk çınar ağacının önemli bir dalı oldukla-
rının farkına varırlar. Bunu kötümserlik olarak algılamayın. Zaman 
alacak bir süreçtir. Siyasilerimizin, bürokratlarımızın, Halil Bey’in ba-
şında olduğu kuruluşun en iyi şekilde çalışması gerekir. Sürecin vakit 
alması hayal kırıklığı yaratmamalıdır. Türkiye, 1990’lı yılların başın-
da kardeş ülkeler bağımsız olduğunda gerçekten büyük bir heyecan 
yaşadı. Sadece heyecanla kalmadı. Bu ülkelere yönelik siyasi ve eko-
nomik program başlattı. Bunların bir kısmına Büyükelçi Akıncı de-
ğindi. Sayın SULTANOV’un da dediği gibi yardım değil destek de-
nilmesi gerektiğini düşünüyorum. Yardım zorluk içinde olan ülkelere 
ve ya kurumlara yapılır. Bağımsızlıklarının ilk yıllarında ne yapacak-
larını haklı olarak bilmeyen ülkelere, iç ve dış sorunları olan ülkelere 
yardımcı olmak, destek olmak istedik. Rus geldi Türk geldi gibi yan-
lış bir politika izlemedik. Bağımsızlıklarının diğer ülkeler tarafından 
da tanınması için çok çalıştık. Milletler arası kuruluşlara üye olmaları 
için çaba sarf ettik. 1 milyar dolar civarında banka kredisi sağladık. En 
büyük payı Kazakistan almıştı. Bu bir yardım değildir. Biz iş adamla-
rımıza, müteahhitlerimize, işverenlere yeni iş imkânları oluşturduk.

 Son bir hususa değinmek istiyorum. Türkiye, tarihî ve kültürel mi-
rası, jeopolitik konumu, bugünkü ekonomik durumu, potansiyeli 
abartmamak kaydıyla kendine biçtiği rol dolayısıyla çok geniş bölge-
lerle çıkarları olan, ilgisi olan, etkisi olan bir ülkedir. Bunu böyle ka-
bul etmek gerekiyor. Türk Cumhuriyetleri de genel etkilerin, ilgilerin 
çerçevesinde Türkiye için çok öncelikli bir alandır. Bizim başka önce-
likli hedeflerimiz de var. Biz Türkiye olarak bütün hedefleri dengeli 
olarak ileriye götürmek zorundayız. Aynı hususu kardeş cumhuriyet-
lerinde müşahede ediyoruz. Onlar da gerçekçi bir davranış içindeler. 
İlişkileri geliştirirken ufuklara açık bir şekilde bakabiliyorlar. Kendi-
mizi yanlış anlamalardan kurtarmamız gerekiyor. Şimdi soru sormak 
ve değerlendirme yapmak isteyen arkadaşlarımız varsa buyursunlar.
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•	 Dinleyici: Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde doktora yapıyorum. Özbekistan ve 
Türkmenistan’ın Türk İşbirliği Konseyi’ne katılması, üye olmaları için neler yapılabilir?

•	 Halil AKINCI: Türk İşbirliği Konseyi, altı Türk devleti için de kuruldu. Hepsinin de 
üye olması arzu edilir. 2009 yılında Nahçıvan’da yapılan toplantıya dört devletin 
başkanları katıldı. Katılmayan devletlerin başkanlarına haber gönderildi. Nahçıvan 
Anlaşması’nı imzaladık, Türk Konseyi’ni oluşturduk, gelin imza atın denildi. Özbe-
kistan, uzun yıllardır zirvelere soğuk bakıyordu. Türkmenistan, toplantılarda temsil 
edilse de toplantılara katılmadı. Dört devlet başkanı imzaladı. Kim razıysa imzala-
yalım dedik. Berdi MUHAMMEDOV toplantıya katıldı. Gözlemciden çok aktif katı-
lımcı olarak bulundu. Bu seneki zirveye katılmama kararı almıştır. Bu bizi yıldırmı-
yor. Altı devlet de bu projeye eninde sonunda destek verecektir. Belh’siz, Buhara’sız, 
Semerkand’sız bir Türk Dünyası düşünülemez. Taşkent’in dediği gibi sabır isteyen bir 
iş. Ben meslek hayatımın 1975 yılından beri olan kısmını buna ayırdım. İdealleri uygu-
lamaya sokmak zordur. Sayın Taşkent’in dediği gibi öncelikle millî bilincin oluşturul-
ması gerekir. Bu ülkenin elitleri millî dillerini bile öğrenmiş değildir. Gruplar birleşe-
cek, millet oluşturulacak daha sonra daha büyük milletin parçası olduğumuzu kabul 
edeceğiz. Tabirlerin Türkçesi başka dilde bulunmuyor. Bu açıdan tabirlerin tercümesi 
zordur. Anlaşılıyor ki gençler tarafından bu konsey desteklenmektedir.

 Siz hangi kabilelere dönük olarak söylediniz. Tercümede birkaç tanesinin kaybolması 
söz konusu.

•	 Dr. Cengiz ŞAMŞİYEV: Klan, kabile diye ayrılan gruplandırmayı ifade ettim. Türkler-
de bu altı yedi kademeyi buluyor. En önce alt kademeyi yani aileyi benimseyecek-
siniz. Klanı benimseyeceksiniz. Klandan sonra daha büyük topluluk en nihayetinde  
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milleti benimseyeceksiniz. Tabirlerin tercümesinin zor olduğunu biliyorum çünkü 

bunlar Türkçeden başka dilde yok.

 Kazakistan cumhuriyet ülkesidir. İki kademeli parlamentoda bütün kararlar alınıyor. 

Meclisimiz var. Hükümette seçimler serbest seçimle elde ediliyor. Kanunlar ve karar-

lar bütün halkın yararına kabul ediliyor. Kazakistan’la ilgili bir kitap var. Kazakistan, 

kabile ülkesi değildir. 

 Bir milletin kuruluş yapısından bahsettim. Kademelerinden bahsettim. Bir basamak-

tan başka bir basamağa koşamayız. Bir milletin başka milleti tanıması gerekiyor. Za-

man gerekiyor. Ben bu kabileleri örnek olarak verdim. Bu tarihsel bir süreçtir. Bugün 

21. Yüzyılda elbette bütün dünyadaki konseptler değişmiştir. Bir milletin oluşabilme-

si için kabilelerin, toplulukların evrime ulaşması gerekiyor. Hâkimiyetten bahseder-

ken ülkeden ülkeye değişeceğini göz önünde bulundurmamız gerekiyor.

 Fransız bilim adamı görünen şey var. Anayasa var, kurum ve kuruluşlar var. Bizim ül-

kemizde kabilevi nitelikte bir takım topluluklar var. Kırgızistan’da şu anda bu prob-

lemle karşı karşıyayız. Bununla mücadele ediyoruz. Bir milletin ulaşabilmesi için belli 

kabilelerden geçmesi gerekiyor.

 Millî hâkimiyet, millî bilinçten söz ederken tüm ülkeler aynı şartlardadır demiyoruz. 

Ülkeden ülkeye bölgeden bölgeye tarihi, kültürel farklılık gösterebilir. Sözleri bu çer-

çevede ele almak gerekiyor.

•	 Dinleyici: Sayın SULTANOV’a soruyorum. Bağımsızlıktan geri adım atmamak gereki-

yor. Bunlar tabii ki olumlu şeyler. Rusya ile entegrasyonu nasıl gerçekleştireceksiniz? Si-

zin bir politikanız var. Siyasi duruşunuz var. Onlar siyasi konuları sulandırmak istiyorlar. 

Avrasya Birliği var. Başka konular var. Hazar Denizi sorunu ele alacak olursak Rusya ve 

İran’ın veto hakkı var. Bu sizin açınızdan karar mı? Değil mi? Bu bölgede boru hattı ya-

pılırsa nasıl bir tepki gösterirsiniz? Orada çıkarlar var. Boru hattıyla bir taraftan diğer ta-

rafa petrol götürüyoruz. Tarafların jeopolitik çıkarları ne? Avrasya sorunu var.

•	 Dr. Bulat SULTANOV: Türkiye’nin büyük hedefleri var. İran ile İsrail birbirlerini ta-

nımak bile istemiyorlar. Türkiye’nin bütün komşularıyla aslında problemleri var. Sıfır 

sorun siyaseti problemi ortadan kaldırmıyor.

 Türkiye’nin uzun vadeli hedefleri, gayeleri vardır. Zaman içinde uzun vadeli plan-

larda kırılmalar olabilir. Konjonktürel hedefler zamanla yerine oturacaktır. Bunlar 

Türkiye’nin genel menfaatlerinin çizdiği çizgilerdir. Komşularla iyi ilişkiler kurmamız 

sadece bizim değil komşu devletlerin de menfaatinedir. 
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 Her ülkenin kendi öncelikleri vardır. Her ülkenin kendi çıkarlarını koruması gereki-
yor. Türkiye, bölgesel bir ülkedir elbette ki Türkiye siyasetini yaparken kendi kom-
şularını da gözetmek zorundadır. Türk dünyası ile ilişkilerinin aynı paralelde düşme-
si için dış işleri bakanlıklarımız bulunmaktadır. Her halk için en kutsal anlam bağım-
sızlıktır. Dünyada her şey subjektifdir, nispidir. Kazakistan, Kırgızistan, Azerbaycan, 
Türkmenistan’ın bağımsızlıkları da subjektiftir. Siz bu sorunun Rusya’yla bağlantısı-
nı merak ediyorsunuz. Putin şöyle demişti her kim Sovyetler Birliği’nin çöküşüne acı-
mazsa onun kalbi yoktur. Kim Sovyetler Birliği’nde değilse onun beyni yok da demiş-
tir. Dağıstanlı şair geçmişe tabancayla kurşun sıkamazsınız diyordu. Bizim babaları-
mızın geçmişte yaptıklarını görmemezlikten gelemezsiniz. Onlar da güzel şeyler yap-
tılar. Biz onların yaptıkları güzel şeylerin üzerine temel atıyoruz. Kazakistan, bağım-
sızlığını elde ettiyse kendi komşularıyla entegrasyondan yanadır. Bu konuda birçok 
öneride bulunduk. Orta Asya Cumhuriyetleri Birliği konusunu ortaya attık. Bazı kom-
şularımız bu sistemi desteklemiyorlar. Geçen yıl ben Taşkent’te bulundum. Oradaki 
araştırmacılara sordum. Kazakistan’ı neden desteklemiyorsunuz? dedim. Su, trans-
port ve tarım konsorsiyumunu hemen oluşturabiliriz. Orta Asya Cumhuriyetlerinin 
çıkarlarına yönelik üç tane konsorsiyumu hemen kurabiliriz. Kazakistan’ın çok para-
sı var. Siz bu konsorsiyumu satın alabilirsiniz dediler. Böyle bir şey olabilir mi? Biz şu 
anda Rusya ile entegrasyona girdik. Belarus ile entegrasyona girdik. Rusya ile Avrupa 
Birliği arasında gümrük birliği konuları konuşuluyor. Daha sonra ortak bir alana dö-
nüştüreceğiz. Gümrük Birliği’yle biz de Avrupa’ya bu şekilde ulaşmış oluyoruz. Kar-
deş ülkelerimiz Orta Asya çerçevesinde gümrük birliği kuralım derlerse biz Kazakis-
tan olarak destek veririz. Çıkarlarımıza dönük her şeye evet deriz. Dünyada bugün ül-
keler entegrasyona giriyor. Taşkent’i kimse beklemeyecektir. Dünya ilerliyor. Türkiye 
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Birliği’ni birleştirmek gerekiyor. Türkiye, bu konuda öncü olabilir. Türkiye Avrupa’yla 
yakın. Suçlular uluslar arası karteller niteliğinde. Biz suçlular birliği kadar bir birlik 
oluşturamıyoruz. Rusya’da bir suç işliyorlar ondan sonra Kazakistan’a kaçıyorlar. Suç 
örgütleri bunu yapabiliyor. Rusya ile tarihe bakabiliriz. Tarihler trajediyle başlarlar, 
sonuçta başka yöne kayabilirler. Biz hiçbir ülkeyle entegrasyona giderken o bizim eski 
ağabeyimizdi şeklinde bir yaklaşım izlemedik. Eşit, özgür ülkeler niteliğinde entegras-
yona geçiyoruz. Bu entegrasyon kimi sulandıracak dediniz?

 Her ülke diğer ülkelerle medeni ilişkiler kuruyorsa bunu uluslararası kurallara dayan-
dırması gerekiyor. Kurallar kimin lehine bozuluyor. Kurallar kimin çıkarı için bozulu-
yor. Birkaç sene önce İsrail, Beyrut Havalimanını bombaladı. Bu uluslararası kuralların 
bir ihlalidir. Bunu gördük. Şu an Libya problemi var. Libya’nın kendi sorununu çözmesi 
gerekiyor. Kabilelerin kendi problemlerini kendileri çözmeliler. Dünyanın öncü kuru-
luşları var. Bu kurumların yeterli saygınlığı olması gerekiyor. Mesela Birleşmiş Millet-
ler gibi. Birleşmiş Milletler’in yaptırımı, saygınlığı ve güveni olmalı. Bir sorun varsa ka-
bileler arasında bunu savaş yöntemiyle çözmek doğru değildir. Rusya’nın askerî gücü 
Gürcistan’a girdi. O zaman kimse bir şey demedi. Türkiye sustu. Birleşmiş Milletler 
ve Türkiye bu sorunu farklı bir şekilde yorumladı. Gürcistan’da Rus askerleri bulunu-
yordu. Bu konuda uzun tartışabiliriz. Komşuların çıkarlarına göre hareket edilmemesi 
gerekiyor. Bölgesel bütünlük hakkı, anlamı var. Karabağ’da toprak bütünlüğü mese-
lesi bulunmaktadır. Karabağ’da toprak bütünlüğü için ayrı bir bağımsızlık isteyebilir-
ler. Araştırmacılarla konuştum. İşgal edilmiş toprakları Azerbaycan’a vermek. Kara-
bağ, kendi geleceğini kendisi tayin edecektir. Gürcistan’da halk kendi geleceğini ken-
disi tayin edebilir. Güney Osetya ve Abhazya halkı kendi geleceğini kendisi tayin ede-
bilir. Bu konu ülkeler arası sınır ilişkileriyle çelişmektedir. Sayın TAŞKENT, siz bu ko-
nuyu birleştireceksiniz herhâlde?

Kurtuluş TAŞKENT:

- Sorunları kötüye yönlendirecek sorular ve cevaplar uygun değil-
dir diye düşünüyorum. Gürcistan meselesinin barışla sonuçlan-
ması için Türkiye elinden gelen her şeyi yaptı. Türkiye Başbakanı 
Gürcistan’ı ve Moskova’yı ziyaret etti. Arkadaşlarım bana hatırla-
tıyor, süremizi fazlasıyla geçtik. Toplantıya katıldığınız için başta 
konuşmacılara olmak üzere hepinize teşekkür ediyorum.
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SUNUCU: 

- ‘’Türk Cumhuriyetleri Arasındaki Ekonomik İlişkiler: Değerlendir-
me, Sorunlar ve Öneriler’’ konulu altıncı oturuma hoş geldiniz. 
Oturumun konuşmacılarını davet ediyorum.

 Türkiye İş Adamları ve Sanayicileri Konfederasyonu Genel Sekre-
teri Dr. Mustafa GÜNAY.

 Ekonomi Bakanlığı Araştırma Daire Başkanı Ebru ARISOY.

 Dünya Ekonomisi ve Siyaseti Enstitüsü Başkanı Dr. Aydar AMRE-
BAEV.

 Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı Basın Danışmanı Nuri 
AKSU.

 Oturum Başkanını takdim ediyorum.

 Kırgızistan Stratejik Araştırmalar Ulusal Enstitüsü Üyesi Dr. Dina-
ra MURZAYEVA.

 Kazakistan Ahmet Yesevi Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Salih 
AYNURAL.

 Oturumu yönetmek üzere, sözü Prof. Dr. Salih AYNURAL’a bırakı-
yorum.

Prof. Dr. Salih AYNURAL
Ahmet Yesevi Üniversitesi Rektör Vekili / Kazakistan

Dr. Dinara MURZAYEVA
Kırgızistan Stratejik Araştırmalar Ulusal Enstitüsü Üyesi

6. OTURUM BAŞKANLARI
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Prof. Dr. Salih AYNURAL:

Teşekkür ediyorum. Sayın katılımcılar, bugünkü toplantımıza hoş geldi-
niz, şeref verdiniz. Ben bu arada Türk Cumhuriyetlerinin Bağımsızlıkları-
nın 20. yıl yıldönümünü en içten dileklerimle kutluyorum. İnşallah Türk 
Dünyası bundan sonra esaret yüzü görmez ve bu bayraklar ebediyete ka-
dar semalarda dalgalanır.

Bildiğiniz gibi, 1991 yılı içerisinde Türk Cumhuriyetleri birer birer bağım-
sızlıklarını ilan ettiler. Bu arada bizler de uzun yıllardır heyecanla bekle-
diğimiz bu sevince ortak olduk. Dünyada ilk olarak bu Cumhuriyetlerin 
bağımsızlıklarını tanıyan ülke şerefine eriştik. Bu ülkeler bağımsızlıkları-
na kavuştuklarında tabii ki bazı dezavantajları da vardı. Nitekim Sovyet 
sistemi içerisinde içe kapanık, dışa açılmamış, kendi başına ülke yöneti-
minden, idareden yoksun bir durum söz konusu idi. Ayrıca merkezi bir sis-
tem, daha çok Rus odaklı bir yönetim anlayışı ağırlık basmaktaydı. Cum-
huriyetlerin kendi başlarına dış dünyaya açılması, ithalat, ihracat, yatırım 
meselelerinde ciddi sorunlar söz konusuydu. Dolayısıyla, bu ülkeler ba-
ğımsızlıklarına kavuştuklarında, birden bire ciddi sıkıntılarla karşı karşı-
ya kaldılar. Çünkü bir sistem sıkıntısı vardı. Bu sistem sıkıntısını atlatabil-
me noktasında da ciddi problemler yaşandı. Bildiğiniz gibi 1991-1995 yıl-
ları arasında enflasyon 3’lü hanelere çıktı. Eksi kalkınma oranlarını gör-
dük. Ama çok şükür ki çok kısa sürede Türk Cumhuriyetleri bu olumsuz-
lukları birer birer atlatmayı başardılar. Dünya ekonomisi ile entegre yolu-
na yavaş yavaş girdiler. Önce enflasyonlar 2’li, daha sonra çoğu cumhuri-
yetlerimizde 1’li hanelere düştü. Kalkınma noktasında da son dönemler-
de çok ciddi gelişmeler gözlemlenmektedir. Bazı Türk Cumhuriyetlerinde 
% 7-8’lere varan istikrarlı bir kalkınma var. Elbette bunlar güzel gösterge-
ler. Ancak, konumuz itibari ile olaylara baktığımız zaman şöyle bir sıkın-
tıyla karşı karşıya kaldığımızı görüyoruz. 

Biz zaman zaman Türk Cumhuriyetleri ve Türk Toplulukları olarak bir ara-
ya geliyoruz. Fakat bu birlikteliklerimizde duygusallık daha çok ön plana 
çıkıyor. Yirmi yıllık tecrübe şunu gösterdi ki; duygusallık güzel bir şey, ama 
duygusallığın ötesinde artık ekonomik bakımından da çok ciddi adımların 
atılmasının gerektiği aşikâr. Bu Cumhuriyetler ne kadar kardeş cumhuri-
yetler olsalar da, ilişkiler ekonomik temele dayanmadığı sürece, bu iliş-
kilerin bir ayağı maalesef topal kalıyor. Dolayısıyla oturumu bu bakım-
dan çok önemli görüyorum. Çünkü bizim en önemli eksik yanımız, eko-
nomi alanında birbirimizle ilişkilerimizin yeterli ölçüde olmaması. Bugün 
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bütün Türk Cumhuriyetlerinin dış ticaretlerine baktığımız zaman hiçbir 
Cumhuriyetin dış ticaretinde diğer bir Cumhuriyet 1. sırada yer almıyor. 
Türkiye açısından olaya bakarsak; komşumuz Azerbaycan’la yıllardır ya-
kın ilişkiler içerisindeyiz. Üstelik Nahcivan’la sınırız. Buna rağmen Türki-
ye, Azerbaycan’la olan dış ticaretinde bile 1. sırada değil. Öte yandan ya-
tırımlar noktasında da aynı sorun söz konusu. Hiçbir Türk Cumhuriyeti-
nin diğer bir Türk Cumhuriyetinde yatırım noktasında 1. sırada olduğu bir 
durum yok. Demek ki en önemli eksiklik burada yatıyor. İşte bugün bu-
rada bu eksiklikleri nasıl giderebiliriz sorusuna cevaplar bulmalıyız. Bizler 
Türk Dünyası’nın gerek ekonomik gerekse sosyal ve kültürel birlikteliğini 
arzuluyoruz. Ancak bu birlikteliğin gerçekleşmesi öncelikle Batı Türkistan 
(Orta Asya) Cumhuriyetlerinin birliğinden geçer. Batı Türkistan Cumhuri-
yetlerinin bu birlikteliği sağlayamaması durumunda Türk Dünyası’nda da 
bir birlikten söz etmek mümkün değildir. Çünkü Batı Türkistan Cumhu-
riyetlerinin Avrupa Birliği gibi bir birlik oluşturması için bütün şartlar uy-
gun durumdadır. Beş cumhuriyette Sovyet sistemi içinde aynı sistemin 
parçası olmuşlardır. Ekonomik yapıları birbirlerine çok benzemektedir. En 
önemlisi ortak tarih ve kültüre sahiptirler. 

Zaten bugünkü cumhuriyetler 1924-1936 yılları arasında şekillenmiş sı-
nırları belirlenmiştir. Bu sınırlar Ruslar tarafından suni şekilde çizilmiş-
tir. Dolayısıyla burada güzel bir birliktelik sağlamak için yapı uygundur. 
Bu birliktelik kardeşler arasında çıkan manasız çatışmaları da sonlandı-
racaktır. Nitekim, 1989 yılında meydana gelen Özbek-Ahıska Türkleri, 
1990 ve 2010 yıllarındaki Özbek-Kırgız çatışmaları utanç verici bir du-
rumdur. Bu çatışmaların en önemli sebeplerinden birisi, bu kadar ortak 
özelliklere rağmen bu cumhuriyetlerin ekonomik, siyasal, sosyal ve kül-
türel ilişkilerinin zayıflığıdır. Bizim ilk yapmamız gereken şey Batı Türkis-
tan birliğini sağlayacak politikalar üzerinde durmaktır. Batı Türkistan bir-
liği sağlandıktan sonra Azerbaycan, Türkiye bu birliktelik içerisinde çok 
rahat bir şekilde yer alabilir. Batı Türkistan Birliği beş ülkenin menfaati-
ne olan bir durumdur. Şunu açıkça söylüyorum, bu birlik sağlanmadığı sü-
rece Çin ile Rusya arasında sıkışmış bir coğrafya içersinde Kazakistan’ın, 
Özbekistan’ın, Türkmenistan’ın, Tacikistan’ın ya da Kırgızistan’ın tek ba-
şına bağımsız kalabilme şansları yoktur. Bu birliktelik tesis edilir, bunun 
üzerine ciddi manada ekonomik gelişmeler sağlanırsa o zaman bu bağım-
sızlık ebediyete kadar sürer. Aksi takdirde çok ciddi sıkıntılar çıkar.

Sözü fazla uzatmadan ilk sözü TİKA’dan Nuri AKSU’ya veriyorum.
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SSayın Başkan, değerli katılımcılar, öncelikle bağımsızlıkları-

nın 20. yılında Türk Cumhuriyetleri toplantısında bulunmak ve 

TİKA adına konuşmak büyük bir onur benim için, bunu belirt-

mek isterim, bu vesileyle Türk Cumhuriyetleri’nin bağımsızlık-

larının 20. yılını kutluyorum. Burada Türk İşbirliği ve Kalkınma 

İdaresi Başkanlığı (TİKA)’nın bölgeye bağımsızlık sonrası yaptı-

ğı kalkınma ve ekonomik işbirliği yatırımlarını özetlemek istiyo-

rum. Bu süreçte TİKA’nın yaptığı çalışmaları dönemsel olarak iki-

ye ayırmak mümkün, ondan bahsederek başlamak isterim. Aka-

binde de bazı somut örneklerle neler yapıldığını göstermiş ola-

cağız. 2011 yılı bağımsızlık sürecinin hemen ardından 1992 yılın-

da kurulan TİKA’nın kuruluşunun da 19. yılına denk geliyor, Türk 

Cumhuriyetleri’nin bağımsızlıklarının da 20. yılı oluyor, dolayı-

sıyla ikisini bir araya getirerek belki konuşmak lazım. Bu şekilde 

ilk 10 yılla ikinci 10 yıl olarak dönemi ikiye ayırmak ve bir muha-

sebe yapmak istiyorum. 

Nuri AKSU
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı 
Basın Danışmanı
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1992-2002 yılları arasında TİKA’nın Türk Cumhuriyetlerine yönelik olarak yaptığı çalış-

maların genelde teknik işbirliği faaliyetleri ağırlıklı gerçekleştiğini görürüz. Teknik işbir-

liğinden kasıt, ülkelerin insan kaynağının geliştirilmesi, uzman varlığının artırılması yo-

luyla piyasa ekonomisine geçişte rehberlik içeren bir boyut. 1992-2002 yılları arasında 

TİKA projelerinde yoğun olarak eğitim programlarının yer aldığını görüyoruz. Kalkınma 

işbirliği alanındaki pek çok diğer çalışma sürmekle birlikte, ağırlık teknik yardım başlı-

ğında toplanmış. 

Burada toplam bir sayı vermek gerekirse, Avrasya ülkelerine yönelik olarak 1992-2002 

yılları arasında ilk 10 yıllık süreçte TİKA 367 eğitim programı düzenlemiş ve bu yılla-

ra bölündüğünde yaklaşık 36 eğitim programına tekabül ediyor. Aylık olarak üç eği-

tim programı düzenlenmiş. Yine aynı dönemde Avrasya ülkelerine yönelik çalışmalarda 

müşavirlik hizmetleri ön plana çıkmış ve müşavirlik hizmetleri ihtiyaca göre belli süre-

lerde, bir aylık, üç aylık, altı aylık ve yıllık olarak değişmek suretiyle sürekli olarak mu-

hatap alıcı ülkelere sağlanmış. Toplam 183 farklı konuda müşavirlik hizmeti verilmiş. 

Konferans, kongre, seminer ve fuar organizasyonları hususunda 88 proje yapılmış. Böl-

gede düzenlenen 40 kadar da şenlik, festival, sergi vb faaliyetlere TİKA destek olmuş. 

Nevruz Kutlamaları, Manas Şenlikleri, Hıdrellez Şenlikleri, müzik konserleri ve resim 

sergileri gibi faaliyetler bu projenin örnekleri arasında yer almaktadır. 1992-2002 yılla-

rı arasında Avrasya ülkelerine yönelik toplam kalkınma yardımı ve işbirliği faaliyetleri-

nin sayısı 2.241 olarak karşımıza çıkıyor. TİKA’nın kalkınma işbirliği faaliyetlerine bu dö-

nem içinde en çok katılım sağlayan ülkeler; Azerbaycan, Kırgızistan, Kazakistan, Özbe-

kistan, Gürcistan, Moldova, Türkmenistan, Moğolistan, Rusya Federasyonu içerisinde-

ki topluluklar ve Ukrayna olarak görülmektedir. Bu programlara katılımda ilk dört sıra-

yı Türk Cumhuriyetleri’nden; Azerbaycan, Kırgızistan, Kazakistan ve Özbekistan alıyor. 

Türkmenistan çok taraflı faaliyetlere özellikle katılım sağlamış. TİKA’nın ikili bazda en 

fazla faaliyeti Türkmenistan ile düzenlenen projeler kapsamında gerçekleşmiş. 

Bu noktadan sonra ikinci 10 yıllık sürece bakabiliriz. 2002 yılında ikinci 10 yıllık süreç 

başlandığında TİKA kendi çalışma sahasını çeşitlendirmiş. TİKA faaliyetlerinde ağırlık 

teknik yardım eğitimlerinden kalkınma işbirliği yatırımlarına dönüştüğünden dolayı da 

kurumun toplam bütçesi de artış göstermiş. Yıllık olarak bütçesi kullandığı diğer fonlar-

la birlikte 2002’ye kadar kullandığının yaklaşık olarak beş katına çıkmış. Bundan sonra 

da dünyadaki belli başlı kriz bölgelerine de müdahil olmaya başlamış. TİKA, bu tarihten 

sonra Afganistan gibi, bütün uluslararası toplumun dikkatini çeken coğrafyalarda faa-

liyet göstermeye başladı. Faaliyet artışı ve coğrafya genişlemesine rağmen Türk Cum-

huriyetleri TİKA faaliyetlerindeki ağırlıklarını korumuşlar. 1992-2009 yılları arasında 

TİKA Başkanlığı’nın Türk Cumhuriyetleri’ne yönelik yaptığı projelerin toplam projeler  
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içindeki oranı % 50’ye tekabül ediyor. Toplamda yaklaşık 6.000 proje ve faaliyet ger-
çekleştirilmiş. 

Teknik işbirliği çalışmalarından bazı örnekler vermek isterim. Teknik işbirliği dediğim 
gibi ilgili ülkelerin ihtiyaç duyulan alanlardaki mukayeseli üstünlüğü ile birlikte, TİKA’nın 
Türkiye’nin sahip olduğu birikimi alıcı ülkelere aktarması suretiyle gerçekleşmekte. Av-
rasya ülkelerine yönelik olarak gerçekleştirilen teknik işbirliği çalışmaları kapsamında; 
eğitimden sağlığa, idarî ve sivil altyapı çalışmalarına kadar her sektörden toplam 15 bin 
kadar uzmanla kalkınma işbirliği faaliyetleri kapsamında eğitim programları düzenlen-
miş. Bu programlar kapsamında eğitim gören uzmanların 2003-2010 yılları arasında-
ki dağılımına daha yakından bakarsak Azerbaycan’dan 3 bin kadar uzmanın eğitim gör-
düğünü müşahede ediyoruz. Türkmenistan’dan yaklaşık 1.800 uzman, Kazakistan’dan 
yaklaşık 1.000 kadar uzman, Kırgızistan’dan, Özbekistan’dan keza öyle ve bu şekilde 
Türkiye kendi tecrübelerini ilgili ülkelerle paylaşmış ve deneyimlerini aktarmış. 

Bu projelerden bir örnek şöyle verilebilir. TİKA ve MEB işbirliğinde yürütülen bir proje ile 
Türkçe eğitimi, Türk kültürü ve Türk Mili Eğitim sistemini tanıtmak amacıyla yapılan bir 
proje bulunmakta ve bir hizmet içi eğitim semineri bu program 1995 yılından bu yana 
uygulamaktadır. Bağımsızlığını yeni kazanmış Türk Cumhuriyetleri ile Türk ve akraba 
topluluklarından gelen eğitim kurumu yöneticileri ve öğretmenlerini, Türk kültürü ve 
Milli Eğitim sistemiyle tanıştırmak adına yapılan bir programdır bu. Bu program kapsa-
mında öğretmen yetiştirme ile ilgili teknik konularda öğretmenler için hizmet içi eğitim, 
Türkçe dilbilgisi, Türkoloji’nin diğer alanlarında Türk tarihi ve kültürü ile ilgili alanlarda 
dersler verilmiş. Bu program aynı zamana bir kamu diplomasisi faaliyeti olarak da görü-
lebilir. Program kapsamında düzenlenen eğitimlerin ardından Türkiye’nin önemli tarihî 
mekânları katılımcılar ile birlikte ziyaret edilmiş. Bu projede kapsamındaki 2002-2009 
yılları arasını kapsayan katılımcı sayılarına baktığımızda; Azerbaycan’ın 102 katılımcı ile 
ön planda olduğunu görüyoruz. Nahçıvan’dan 18 katılımcı, Kazakistan’dan 94 katılımcı, 
Kırgızistan’dan 93 katılımcı, Türkmenistan’dan 41 katılımcı proje kapsamındaki etkin-
liklere katılmış. Özbekistan, Tacikistan, Moldova ve Kırım Özerk Cumhuriyeti gibi ülke-
lerden katılımcıların da proje kapsamında eğitim aldıklarını görmekteyiz. 

Bu tür teknik işbirliği faaliyetlerinin yanında, proje program yardımlarının da 2002 yı-
lından itibaren hız kazandığını görmekteyiz. Proje-program yardımlarının temel ama-
cı ilgili ülkelerdeki alt yapı hizmetinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapmaktır. 
Bu tür kalkınma işbirliği faaliyetleri altyapıyı geliştirmeye yönelik inşaat ve onarımları 
kapsıyor, aynı zamanda donanım ve ekipman hibelerini de içine alıyor. Proje-program 
yardımları fiziki alt yapıyı geliştirme amacı taşımakla birlikte, kapasite geliştirme ama-
cı ile yapılan eğitimlerin uygulama ortamının oluşturulmasına imkân tanımak üzere  
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yapılan çalışmaları da kapsar. Burada hâlihazırda sürmekte olan Kırgızistan Balık Üretim 

İstasyonu Modernizasyonu Projesi’ni belirtmek gerekir. Kırgızistan, zengin su ürünle-

ri rezervlerine sahip ülke ve su ürünleri tüketimi ve üretimi ile ilgili potansiyeli var. Ülke 

içerisinde 16 balıkçılık işletmecisi mevcut iken, TİKA tarafından yapılan proje, bölgeye 

ait balık türlerinin burada yetiştirilmesine olanak tanıyor. Kırgızistan Cumhuriyeti’nin 

Tarım, Su ve İşletme Bakanlığı işbirliğinde rehabilite edilen Issık Göl bölgesindeki Ton 

Köyü Balık İstasyonu TİKA tarafından proje kapsamında modernize edilerek hizmete 

sokulmuştur. Bahse konu işletme, 1964 yılında bir devlet işletmesi olarak kurulmuş. 

Bu işletmeye TİKA Başkanlığı tarafından jeneratör ve yakıt tankı gibi malzemeler hibe 

edilmiş. Türkiye’nin sağladığı balıkçılık uzmanı ve danışmanların da işbirliği ile bölgede 

balık yavrusu üretimi gerçekleştirebilecek modern bir havuz sistemi kurulmuş. 2009 

yılında sonuçları alınmaya başlayan proje ile 3 milyon adet sazan balığı yavrusu yetiş-

tirilmiş. Bu anlamda Issık Göl bölgesi gibi meşhur bir bölgenin balık kaynaklarının ko-

runması ve aynı zamanda bu balık kaynaklarının üretim sahasına aktarılarak Kırgızistan 

ekonomisine katkı sağlanması bekleniyor. Kırgızistan bu konuda iyi bir örnek, benzer 

projeler diğer ülkeler için de yapılabilir. Çalışmaların temel amacı ülkenin balıkçılık ka-

pasitesini ileriye götürecek eğitim programları düzenlenmesi ve buna paralel olarak alt 

yapı donanımı sağlanmasıdır.

Eğitim sektörüne TİKA’nın katkıları özellikle zikredilmelidir. Genelde dört ana başlık al-

tında TİKA Başkanlığı eğitim sektörüne katkılar sunuyor. Bunlar;

1- Mevcut altyapı sisteminin iyileştirilmesine yönelik olarak okul inşası ve okul ona-

rımı gibi faaliyetler,

2- Okul ve öğrencilerin ihtiyaç duyduğu donanımların sağlanması, bilgisayar labo-

ratuarların kurulması, kitaplık temini, kırtasiye desteğinin sağlanması,

3- Eğiticilerin eğitimi çalışması,

4- Öğrencilere yönelik eğitim faaliyetleri bulunmakta.

Bu anlamda yine somut örnek vermek gerekirse…

Kırım Özerk Cumhuriyeti’nde yapılan “eğitim alt yapısının geliştirilmesi projesi”nden söz 

edilebilir. TİKA’nın faaliyet gösterdiği bölgelerde hemen hemen benzer çalışmalar yü-

rütülmekle birlikte, Kırım’daki projeyi burada öne çıkartmamızın sebebi, burada Kırım-

Tatar toplumu ile yapılan işbirliğinden bahsetmektir.

Kırım-Tatar toplumunun Rusça ve Tatarca eğitim veren “Milli Mektepler” adı altında önem-

li bir yapılanması var. İsmail Gaspıralı tarafından geliştirilen bir eğitim sistemi ile çalış-

makta olan bu okullar Kırım’da 20. asrın ilk çeyreğinde uzun yıllar faaliyet gösteriyormuş.  
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Zorunlu göç sonrasında bu okullar kapanmış. Kırım Tatarları tarafından kendi dillerin-
deki eğitimin güçlendirilerek, orada Kırım-Tatar dilinin konuşulmasını teşvik etmek 
amacıyla Kırım genelindeki 5 bin ailenin bulunduğu bölgede toplam 15 Milli Mektep 
açılmış geri dönüş sonrası. Bu okullarda kaliteli eğitim verilebilmesi için fiziki şartla-
rın yeterli olmadığı tespiti yapılmış. Bu okulların fiziki şartlarının yükseltilmesi için ça-
lışmalar yapılmaya başlanmış. Şu ana kadar TİKA tarafından 2007 yılı itibari ile çalış-
maları başlatılan ve onarımı bitirilen okul sayısı 11. Tadilattan geçirilerek tekrar eğitime 
açılan Kırım Milli Mektepleri’nin sayısı 11’e ulaşmış. Bu okullar tamamlandıkça hizme-
te açılıyor. Son olarak 6 Mayıs 2010 tarihinde Dışişleri Bakanımız Sayın Prof. Dr. Ahmet 
DAVUTOĞLU tadilat sonrası Zuya Kırım Tatar Milli Mektep’inin açılışını gerçekleştirdi.

TİKA’nın gerçekleştirdiği sağlık sektöründeki işbirliği faaliyetlerini belirtmem gerekirse, 
sağlık sektöründe mevcut sağlık alt yapı sisteminin geliştirilmesi ve sağlık personelinin 
eğitimi gibi konularda yapılan katkılar zikredilmeye değer. Bunlar arasında TİKA tara-
fından kurulan Kırgız Kemik İliği Nakli Merkezi ve Özbekistan’da yapılan plastik cerrahi 
operasyonları sayılabilir.

Su günümüzde en önemli doğal kaynaklardan biri, hayatın kaynağı. Temiz su temini 
ve sanitasyon konusunda TİKA’nın bölgede gerçekleştirdiği çalışmalara baktığımızda 
Kırım’da Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı işbirliğiyle gerçekleştirilen Kırım Su Sağ-
lama projesi var. Ayrıca Tacikistan Hisar ve Cirgatol İçme ve Kullanma Suyu Arıtma Tesi-
si kurulması projeleri ve Gürcistan Karacalar ve Karaçöp Köyleri İçme Suyu Temini proje-
leri bu başlık altında gerçekleştirilen önemli katkılardır. 

Teknik bir altyapı projesi olarak idari ve sivil altyapılarının iyileştirilmesini amaçlayan 
bir çalışma da TİKA tarafından yapılan bu Polis İşbirliği projesidir. Söz konusu proje Kır-
gızistan, Kazakistan, Türkmenistan ve Moğolistan’ın da dâhil olması ile hâlen yürürlük-
tedir. İlgili ülkelerin polis teşkilatlarına Türk polis teşkilatı ile yaptıkları işbirliği ve pro-
tokoller kapsamında çağdaş polislik eğitimi ve uygulamaları konusunda eğitimler sağ-
lanmaktadır. Bu kapsamda Türk makamları tarafından 2010 yılı içerisinde 251 tane po-
lise eğitim verilmiştir.

Bir diğer başlık olarak kültürel işbirliği projeleri tabii ki, seminer, konferans, sergi gibi 
alanları kapsıyor. Önümde çok uzun bir liste var. Onların bazılarını atlayarak söyle-
yeceğim. Kafkaslarda; Azerbaycan ve Gürcistan’da toplam 2002-2010 yılları arasın-
da 160 proje yapılmış. Orta Asya’da 359 proje bitirilmiş. Tarihî anıtların restorasyonu 
ile ilgili faaliyetler önemli bir başlık. Restorasyon faaliyetlerine bir örnek vermek gere-
kirse, Sultan Sancar Türbesi, dünya kültür mirasındaki çok önemli bir yere haiz olan bu 
eser Türkmenistan’da bulunmaktadır ve ortak kültür eseri olarak TİKA tarafından res-
tore edilmiştir. Bu tarihi anıtın bilinirliğini arttırmak ve Sultan Sancar üzerine yapılacak 
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araştırmaları teşvik etmek üzere Sultan Sancar ve dönemi konulu uluslararası bir sem-
pozyum da yine TİKA’nın katkılarıyla gerçekleştirilmiştir. Bu restorasyon çalışmalarının 
amacı, ortak kültür coğrafyasındaki tarihi eserlerin aynı zamanda kültürel varlığa ka-
zandırılmasını ve ülke turizmine de kazandırılarak bir ekonomik getiri de temin etmesi 
sağlanıyor. Böylelikle bu anıtların yarınlara kalması için gerekli onarım ve bakım mas-
rafları da turizm gelirleri sayesinde temin edilmiş oluyor.

Sözlerimi burada bitirirken bu kısıtlı zamanda TİKA tarafından yapılan çalışmaların ufak 
bir kısmını paylaşabildiğimi umuyor ve saygılarımı sunuyorum. Türk Cumhuriyetleri’nin 
bağımsızlıklarının 20. yılı kutlu olsun.

Dr. Dinara MURZAYEVA:

- Teşekkür ederiz Nuri bey, şimdi sözü Kazakistan Dünya Ekonomisi 
ve Siyaseti Enstitüsü Başkanı Dr. Aydar AMREBAYEV’a veriyorum. 
Buyurun.
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Dr. Aydar AMREBAYEV
Dünya Ekonomisi ve Siyaseti Enstitüsü  
Başkanı / Kazakistan

Teşekkür ederim. Burada ekonomik alanda da tabii ki büyük ge-

lişmeler elde edildi. Burada Türk Dilli ülkelerin bir analizi yapı-

lıyor. Bugün gördüğüm kadarı ile burada sadece idari altyapı ile 

ilgili çalışmalar değildi. Sadece ilerleme projeleri ile de değildi. 

Gelişmelerde birlikte ne gibi çalışmalar yürütebiliriz konuları-

nı da ele almamız gerekiyor. Türkiye Kazakistan’ın bağımsızlığı-

nı tanıyan ilk ülkedir. Kardeş ülkenin bu jestini, bizim bağımsız-

lığımızı tanıdığı için büyük saygı duyuyoruz. Dolayısıyla bu genç 

ülkemizi bizi destekledi. Biz de memnun olduk. Ekonomimize 

de yardım etmesini uygun ve olumlu görüyoruz. Kardeşlerimi-

zin bu çalışmalarını takdirle karşılıyoruz. Her türlü uluslararası 

inisiyatifte de bize yapılan yardımlarını da takdir ediyoruz. 

Bu sıcak ilişkiler çerçevesinde götürülüyor. Bir nevi örnek ilişkileri 

temsil ediyor. Tabii ki diğer Türk Cumhuriyetleri arasında da bu iliş-

kilerin devam etmesini diliyoruz. İlişkilerimiz içerisinde sorunlar 

var kabul ediyorum. Türk Dünyası’nda bazı sorunlu konularımız  
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da var. Bu konuda da şunu söylemek isterim. Hangi konularda daha çok sorunlarla kar-
şılanıyor. Onları da söyleyebilirim size. Aslında Türk Birliği’nin oluşturulmasında her 
zaman her dönemde böyle bir inisiyatifle karşılaşmıştır ülkelerimiz. Ama bugüne kadar 
nedense sağlıklı bir altyapı geliştirilmemiştir Türk Dünyası Birliği hususunda, dilde, fi-
kirde işte birlik daha önceden büyük düşünür İsmail Gasprov böyle bir fikir ortaya at-
mıştır. Bugün için de bu aktüeldir. Bir nevi Türk Dünyası Birliği için reeldir. Sayın Nazar-
bayev her zaman entegrasyon vurgusu yapmaktadır. Türk Dünyası arasındaki güvenli-
ği ve işbirliğini artırmak için her zaman buna vurgu yapmaktadır. Dolayısıyla Türk Dil-
li ülkeler arasında işbirliğinin olmasını hatırlatıyor. Geçen yıl Azerbaycan Nahçıvan’da 
bu konu dile gelmiştir. Bu konuda bir çok ülke söz almıştı. Umarım bu toplantılardan 
bir netice alınır. Sayın Dr. Halil Akıncı da bu konuda çok aktif çalışıyor. Bu toplantı-
da bazı somut projeleri gerçekleştirme imkanı bulabiliriz. Mesela ulaştırma alanında, 
Türk Dünyası’nda bir sigorta sistemi geliştirebiliriz. Bunları gerçek olarak hayata ge-
çirmek mümkündür. Yani ideolojik konuşmalardan ziyade somut projelere geçilme-
si daha faydalı olur.

Bir düşünsenize imkânlarımızla neler yapabiliriz. Kazak ekonomik sistemine baktığı-
mız zaman çok verimli bir ekonomik işbirliği yapabiliriz. Mesela Şanghay Birliği’nden 
de bir çok çalışma yapabiliriz.Düşünsenize Şanghay Birliği’nde varız, siz de bizimle iliş-
kiye girdiğinizde çok farklı dünyaya kapınızı açıyorsunuz. Bu bölgede çok ekonomik 
proje çalışmaları yapılıyor. Dolayısıyla Türk Dilli Ülkelere, batılı ülkelere Türkiye vası-
tasıyla Akdeniz’e ulaşabiliyoruz. Burada alternatif projeler devreye sokarak, çok farklı 
ekonomik işbirliği çalışmasını yürütebiliriz. Sadece Kazakistan’ın gücü değil de tabii ki 
bunu Türk Dünyası gücünü birleştirerek daha farklı konulara geçilebilir diye düşünüyo-
rum. Yakın tarihte Kazakistan’da olacak Türk Dünyası Ekonomi Toplantısında da bun-
lar ele alınacaktır. Bu toplantılar bir nevi bizi birbirine yakınlaştıran toplantılardır. Bu-
gün de söylendiği gibi burada ekonomik ilişkilerimizi daha kurumsal hale getirmemiz 
gerekiyor. Yani bizim ülkelerimiz arasındaki ilişkileri devletlerarası, ikili ilişkilere taşı-
mak yapmamız gerekiyor. Öte yandan biliyorsunuz ki AB gibi de olabiliriz. AB, önce 
Çelik ve Kömür Birliği’nden başlamış, daha sonra bugünkü AB hâlini almış.

Orada da gördüğünüz gibi ekonomik işbirliğinden başlanmış. Bu konunun Türkiye için 
ilgi çeken bir konu olduğunu düşünüyorum. Türkiye AB’ye aday bir ülke görüşmeler 
yapılıyor. Bu yapıda kaynaklarımızı ele aldığımız zaman çok büyük bir tablo çıkıyor or-
taya, dünya krizini de ele aldığımızda, istikrar için bizler farklı bir adımla dünya krizin-
den çıkabiliriz. Dünya ekonomisine çok farklı bir adımla çıkabiliriz. Ülkelerimizde kri-
ze arşı bir takım tedbirler alınmış. Bu birlik sağlanırsa büyük bir gelişme olur. Krize kar-
şı ekonomik tedbirleri kendi aramızda birik olarak geliştirebilirsek farklı bir dünya ola-
bilir. 
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Rusya ile Kazakistan arasında gümrük birliğine gidildi. Burada malların ve hizmetlerin 
alışverişi söz konusudur. Burada Rusya tarafından da bir baskı da görebiliyoruz. Çünkü 
onlar daha aktif hareket ediyorlar. Daha gelişmiş bir devlettir. Çin var çok yüksek bir 
hızla büyüyor ve gelişiyor. Dolayısıyla iki ülke arasında kalıyoruz. Bu iki ülke baskısını 
daha da yumuşatmamız için yeni alternatif entegrasyon projesini geliştirmemiz gere-
kiyor. Bunu Türk Dünyası ekonomik entegrasyonu olarak da düşünebiliriz. Kazakistan 
büyük bir rekabet alanı olmuş. Rusya ve Çin mücadele ediyor, bölgemizde ABD de bu 
mücadeleye katılmış. 

Ulaşımla ilgili bir mücadele var, herkes bir şey kapmak istiyor. Enerji kaynaklarının ak-
tarımı ile ilgili bazı projeler var. Bunlara iştirak etmek istiyorlar. Bizler de ortak proje-
ler üretip böyle bir çalışma yürütebiliriz diye düşünüyorum. Türk entegrasyonu gelişe-
bilmesi için küresel boyutta düşünmemiz gerekiyor. Genel trendleri görebilirsek kriz-
lere karşı daha iyi mücadele edebiliriz. Burada eskiden kalan miraslarımız, örf ve adet-
lerimizi, kültürel değerlerimizi geliştirerek daha ileriye gidebiliriz. İnsani bazı projelerin 
geliştirilmesi gerekiyor. Biz de medeni ülkeler olarak bunları yapabiliriz. Bu şekilde an-
cak büyük küresel güçlerin baskısından kurtulabiliriz. Projeler üreterek diğer güçlerin 
dikkatlerini çekebiliriz. Son zamanlarda AB’nin bize bakış açısı daha nettir. Bu yüzden 
21. yy Türk Dünyası için yeni perspektif kapılarını açmaktadır. Türk Dünyası bu yüzden 
kendini dünyaya iyi tanıtması gerekiyor, yani bireysel ülkeler olarak değil, birlik olarak 
kendimizi tanıtmamız gerekiyor. Türkiye kendini tanıtıyor. Hâlbuki Türk Dünyası’nı da 
birleştirmek suretiyle tanıtması lazım. AB’ye, ABD’ye, Rusya’ya, Çin’e, İslam ülkelerine 
kendimizi çok iyi anlatmamız ve temsil etmemiz gerekiyor. Türkiye Osmanlıdan sonra 
kendine bir dünya çizdi. Ama Osmanlı nereden nereye kadar hüküm sürdüğünü göre-
bilmemiz gerekiyor. Kafkasya ve Orta Asya’ya baktığımızda Türk Dünyası’nın yenilen-
mesi ve dünyaya çıkışı var.

Dün Dışişleri Bakanı Türkiye’nin dünyada saygın bir devlet olduğunu ifade etti, biz-
ler de birlik olursak bu saygınlık daha da artar, bunu sağlamamız gerekiyor. Bunun için 
ilk olarak ekonomik entegrasyon gerekiyor. Bunun detaylarına bakmamız gerekiyor. 
İlk önce prensiplerde, değerlerde birleşmemiz gerekiyor. Hangi modelde birleşmemiz 
gerekiyor Türk Dünyası olarak, bunları yaparken geçmişteki hatalarımızdan kendimizi 
arındırmamız gerekiyor. Bazı ülkelerin yaptıklarını ikinci defa yapmamamız gerekiyor. 
Biz kendimizi daha medeni ülke birlikte olarak temsil etmemiz gerekiyor, bunu kar-
deş çerçevesinde karşılıklı işbirliği, karşılıklı saygı ve çıkar ilişkileri içerisinde yapma-
mız gerekiyor. Ülkelerimizin politik liderleri koordineli bir biçimde bu oluşumları sa-
hiplenmeli ve destek vermelidirler. Türk Dünyası projelerini somut bir şekilde yapma-
sı ve dünya arenasına sunması gerekiyor. Bunun için ekonomik ve politik prosesler bir-
birlerini tamamlamalıdır. Onun için daha sıkı siyasal işbirliği ihtiyacımız var. Geçmişte 
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yaptığımız tarihî hatalarla bir daha karşılaşmamız gerekiyor. Sorunların çözülmesi için 
yeni projeler yapmamız lazım. Ülkemizin devlet başkanları projeler konusunda birbir-
lerinden fikir desteği almalıdırlar. Geçmişte bu tür tecrübelerimiz olmuştu. Bu tecrü-
beleri devam ettirmemiz gerekir.

Önümüzde bir engelimiz var. Geçen yıllar içerisinde bazı negatif hususlar olmuştur. 
Bunları yaşamamak için herkesin açık ve somut konuşması gerekir. Türk Dünyası ola-
rak birbirimize güven vermemiz gerekir. Böyle bir güven diyalogunu geliştirmemiz 
gerekiyor. Mesela Türkiye ile Özbekistan arasında sorun var, bunlar iki kardeş ülke, 
önemli sorun da olabilir. Bunun çözümü inada takılmamalıdır. Biz bir babanın çocuk-
larıyız. Oturarak sorunu konuşabiliriz. Karşılıklı çıkarlarımız için sorunları bir an önce 
çözmemiz gerekiyor. Öte yandan Türk tüccarlar ile Kazakistan arasında sorunlar var. 
Bizler Türk işadamlarına kapılarımızı açtık. Ama hepsi düzgün çalışmadılar. Rüşvet ko-
nuları ve diğer sorunlar vardı. Türk işçiler ile Kazak işçiler arasında eşit maaşlar öden-
medi buna benzer sorunlar vardı. Türk işadamlarının bizim işlerimize tavırları da önem-
li. İşbirliği sadece ticaret, turizm ve inşaat ile sınırlandırmamamız gerekiyor. Bunu çe-
şitlendirmemiz gerekiyor. Bize 3.dünya ülkesi olarak bakılmaması gerekiyor. Bize tam 
teşekküllü, kaliteli mallar gerekiyor. Bizlere eşit bakılması gerekiyor. 1.kalite mallar ge-
rekiyor. Dünya seviyesinde bir işbirliği kuralı ile ilişkide olmamız gerekiyor. Eğer Türk 
Dünyası Birliği gerekiyorsa böyle bakmak gerekir duruma.

İleri teknoloji alanında da iş adamlarını ülkemize davet ediyoruz. Küçük orta ölçekli iş-
letmeler seviyesinde bir entegrasyona gitmemiz gerekir. Ulaştırma alanında değişik 
koordinatör alanında olmamız birlikte olmamız gerekiyor. Dolayısıyla Avrasya Ekono-
mik alanına Türkiye’yi de dâhil etmemiz gerekiyor. Türkiye bir deniz ülkesidir. Buradan 
diğer ülkelere mallarımızı gönderebiliriz. Çıkarlarımız için birlikte çalışmamız gereki-
yor. Türk Dünyası için birlikte çalışmamız gerekiyor ve işbirliğimizi dünya ülkelerine de 
taşımamamız gerekiyor. Teşekkür ediyorum.

Prof. Dr. Salih AYNURAL

- Teşekkür ediyorum. Aydar Bey’in söylediklerine birkaç noktada 
katkı sağlamak istiyorum.

 Mesela Kömür-Çelik Birliği örneğinden bahsetti. Bu konuda bizim 
en büyük sorunumuz Türk Cumhuriyetleri olarak çok duygusal ol-
mamızdır. Bakınız Kömür-Çelik Birliği örneği çok güzel bir örnektir. 
Uluslararası ilişkilerde asla duygusallığa yer yoktur. 2. Dünya sava-
şında 30 milyonun üzerinde insan öldü. Bir o kadar yaralandı. En az 
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100 milyon insan bu savaştan çok kötü etkilendi. Birçoğu da Avru-
pa ülkelerinde yaşayanlardı. Birbirlerini öldürdüler. 2. Dünya Sava-
şı 1945’te bitti. Birbirini öldüren insanlar 6 yıl gibi kısa bir dönemde 
acılarını kalplerine gömdüler ve 1951 yılında Kömür-Çelik Birliği’nin 
yani AB’nin temelini attılar. Avrupa Birliği ile de büyük bir başarı ya-
kaladılar. Dolayısıyla bu durum bizler için büyük bir ders olmalıdır 
Küçük meseleleri büyüterek sorun hâline getirmemeliyiz. Nitekim 
Türk Cumhuriyetleri arasındaki meselelere baktığımız zaman, dişe 
dokunur bir problemin olmadığını görürüz. En büyük sorun duygu-
sallıktır. Olumsuz duygusallık meselesini ortadan kaldırmak gerekir. 
Uluslararası ilişkiler çerçevesinde kardeşlik ve ülkelerimizin çıkarla-
rı noktasında ilişkilerimizi sürdürmek çok önemlidir.

 Türkiye, Türk Cumhuriyetleri açısından Avrupa’ya açılan önem-
li bir kapıdır. Hakikaten bu çok önemlidir. Nitekim bu önem pet-
rol ve doğalgaz meselesinde çok ön plana çıkmıştır. Biliyorsunuz ilk 
kuruluş dönemlerinde Türk Cumhuriyetlerinden Azerbaycan, Kaza-
kistan, Türkmenistan ve Özbekistan doğalgaz ve petrol boru hatla-
rı bakımından Gazprom’un tekeli altındaydılar. Bütün hatlar Rusla-
rın kontrolündeydi. Türk Cumhuriyetlerinin petrol ve doğal gazları-
nı dünya piyasalarına satma şansları yoktu. Bu nedenle Rusya bun-
lardan petrol ve doğal gazı çok ucuza alıyor, yüksek fiyatlarla dün-
ya piyasasına satıyorlardı. Fakat Bakü-Tiflis boru hattının kurulma-
sı ile beraber ciddi manada bir alternatif ortaya çıktı. Kazakistan ve 
Azerbaycan’ın petrollerini dünya piyasa fiyatından Avrupa’ya sat-
ma imkânı doğdu. Bu durum bile Türk Cumhuriyetleri arasındaki iş-
birliğinin ne kadar önemli ve yararlı olduğunu göstermektedir. Bun-
dan dolayı kendilerine konuşmalarından dolayı teşekkür ediyorum.

Dr. Dinara MURZAYEVA:

- Teşekkür ederiz. Şimdi sözü Ebru ARISOY’a veriyorum.
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Ebru ARISOY 
Ekonomi Bakanlığı 
Ekonomik Araştırmalar  
ve Değerlendirme Daire Başkanı

Ekonomi Bakanlığı Ekonomik Araştırmalar ve Değerlendirme Ge-
nel Müdürlüğü’nde Daire Başkanı olarak görev yapmaktayım. Da-
vet için çok teşekkür ederim. Ayrıca bağımsızlıklarının 20. yılında 
tüm Türk Cumhuriyetlerini içten kutluyorum. Çok hızlı geçen bir 
20 yıl. Belki de çok sancılı geçen bir 20 yıl, bütün ülkelerinin dene-
yimlerinde benzer süreçler yaşanıyor diye düşünüyorum. 

Türk Cumhuriyetleri çalışma alanı benim için yeni bir alan, ben 
Türk Cumhuriyetlerine ilişkin bağımsızlıklarından itibaren başla-
yan süreçleri burada kendisini saygıyla anmak istediğim Sevgili 
Genel Müdür Yardımcım Sayın Şahin YAMAN’dan hep dinledim. 
Belki ismi sizlere tanıdık gelecek. 

Türk Cumhuriyetlerine baktığımızda çok büyük bir resim karşı-
mıza çıkıyor ve bu resmi çok doğru analiz etmemiz gerektiğini 
düşünüyorum. Avrasya’nın bir ucunda büyük bir pazar olan Av-
rupa var. Diğer ucunda küresel ekonomideki en büyük güç olan 
Çin karşımıza çıkıyor. Bu 20 yıllık süreçte Türk Cumhuriyet-
leri merkezî planlı ekonomik sistemlerini piyasa ekonomisine  
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dönüştürmek amacıyla kapsamlı reform politikalarına yönelmişlerdir. Ben sunumun ilk 
aşamasında bu reform politikaları sürecinde ekonomik performanslarına ilişkin bir de-
ğerlendirme yapmak istiyorum. Daha sonra Türkiye ile olan ticari ilişkilerine ve daha 
sonra da geçen yıl Ticaret Müşavirleri konferansında Türkiye İhracatçılar Meclisi ile bir-
likte yaptığımız bir çalışmanın sonuçlarını sizlerle paylaşmak istiyorum.

Bu izlenen ekonomik reformların derinliği, kapsamı, zamanlaması ve hızı her ülkede fark-
lı olmuştur. Bu ülkeler farklı stratejiler izlemişler. O anlamda çok karmaşık ve sancılı bir 
süreç olmuştur. Hem siyasi, hem de ekonomik açıdan. Ama bütün ülkelerin tarihlerinde 
benzeri deneyimler söz konusudur. Nüfus olarak yaklaşık olarak bu 5 ülke, 65 milyon nü-
fusa sahiptir. Ülkeler içerisinde nüfusu en yoğun olan ülkeler olarak Özbekistan ve Kaza-
kistan ilk sırada yer alıyor. Nüfus artış hızı en yüksek Türkmenistan ve Özbekistan’da oldu-
ğunu görüyoruz. Yapılan bir çalışma 2050 yılında Avrasya bölgesinin dünya GSYH’ından 
alacağı payın % 60’a ulaşacağını ve nüfus açısından da dünyanın 3/2’sinin bu bölgede ya-
şayacağını söylüyor. Buradan yola çıkarak da gerçekten çok büyük bir nüfus potansiyeli-
nin ve iş gücünün doğru yönlendirilmesi ve doğru değerlendirilmesi gerekir diye düşünü-
yorum. Orta Asya zengin doğa kaynaklarına sahiptir. Hem petrol açısından, hem doğal-
gaz açısından, toplam petrol rezervleri dünya petrol rezervlerinin % 4’ünü oluşturuyor. 
Dünya üretiminden de % 2,5’luk pay alıyorlar. Toplam doğalgaz rezervleri içinde bu beş 
ülkenin payı % 5’tir. Dünya üretiminden aldıkları pay % 5 olarak gerçekleşiyor. Bunun dı-
şında diğer zengin madenlere de sahiptirler. Kükürt, demir, magnezyum, bakır, altın ve 
uranyum gibi dünya rezervleri açısından kıt madenler burada yer alıyor.

2010 yılı itibari ile temel ekonomik göstergelere baktığımızda aslında 2008’de küresel 
malî krizden sonra bu bölgenin ekonomik verilerinde bir yavaşlamanın olduğu, ama Kır-
gızistan dışında aslında hâlâ pozitif büyüme rakamlarına ulaştıklarını görüyoruz. Millî 
gelir açısından, büyüklük açısından Kazakistan beş ülke içerisinde ekonomisi en büyük 
olan ülkedir.

2010 yılında en hızlı büyüyen ülke Özbekistan olduğunu görüyoruz. Enflasyonda da ol-
dukça önemli ve olumlu bir performans söz konusu, özellikle bağımsızlıktan sonra hiper 
enflasyon dönemleri ile karşılaştırıldığında önemli bir performans var. Hemen hemen 
ülkelerin hepsi tek haneli enflasyon oranlarına ulaşmış durumda.

Türk Cumhuriyetlerinin geçiş süreçlerine baktığımızda aslında burada Avrupa İmar ve 
Kalkınma Bankası’nın geçiş raporları bizler için önemli kaynak raporlardır. Geliştirmiş 
oldukları göstergelerin önemli olduğunu düşünüyorum. Ancak sunumu hazırlarken 
Türk Cumhuriyetlerinin sürekli olarak Merkezî Doğu Avrupa ülkeleri ile karşılaştırdıkla-
rını gördüm. Bu karşılaştırma sonucunda da; aslında ilk on yıllık dönemde Merkezî Doğu 
Avrupa ülkelerinden daha başarısız bir performans sergiledikleri gibi bir takım sonuçlar-
la karşılaştım. Bu karşılaştırma belki başlangıç yılları için geçerli olabilir, ama Merkezî 
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Doğu Avrupa ülkeleri ile Türk Cumhuriyetlerini birbirinden ayıran çok önemli farklar 
da var. Bu farklarsa aslında bu karşılaştırmanın çok doğru sonuçlar vermediğini ortaya 
koyduğunu düşünüyorum. Bu anlamda merkezi Doğu Avrupa ülkeleri sosyalist dönemi 
daha kısa tecrübe eden ülkeler, coğrafi olarak AB’ye daha yakın. Pazar, girişimcilik ko-
nusunda daha büyük tecrübe söz konusu onun dışında yirmi yıllık, on yıllık dönemlerde 
çok ciddi olarak hem AB’nin, hem de batının, hem ekonomik, hem de siyasi desteğini 
çok güçlü bir şekilde arkalarında hisseden ülkeler.

Dolayısıyla ilk 10 yılda Merkezî Doğu Avrupa ülkeleri, Türk Cumhuriyetlerine göre daha 
iyi performans göstermişlerdir. Reform süreçlerine baktığımızda 1996 yılından itibaren 
Türk Cumhuriyetlerinde oldukça önemli gelişmeler olduğunu görüyoruz. Ekonomik bü-
yümenin pozitife döndüğünü görüyoruz. Enflasyonla önemli mücadele verdiğini görü-
yoruz. Tek haneli rakamlara inildiğini görüyoruz.

Büyüme sürecinde tabii ki petrol fiyatlarının ve temel mamul fiyatlarının dünya çapın-
daki artışlarının yardımı olduğunu görüyoruz. Ekonomik reformların başlangıç şartlarını 
bir çalışmadan almıştım. Avantajlar olarak zengin doğa kaynakları, nispi olarak zengin 
beşerî sermayeyi, yüksek bilimsel ve teknik seviyeyi, eski Sovyet Birliği’nin askerî yan 
sanayi ürünlerinin üretilmesi sayılmakta, denizlere çıkışın imkânsızlığı, büyük pazarlara 
uzaklık, ekonomide tarımın yüksek payı, şehirleşmenin düşük olduğunu ve müteşebbi-
sin tecrübe eksikliğini sayabiliriz dezavantajlar olarak.

IMF ve Dünya Bankası geçiş süreci reformlarında, reformların içermesi gereken unsur-
ları birkaç başlık altında toplamış. IMF ve Dünya Bankası’nın başlıkları hemen hemen 
aynı. Dünya Bankası başlıklarına bakacak olursak…

Bir reform sürecinde makroekonomik istikrârın sağlanmasına yönelik tedbirler olma-
lı, fiyat ve ticarî serbestleşme, banka ve işletmeler üzerine sıkı bütçe uygulamasının ko-
nulması, özel sektörün gelişmesine imkân sağlanması, ekonomik ortamın iyileştirilme-
si, vergi sistemi, kamu harcamalarının yeniden yapılandırılması ve kamu kurumlarının 
reformlara tabi tutulması şeklinde bir takım unsurları içeriyor.

Daha önce Avrupa Kalkınma ve İmar Bankası’nın yapmış olduğu geçiş süreci adlı rapo-
runda her yıl yayınladıkları göstergeler var, bu göstergeleri her bölge ve devlet için ya-
yınlıyorlar. Sadece Türk Cumhuriyetleri için değil bütün merkezi Doğu Avrupa ülkeleri 
için, Çin için bir takım göstergeler oluşturuluyor.

Bu anlamda 4 en yüksek düzeyi, 1 ise en düşük ekonomik seviyeyi gösteriyor. Ve 1’den 
4’e doğru gidişte merkezî planlı ekonomiden piyasa ekonomisine geçişi gösteriyor. Bu-
rada 2005-2010 yıllarına ilişkin değerleri göreceğiz. Büyük değişiklikler yok. Özellikle 
Kırgızistan, Kazakistan’da özel sektör, millî hâsılanın sırasıyla % 75 ve %65’ine ulaşmış. 
Azerbaycan %60 lik orana ulaşmış. Bu çok önemli devletin ekonomi içinde aldığı payı 



• TÜRK CUMHURİYETLERİ ARASINDAKİ EKONOMİK İLİŞKİLER: DEĞERLENDİRME, SORUNLAR ve ÖNERİLER  ALTINCI OTURUM 

• 2 3 5•

zamanla özel sektöre bırakması, piyasa ekonomisine geçişin sağlanması açısından çok 
önemli bir olay. Azerbaycan 2010’da bu oranı % 75’e çıkartmış. Yine devletin özelleş-
tirme rolü açısından ekonomik göstergelere baktığımızda hemen hemen bütün ülkeler-
de özelleştirmelerin özellikle küçük ölçekli işletmeler açısından sağlanabildiğini, büyük 
ölçekli işletmelerde biraz daha zaman aldığını görüyoruz. En önemli ilerlemelerin tica-
ret ve kambiyo rejiminin liberalizasyonunda sağlandığını görüyoruz. İşletmelerin yeni-
den yapılandırılması ve yönetim sahasında ise biraz daha yavaş bir ilerlemenin söz ko-
nusu olduğunu görüyoruz. Hemen hemen bütün ülkelerde önemli gelişmeler var. Türk-
menistan biraz geriden geliyor. Dediğim gibi 2005-2010 yılı arasında çok önemli geliş-
meler söz konusu.

Şimdi GSYH artış hızına baktığımızda 20 yıllık süreçte yeni bir sisteme geçmekle birlik-
te üretim seviyesinde ilk baştan itibaren çok keskin düşüşler söz konusu, bu yüzden ha-
yat standartları bu ülkelerde büyük erozyonlara mahkûm kalmış.1996 yılından itibaren 
bütün bu ülkelerde çok yüksek oranlı ekonomik büyüme rakamları söz konusu.

Azerbaycan o anlamda çok ciddi büyük artışlar göstermiş. Üretimde yaşanan bu düşüş-
ler ile birlikte enflasyonda da büyük düşüşler var. Özellikle liberalizasyon fiyat kont-
rollerinin kaldırılması, düşük makroekonomik politikalar, ruble alanından çıkılması gibi 
nedenlerle enflasyon 1991-1995 yılları arasında oldukça yüksek boyutlarda, ama son-
raki yıllarda tek rakamlı hanelere kadar düşüyor.

Dış ticaret açısından baktığımızda, COMECON’un dağılması ile ciddi anlamda bölge dış 
ticaretinin dünya ticaretine entegre olma noktasında sistemsel bir takım değişiklikler 
söz konusu, bu anlamda yavaş yavaş dış ticaretin dünya ticaretine entegrasyonu yıllar 
itibari ile sağlandığını görüyoruz.

İhracattaki artış ithalattaki artış hızından daha yüksek seyrediyor. İthalatta daha ılım-
lı artış hızı gözüküyor. En yüksek ihracat artış hızı, Kazakistan ve Azerbaycan’da görülü-
yor. Özellikle 2005-2010 dönemindeki ihracat sıçraması bütün ülkelerin ihracatların-
da söz konusu.

İthalat açısından baktığımızda büyüklük anlamında Türkmenistan ilk sırada geliyor. En 
büyük ithalat artış hızı Kırgızistan ve Özbekistan’da görülüyor.Cari işlemler dengesine 
baktığımızda da yine Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan’da cari fazla son yıllarda gö-
züküyor. Azerbaycan’ın 2003 yılına kadar cari açığı söz konusu daha sonraki dönemde 
cari fazla vermeye başlıyor. Dünya ticaretine entegre olma noktasında bu ülkelerin cari 
işlemler dengesinde iyileşme olduğunu görüyoruz.

Doğrudan yabancı sermaye girişlerine baktığımızda aslında Kazakistan’da çok çarpıcı; 
1996 yılından başlayıp ciddi sermaye girişi söz konusudur. Bütün ülkelerde sermaye girişi  
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söz konusudur. Kırgızistan ve Türkmenistan’da sınırlı kalmakla birlikte bağımsızlıklarını 
kazandıkları dönemde çok ciddi sermaye girişleri söz konusu.

Türk Cumhuriyetleri ve küresel krize baktığımız zaman daha öncede belirttim. 2008 yı-
lından başlayan dünya ekonomisinde büyük çalkalanmalar söz konusu, 2009 yılında 
dünya binde 7 küçülmüştü. Ona baktığında 2009 yılında Azerbaycan, Kırgızistan, Öz-
bekistan ve Türkmenistan’ın rakamlarına baktığımızda bütün rakamların pozitif oldu-
ğunu görüyoruz.

Büyüme hızını 2005 ile kıyasladığımızda Azerbaycan’da çok büyük düşüş var. Diğer ül-
kelerde de düşüşler söz konusu, ama böyle bir kriz ortamında bile 2009-2010 yıları-
na baktığımızda hala çok büyük büyüme rakamlarını görebiliyoruz.IMF’nin 2011, 2012, 
2016 projeksiyonlarında da hepsinde yüksek oranlı % 5-6’lar civarında büyüme oranla-
rı öngörüsü söz konusu.

Türk Cumhuriyetleri ve Türkiye dış ticaretine geldiğimizde, bizim Türk Cumhuriyetleri 
ile olan politikamız; sahip olunan kaynakların ortak fayda temelinde kullanılacağı po-
litikaların oluşturulması, üretim paylaşım stratejilerini geliştirerek, çok temelli işbirlik-
lerin de ortaklıklar kurulması geçişinin sağlanması. Bu bağlamda 2000 yılından itiba-
ren devreye koyduğumuz Komşu ve Çevre Ülkeler Stratejimiz var. Bu çerçevede, bu ül-
kelerle olan ticaretimizi, ekonomik ilişkilerimizi geliştirerek bölgede refah ve istikrarın 
sağlanmasını amaçlıyoruz. Bu politikalarımızın temel amacı olarak da ticaret ve ekono-
mik işbirliği, yatırımların karşılıklı korunması ve teşviki anlaşması, çiftte vergilerin ön-
lenmesi, tercihli ticaret anlaşmaları, ortaklık ve işbirliği anlaşmaları, uzun vadede eko-
nomik işbirliği programları, teknik alanlarda işbirliği gibi bir takım araçlarla bu ülkeler-
le olan ticari ilişkimizi geliştirmeye çalışıyoruz. Yasal çerçeveye baktığımız zaman; Azer-
baycan, Kazakistan, Türkmenistan, Özbekistan ve Kırgızistan özelinde bütün bu ülke-
lerle ekonomik ve ticari işbirliği antlaşmalarını imzalamış durumundayız.

Aynı zamanda yatırımların karşılıklı korunması ve teşviki antlaşması çifte vergilerin ön-
lenme antlaşması, son olarak da son tarihli Karma Ekonomik Komisyon (KEK) protokol-
lerini görüyorsunuz.Tabii ithalat, ihracat ve dış ticaret hacmimize baktığımız zaman as-
lında biz ikili anlamda çok yoğun ticari ilişkiler yürütüyoruz ama ticaretimize bunların 
çok da yansımadığını görüyoruz.Şu anda 2010 yılında 8,5 milyar dolarlık bir ticaret hac-
mi, potansiyelimizin çok altında bir ticaret hacmi olduğunu düşünüyoruz. Türkiye’nin 
bu ülkelerle yaptığı ihracat ve ithalattın da diğer yıllara oranla düştüğünü görüyoruz.

Türkiye’nin bu bölgeyle ihracatındaki ilk beş maddeyi burada görüyoruz. Yine ithalat tab-
lomuz ve burada da payın düştüğünü görüyoruz. Türk Cumhuriyetlerindeki Türkiye ser-
mayesi yaklaşık olarak 10,3 milyar dolar olduğunu görüyoruz. Müteahhitlik hizmetleri 
açısından kümulatif baktığımızda Kazakistan, Azerbaycan ve Türkmenistan’ı ilk üç sırayı 
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paylaştığını görüyoruz. Eximbank kredilerinin ülkelere göre dağılımını bu şekilde görüyor-

sunuz. Şimdi çok kısaca bu yaptığımız çalışmadan örnek vererek sunumumu bitireceğim.

Dış Ticaret Müsteşarlığı olarak geçen sene Nisan ayında bütün Ticaret Müşavirlerimizin 

katılımıyla Birinci Dünya Ticaret Müşavirleri Toplantısı’nı Ankara’da gerçekleştirdik. Beş 

gün süren Konferansın Bölgesel Ticaret Müşavirleri Toplantısı bölümünde her bir böl-

ge müşavirlerine bir anket uygulamak istedik. Amatörce, bir pilot çalışma idi. Sözkonu-

su anket sonuçları altı bölgeye ilişkin bize ilginç sonuçlar verdi. Avrupa, Avrasya, Orta-

doğu, ABD. Anket formlarında fırsatlar, sorunlar ve öneriler şeklinde üç başlıkta sorular 

sorduk. Avrasya bölümünde Türk Cumhuriyetleri ile birlikte, Rusya, Gürcistan, Ukrayna 

da vardı. Fırsatlar başlığında, en yüksek potansiyele sahip pazarın Rusya olduğunu, ikin-

ci önemli pazarın Kazakistan olduğunu, Türkiye’nin başta Rusya olmak üzere bölge ül-

kelerinde inşaat malzemeleri, yaş, kuru meyve sebze ve konfeksiyon malzemeleri, oto-

mobil endüstri sektöründe güçlü olduğunu, Türk müteahhitlik sektörü açısından Rusya, 

Gürcistan ve Kazakistan’ın potansiyel kaydettiğini, siyasi ve ekonomi risk faktörleri açı-

sından; Kırgızistan, Özbekistan ve Gürcistan’ın en başta yer aldığını gördük.

Lojistik imkânlar açısından bakıldığında Gürcistan, Ukrayna ve Rusya’nın en iyi oldu-

ğunu, yetişmiş insan gücü olarak da Beyaz Rusya, Gürcistan ve Rusya olduğunu görü-

yoruz. Bürokrasinin en fazla Beyaz Rusya ve Moğolistan’da olduğunu görüyoruz. Böl-

ge bağlamında, pazara giriş engeli açısından da, gümrük ve eş etkili vergilerin olduğunu 

görüyoruz. Bölgede ticari ilişkilerin geliştirilmesine yönelik öneriler kısmında da; dağı-

tım kanalları kurmak, ortak yatırımlar yapabilmek gibi bir takım öneriler geliştirilmişti.

Sözlerime son verirken, özellikle Türk Cumhuriyetleri coğrafyasında üç konuda enteg-

rasyona gidilmesi gerektiğini düşünüyorum.

1- Nüfusun değerlendirilmesi anlamında eğitimin entegrasyonu, hem Türk Cum-

huriyetlerinin kendi aralarında eğitimi hem de Türkiye ile entegrasyonu,

2- Lojistik konusunda entegrasyon,

3- Enerji konusunda entegrasyon,

Bu üç ayaklı bir entegrasyonla çok daha güçlü bir yapıya ve küresel ticarette çok daha 

büyük bir pay alınabilir ve bölge refahı açısından da çok büyük katkılar sağlayacağını 

düşünüyorum. Teşekkür ederim.

Dr. Dinara MURZAYEVA:

- Teşekkür ederiz. Çok kapsamlı ve geniş bir sunum için, şimdi sözü 
Dr. Mustafa GÜNAY’a veriyorum.
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T

Dr. Mustafa GÜNAY
Türkiye İş Adamları ve Sanayicileri 
Konfederasyonu Genel Sekreteri

Teşekkür ederim, Sayın Başkan, değerli başkanlar, kıymetli hanı-

mefendiler, beyefendiler,

Öncelikle kardeş Türk Cumhuriyetlerinin 20. Bağımsızlık yıldö-

nümünü tebrik ediyorum. Ayrıca bu toplantıya katılmaktan da 

büyük bir mutluluk duydum. Bunun için de organizatörlere te-

şekkür ediyorum. Esasen son konuşmacı olmak ya da sona doğ-

ru konuşmak biraz daha kolaydır. Bir konuşma hazırlarsınız fa-

kat konu belli ise sizden önce de birkaç tanede konusuna hâkim 

tecrübeli insan konuşuyorsa, onlar zaten söyleyeceklerinizin ba-

yağı bir kısmını söylerler, size de zaten daha pratik bilgi anlat-

ma düşer. Konuşmama Bir anekdotla başlamak istiyorum. Rus 

astronot Sergey Krikalev uzayda 313 gün kaldıktan sonra 25 

Mart 1992’de yeryüzüne indiğinde aynı gezegene geri döndü-

ğünü sanmıştı. İndiği saha olan Kazakistan’ın fiziksel özellikle-

ri aynı kalmış, fakat siyasal özellikleri dramatik olarak büyük 

bir değişime uğramıştı. Kazakistan artık bir Sovyet Cumhuriyeti  



• TÜRK CUMHURİYETLERİ ARASINDAKİ EKONOMİK İLİŞKİLER: DEĞERLENDİRME, SORUNLAR ve ÖNERİLER  ALTINCI OTURUM 

• 2 3 9•

değildi. Bağımsız bir ülke olmuş, kendi ekonomik ve kültürel yaşamını geliştirmekle 
meşguldü.

Sergey Krikalev‘in astronot giysisinin ambleminde yer alan ülke Sovyet Devleti gitmiş, 
oturduğu şehir Leningrad tarihi adı olan Sen Petersburg’u geri almıştı. Sergey Krikalev 
uzaya fırlattıktan sonra Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği çözülmüş ve onu oluştu-
ran cumhuriyetler ise bağımsızlıklarını ilan etmişti. Edward Benan’dan yaptığım bu alın-
tı, siyasi, hayati düzenin ne denli bir hızla değişebileceğini göstermesi bakımından dik-
kate değerdir.

1990’lı yılların başında yaşanan değişim, Rusya’nın yeni ekonomik köklü kararlar ala-
rak, farklı ekonomik yapıya yönelmesi, buna paralel daha az hammadde ve yer altı kay-
naklarına ihtiyaç duymasına neden olmuştur. Bu da hem Türk Cumhuriyetlerinin ih-
racat imkânlarının azalmasına sebebiyet verdiği gibi, siyasi, sosyal, idari ve ekonomik 
alanda daha önce Moskova merkezli olan yapılarının değişmesine sebep olmuştur. Ya-
şanan zorlu değişim nedeni ile Türk Cumhuriyetleri kendi ekonomik plan ve programla-
rını oluşturarak yer altı madenlerini ve jeopolitiklerini ülkelerinin sanayileşmesine kat-
kı sağlayacak şekilde yönetmeye başlamışlardır. 20 yıl gibi kısa bir zaman dilimini geçir-
miş olmasına rağmen Türkiye ile Türk Cumhuriyetleri arasında bağımsızlıklarının ilk yıl-
larında verdiği özlem ve duygusallıkla önemli yakınlaşmalar yaşanmıştır. İlerleyen za-
man dilimlerinde ilişkiler daha iyi noktalara taşınmıştır. Orta Asya ve Kafkaslarda en 
zengin doğal kaynaklara sahip ülkeler arasında yer alan; Azerbaycan, Kazakistan, Kır-
gızistan, Özbekistan ve Türkmenistan’ın ekonomi politikaları Sovyetler Birliği döne-
minde Moskova tarafından planlanmış ve daha çok Doğu Bloğunun ekonomik yaklaşı-
mı bu ülkelerde aksetmiştir. Dolayısıyla Türk Cumhuriyetleri planlı ekonomi dönemin-
de Sovyet Rusya’ya ağır sanayi üretimi yaptıkları ihracat, zengin doğal kaynakları, uzay 
sanayisindeki çalışmaları ve tarıma elverişli büyük arazileri ile öne çıkmışlardır. Ancak 
1990’lı yıllarda Avrasya coğrafyasında geleneksel ağır sanayi üretimine olan talebin bü-
yük ölçüde daralması ve hammadde ihtiyacına olan talebin azalmasına sebep olmuş. 
Bu durum ekonomik sıkıntıyı daha belirgin hale getirmiştir. Serbest piyasa ekonomisi-
ne geçiş yıllarında yaşanan ekonomik resesyon Türk Cumhuriyetlerinin milî gelirlerinde 
bir erozyona sebep olmuştur. Az önce de değerli konuşmacı tablolarla bunları size sun-
du. Eski ekonomik yapılarla küreselleşen dünyada toplumsal refah üretmenin zorlukları 
Türk Cumhuriyetlerinde pek çok ekonomik reform paketinin hazırlanarak uygulamaya 
konulmasına neden olmuştur. Bu reformlar arasında kamu tekelciliğini ortadan kaldır-
ma, özelleştirme, borçların yeniden yapılandırılması, bankacı reformu ticarette liberal-
leşme, yatırımların teşviki kanunlarının çıkarılması ve menkul kıymetler borsası, toprak 
kanunu, gümrük ve vergi reformları, yurtiçi fiyat düzenlemeleri en güzel örneği, Rus-
ya, Belarus, Kazakistan arasındaki uygulamalardır. En kalıcı ve etkili olan reformlardır.
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Ayrıca IMF ve AB ile ortak geliştirilen projeler, Asya Kalkınma Bankası, İslam Kalkınma 

Bankası destekli kalkınma programları da başarıyla bölgede uygulanmıştır. Türkiye böl-

gesel işbirliğinin teşviki, ekonomik ve siyasi reformların desteklenmesi ve bölge ülkeleri-

nin engelsiz tasarruf edebilecekleri enerji kaynaklarının uluslararası piyasalara serbestçe 

farklı güzergâhlardan nakledebilmesini destekleyerek Türk Dış politikasına yeni bir bo-

yut kazandırmış, ekonomik gelişmelerin yanı sıra Türk Cumhuriyetlerinin devlet yapılan-

malarının güçlendirilmesine katkıda bulunmuştur. TİKA’dan bahsedecektim, ilgili arkadaş 

bahsettiği için geçiyorum. TİKA kardeş Türk Cumhuriyetlerine ciddi destekler vermiştir.

Burada diğer bir önemli kurumumuz Eximbank’tır. Türk Eximbank’ı, Türk Cumhuriyet-

lerinde iş yapmak isteyen Türk işadamlarına çok ciddi krediler vererek, Cumhuriyet-

lerinin bağımsızlıklarının ilk yıllarında önemli projelerin hayata geçmesine imkân sağ-

lamıştır. Türk Cumhuriyetlerinde kurulan işletmelerin desteklenmesi, yeni istihdamın 

artması oluşmasına önemli rol oynamıştır. Türk Cumhuriyetlerinde ilk yatırım yapan 

işadamları, Türk Eximbank’ın verdiği kredi desteği ile, arkalarındaki gerek yerel, gerek-

se Türk Hükümetinin kararlı tutumuyla bu bölgelere cesaretle gitmişlerdir. Bu da ora-

lara olan ilginin hızla artmasına sebep olmuştur. Geçmişte iş dünyası adına bazı olum-

suzluklar yaşamış olsa da, Türk işadamlarının, Türk Cumhuriyetlerinde iş yapmaları-

nın güzel ve başarılı hikâyeleri de bulunmaktadır. Mesela Kazakistan’daki Avrupa stan-

dartlarındaki uluslararası stadyum, otel, iş merkezileri diğer Türk Cumhuriyetlerinde 

AVM’ler, otel, üretim tesisleri, küçük ve orta ölçekli büyük fabrikalar Türk şirketleri ta-

rafından kurulmuştur.

Türkiye en etkin iş dünyası kuruluşlarından birisi olan TUSKON’nun yöneticisi olarak gü-

nümüzde birçok üyesi Türk Cumhuriyetlerinde yatırım yapmış ve istihdam artışlarına 

katkı sağlamışlar. Bu bize geçmişte yaşanan olumsuzlukları görmeden daha çok işi birlik-

te yapabileceklerimizi göstermektedir. Geçtiğimiz ay bir Kazakistan’da, Bir Kırgızistan’da 

ciddi iki tane yatırım projesini üyelerimiz realize etmeye başlamıştır. 20. yüzyılda da Or-

tadoğu rekabetini şekillendiren enerji, petrol kaynakları önemini artırmışken, 21.yüzyılda 

da başta doğalgaz, petrol ve su kaynakları ile Orta Asya enerji kaynaklarının önemi sürek-

li artmaya devam etmektedir. Orta Asya’da var olan doğalgaz, hem Avrupa’nın, hem de 

Asya’nın ihtiyacına cevap verecek potansiyele sahiptir. Türk Cumhuriyetleri, bugün elin-

de bulundurduğu doğalgaz, petrol ve su kaynakları, değerli maden kaynakları, endüstri-

yel maddeleri uluslararası piyasalara ihraç etme imkânına sahiptirler. Türk Cumhuriyet-

lerinde oluşturulacak politikalarla ekonomik kaynaklarını kendileri işletmek suretiyle en 

yüksek katma değerli ürünler ihraç etme hale gelerek, hem bölgesinde hem de küresel 

bölgede dünya ekonomisinde önemli bir yere sahip olacaktır.
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Türkiye bu enerji üretim ve tüketim hattının tam ortasında geçiş noktasında stratejik 
ekonomik bir öneme sahiptir. Türk Cumhuriyetleri ile birlikte çok ciddi projelere imza 
atılabilir ve önümüzdeki günlerde bunun da gerçekleşebileceğine inanmaktayız.

Değerli katılımcılar bugün neden bir Azeri, Kazak işadamı Angola’da veya Afrika’nın baş-
ka bir ülkesinde uluslararası petrol aktörlerinin arasında yer almasın… Neden ulusla-
rarası global ekonomi sahnesinde Orta Asyalı şirketler adlarından bahsettirmesinler… 
Mesela Türkiye’de çok sayıda; Kazak, Azeri, Kırgız şirketlerinden yatırım yapmıştır. Bun-
ların sayısı her geçen gün artmaktadır. Bağımsızlıklarını kazandıkları günden bu yana 
Türk Cumhuriyetlerinin ekonomik ve ticari gelişmelerine desteği bir vazife sayan Türki-
ye Devleti önümüzdeki dönemlerde de Türk Cumhuriyetlerinden işadamlarının yurtdı-
şına açılmalarında destek sağlayacaktır. Ülkemizin müteşebbisleri farklı pazarlara açıl-
malarından elde ettikler tecrübeleri ve birikimleri Türk Cumhuriyetlerinden işadamla-
rı ile paylaşmanın önemli olduğuna gönülden inanmaktayım. Bugün Newyork, Frank-
furt, Moskova iş dünyasında yaptığımız organizasyonlarda karşımıza Orta Asya köken-
li işadamlarının çıkmasından da büyük memnuniyet duymaktayız. Bugün global adap-
tasyonu ancak bu şekilde gerçekleştirebiliriz. Sadece kendi aralarında ticareti değil, glo-
bal dünya aktörleri olabilir, tecrübelerimizi aktarabilirsek kardeşlerimize o zaman bü-
yük kavganın içinde daha güçlü bir şekilde yer alabiliriz. Bugün bir Dünya merkezi olan 
İstanbul’un her köşesinde Türk Cumhuriyetlerinden başarılı işadamlarının yatırımlarını 
görmekteyiz. Anadolu’nun değişik kentlerinde de Türk Cumhuriyetlerinden gelen işa-
damlarının küçük, orta ölçekli yatırımlara başladıklarını ve birer başarı hikâyelerini yaz-
dıklarını memnuniyetle görmekteyiz. Bugün Kazakistan’daki bir iş adamı arkadaşımız 
Kore ile iş yapmak için bizi arayıp ora ile bağlantı kurup başarı hikâyesi başlatabiliyorsa, 
bugün bir Kırgız işadamına Brüksel de rastlayabiliyorsak biz bundan büyük bir memnu-
niyet duymaktayız. Bunun için devlet kurumları ve sivil toplum kurumlarına düşen so-
rumluluk farklı proje çatısı altında Türk Cumhuriyetlerinden işadamlarının sürekli ola-
rak bir araya gelmesini sağlamaktır.

TUSKON olarak Ekonomi ve Dışişleri Bakanlığı’nın destekleri ile bugüne kadar Avrasya 
dış ticaret köprüsü programlarını düzenledik. Programlarda Türk Cumhuriyetlerinden, 
Rusya Federasyonu’ndan ve Türkiye’den işadamları katılarak bir araya gelmesini sağla-
dık. Gerekli ikili iş görüşmeleri, gerekse sanayi tesisleri ziyaretleri, bilgi ve tecrübe pay-
laşımını sağladı ve bunların ortak yatırımlarını teşvik etmede katkıda bulunduk. Yap-
tığımız bu ticaret köprüleri sayesinde Avrasya ülkeleri ile ticaret hacmimiz yükseldi ve 
çok önemli ortaklıklar kuruldu. Hatta Orta Asya ülkeleri ve Türkiye’nin dışında üçüncü 
bir ülkede de ortak yatırımlar yapabilmek için ciddi çalışmalar başladı.

Sayın Başbakanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın orta koyduğu 2023 yılında 500 
milyar dolar ihracat hedefine ulaşabilmek için bu yöndeki çalışmalarımızı katlayarak  
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devam etmekteyiz. Bu çalışmaları yaparken hükümetimizin, devletimizin ve ilgili ba-
kanlıklarımızın destek ve teşviklerini her zaman yanımızda gördük. Bundan dolayı da 
ayrıca kendilerine teşekkürü bir borç biliyoruz.

Ticarî ilişkilerin yanında teknoloji işbirliği konusunda da ve Türk Cumhuriyetleri arasın-
da işbirliği potansiyeli bulunmaktadır. Türkiye ulaşmış olduğu sanayi seviyesine ek ola-
rak nitelikli insan gücü, teknolojik bilgi birikimi, piyasa bilgisi, organize sanayi bölgele-
rinin kurulması ve uluslar arası ilişkilerden kazandığı tecrübeleri Türk Cumhuriyetlerine 
çeşitli alanlarda teknik yardım ve teknoloji ihracı ile yapabilecekleri özelliklere sahiptir. 
Bu alanlarda da ciddi çalışmalar başlamış bulunmaktadır. Türk Cumhuriyetlerindeki üç 
dört dilde eğitim yapan Türk okulları da iş dünyasına da çok önemli destek vermekte-
dir. Yetişmiş kaliteli profesyoneller yetiştirerek iş gücü dünyasına sağlanan bu destek-
ler işadamlarına destek olunarak daha iyi iş yapmalarına kolaylık sağlamaktadırlar. Az 
önce bakanlık yetkilimiz dış ticaretle alakalı kendi aramızda yaptığımız ticaretle alaka-
lı çok güzel bilgiler verdi ben bu bilgilerin tamamını atlayarak sonuçta bir paragraf çu-
valdızı kendimize batırma adına Türkiye’ye yönelik bazı önerilerde bulunmak istiyorum.

Türkiye, bölge ülkelerini ilgilendiren ticari ve siyasi olaylarda kararlılık gösterme süre-
cinde daha etkin olmak için gerekli strateji plan ve programları geliştirerek; gelişmele-
ri yönlendirecek, lojistiği sağlamalıdır. Bizzat ihtisas alanlarında icraatlarda bunabile-
cek şekilde daha etkin bir örgütlenme gerçekleştirmelidir. Türk Cumhuriyetlerinde ge-
lişmeleri takip etmek ve doğru teşhisler koyabilmek için ekonomist, sosyolog, politika 
bilimcisi gibi üyeleri ve meslek gruplarını Türk Cumhuriyetlerindeki üniversitelere ve iş 
alanlarına gönderip misafir öğretim üyesi, danışman ve uzman statüsünde çalışmaları-
nı temin etmeli, aynı zamanda çalışmayı Türk Cumhuriyetlerinden kabul ederek yerine 
getirmelidir. Özel sektörün oluşturulması, sivil toplum örgütlerinin sağlanması, toplu-
mun sosyo-ekonomik yapısını piyasa ekonomisinin gereklerine göre dönüştürülmesini 
sağlamak için Türk insan gücünü, esnaf sanatkâr orta ölçekli sanayici düzeyinde kitlesel 
olarak devreye sokulmasını sağlamalıdır.

Bu amaçla karşılıklı işbirliği ve kalkınmanın sağlanması, işadamlarının katılım gösterdi-
ği ziyaretlerle sıklaştırmalıdır. Ayrıca Türkiye’den giden bazı işadamlarının bölgede ola-
sı otorite boşluğu ve benzeri nedenlerle yaptıkları suiistimaller ticari ilişkilerinin gele-
cekte zarar görmemesi için kontrol mekanizması oluşturulmalı ve telafi düzenlemeler 
yapılmalıdır.

Bütün bunlar, Türkiye’nin, Türk Cumhuriyetlerine uyguladıkları yardım metodu. IMF ve 
Dünya Bankası metotlarına benzer bir şekilde önce bölgenin ekonomik, sosyal, siyasi, 
idari durumunu ortaya konulması ve problemlerin tespit edilmesi ve daha sonra çözüm 
önerilerini geliştirmesi gerekir. Bölge yöneticileri ile işbirliği sürecinin başlatılması şek-
linde dönüştürülmelidir. Hepinize, beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum.
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Prof. Dr. Salih AYNURAL:

- Sayın GÜNAY’a biz de teşekkür ediyoruz. Tabii ekonomi deyince 
öncelikle yatırım akla geliyor. Bu yatırım meselesinde Türk Dün-
yasında bir takım problemlerimiz var. Özellikle Türk Cumhuri-
yetlerinde yatırım noktasında bürokratik engellerle beraber, gö-
rünmeyen engeller söz konusudur. Öncelikli olarak Türk Cum-
huriyetlerimizin bu bürokratik ve görünmeyen engelleri yavaş 
yavaş ortadan kaldırması gerekiyor. Çünkü ülkenin kalkınması 
noktasında yatırım çok önemlidir. Nitekim Türk Cumhuriyetle-
ri için en büyük tehlikelerden birisi petrol ve doğal gaz gelirlerini 
yatırıma dönüştürememeleridir. Mesela körfez ülkeleri çok bü-
yük petrol ve doğal gaz gelirlerine sahiptirler ancak bu gelirle-
rini yatırıma dönüştürme ve üretim yapma noktasında sıkıntıla-
rı vardır. Gelecekte ciddi manada alternatif enerji kaynakları or-
taya çıktığında bu ülkelerin durumu zora girecektir. Bu nedenle 
Türk Cumhuriyetleri sadece ham madde kaynaklarına güvenme-
melidir. Petrol ve doğalgazdan gelen gelirleri hızlı bir şekilde ya-
tırıma dönüştürmelidirler. Biz tabi bazı konuşmacıların da ifade 
ettiği gibi Türk Cumhuriyetlerinin bağımsızlıklarına kavuşmasın-
dan itibaren Eximbank, TİKA vasıtasıyla çeşitli ülkelere bir takım 
krediler ve imkânlar sunmaya gayret ettik. Özellikle KOBİ ölçe-
ğinde çok yatırımcılarımız o bölgelere gittiler. Ama şunu yapa-
madık. Bizim büyük sanayicilerimizi maalesef inşaat sektörü dı-
şında bu bölgelerde yatırıma teşvik edemedik. Bunun en önemli 
sebebi büyük sanayicilerimizin bazı riskleri göze alamamalarıdır. 
Nitekim, bürokratik ve görünmeyen engeller bu yatırımları en-
gelliyor ancak bizim hükümet olarak bu riskleri göze almamız ve 
büyük sanayicilerimizi bu bölgelerde iş yapmaya teşvik etmemiz 
gerekiyor. Ülkelerimiz arasındaki ekonomik ilişkilerin güçlenme-
si açısından da bu çok önemli.

 Oturumumuzun sonuna geldik. Yorum yapmak isteyen katılım-
cılar varsa sözü onlara bırakmak istiyorum. Öncelikle Sayın Bü-
yükelçimiz Haydar KINA’ya sözü veriyorum. Buyurun.
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•	 Haydar KINA: Şimdi kısaca ben size belgelerini de vereceğim. Entegrasyon konusun-
da ne yaptığımızı size söyleyeceğim. Geçen yıl zirvede alınan kararlar gereğince 20-21 
Ekim’de Almata’da yapılacak zirvenin konusu Ekonomik İşbirliği; bu ekonomik işbir-
liğine şimdiden hazır olmak için, birkaç gün önce İş Konseyi kurulması kararı vardı, 
onun hazırlık toplantısını yaptık. Alınan bir takım kararlar var. 13 Ekim’de Ekonomi 
Bakanları toplanacak. Onların da gündemi elimde, eğer müsaade ederseniz arkada-
şım katılımcılara özellikle Türk Cumhuriyetlerinden gelenlere dağıtılsın. 

•	 Prof. Dr. Salih AYNURAL: Buyurun dağıtınız. Başka soru sormak isteyen, buyurun 
efendim.

•	 Oğuz ATEŞ: Ben Oğuz Ateş, Dışişleri Başkanlığı Stratejik Araştırmalar Merkezi’nden. 
Orta Asya Türk Cumhuriyetleri entegrasyonunu görüşürken Avrupa Kömür ve Çelik 
Birliği’nden bahsedildi. Temel hedef Avrupa Kömür ve Çelik Birliği, Avrupa’da bir sa-
vaşın çıkmasını önlemek amacıyla ortaya atıldı. Yani Fransa ve Almanya arasında tek-
rar bir savaşın çıkmasını engellemekti. Şimdi Türk Cumhuriyetleri entegrasyonu ara-
sında da bir hedef olmalıdır. Bu hedefin tanımlanması önemli bir unsur bence. Sayın 
GÜNAY’ın belirttiği türde ve sayın Kazak temsilcinin de belirttiği türde somut bir ta-
kım projelerin ortaya atılması ve ekonomik entegrasyonun önem taşıdığını ben dü-
şünüyorum. TUSKON’ un yaptığı faaliyetler bu anlamda çok önemlidir. Daha sonraki 
aşama gerçek entegrasyonun olabilmesi için değer yargıları ve yaşam tarzları bu son-
raki aşamadır. Burada vurgulamak istediğim husus Türk Cumhuriyetleri arasında en-
tegrasyondan bahsedilirken ekonomik entegrasyonun bu işin merkezini teşkil edece-
ği konusudur. Teşekkür ederim.

•	 Prof. Dr. Salih AYNURAL: Buyurun Sayın Bülent ARAS. 

•	 Prof. Dr. Bülent ARAS: Öncelikle konuşmacılara teşekkür ederek başlamak istiyo-
rum. Buradaki her bir konuşmacı temsil ettikleri kurumlar ve şahısların da Türkiye’nin 
Türk Cumhuriyetleri ile ekonomik ilişkileri ve son tahlilde ekonomik entegrasyonla-
rı konusunda katkı yapmış önemli roller üstlenmiş kurumlar. Bu roller burada sunum-
larda anlatıldığı kadar kolay yalın şekilde olmadı. Büyük zorluklarla karşılaştıklarını, 
büyük badireler atlattıklarını, büyük engelleri ekonomik anlamda ortadan kaldırdık-
larını düşünüyorum. Burada benim ilgimi çeken devlet otoritesi ile sivil toplumun bu 
kadar uyum içerisinde bulunması, bir anlamda dış politikamızın temel ilkesi var. Sayın 
Bakanımız ifade etti. Toplu performans ilkesi, bu toplu performans ilkesi devlet ku-
rumları ile sivil toplumun birlikte hareket etmesi dış politikanın estiği rüzgârın etki-
si ile dış politika yürütücüleri ile sivil toplumun birlikte hareket etmesi ve dış politika-
nın kanatlarının sivil toplumların oluşturdukları rüzgârla dolması ve harekete geçme-
si idi bu sunumlarda bunu gördüm. Politikanın Orta Asya ve Türk Cumhuriyetlerinin  
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kabul görmesi beni mutlu etti. Memnuniyetimi ifade etmek için söz aldım. Teşekkür 
ederim.

•	 Prof. Dr. Salih AYNURAL: Biz teşekkür ederiz. Başka soru var mı? Buyurun efendim.

•	 Dinleyici: Özellikle sunum yapanlara böyle bir konuyu dile getirmiş olmaları dola-
yısıyla teşekkür ederim. Böyle bir panelin organizasyonu içinde başta Ahmet Yese-
vi Üniversitesi olmak üzere diğer koordinatör kuruluşlara böyle bir konunun konuşul-
ması gündeme taşımış olmaları nedeni ile önemli bir vazifeyi ifa etmiş olmalarından 
gerçekten teşekkür ederim. Yalnız Maliye Bakanlığı’ndan konuya katılan biriyim. Su-
numlar iyi, şu ana kadar neler yapılabildi ya da oraların durumunu yansıtmak bakı-
mından olabilen bilgileri ifade etmeye çalışıldı. Ama bunlar daha çok teorik düzeyde 
kalan bilgiler. Türk cumhuriyetler arasında yakınlaşmayı, iş birliğini kuvvetlendirmek 
giderek geliştirmek amacını taşıyacak ise gerçekten somuta yönelik adımlar atılma-
sı gerektiği ya da paneldeki mütakiplerde belki olabilir. Dikkate alınması açısından da 
ifade etmeye çalıştım. 

 Şöyle ki, bildiğimiz kadarı ile bu cumhuriyetlerin her birinin farklı kültürleri var. Tür-
kiye Cumhuriyetleri ile Asya’da ki cumhuriyetlerin bürokratik yapıları, ekonomik iliş-
kileri çok farklı. Bugün Türkiye’de bile yatırım ortamını iyileştirmek için kurulan ku-
rumlar var. Bir takım alt yapı çalışmaları var. Bunların henüz nasıl sonuçlanacağı bel-
li olmamakla birlikte özellikle yatırımcıları bu bölgeye çekebilmek için yatırım orta-
mını iyileştirmesi adı altında çalışmalar yapılması gerekiyor. Bürokratik engeller çok 
önemli, dile getirilmeyen bir çok başka yatırımcıların önünde pürüz yaratan engel-
ler var. Ulaşım ciddi sorun, bir de ülkeler arası karşılıklı avantajlar neler bunlar özel-
likle belirlenmeli somuta yönelik. Örneğin, Orta Asya’da hayvancılık oldukça önem-
li bir şey. Türkiye’nin Avrupa ülkeleri Kuzey Avrupa ülkelerinden ithalat yapmaya ça-
lıştığı bir çok hayvan ürünleri, canlı hayvan konusu Asya dan çok daha ucuza hem de 
oradaki ülkelere ekonomik katkı sağlayacak tarzda hem Türkiye’nin daha ucuza girdi 
sağlayabilmesi açısından önemli bir alan aklıma gelen bir örnek olarak. Handikapla-
rı konuşmak gerekir. Türkiye gümrük birliğine üye şu anda, AB ile ilgili çalışmaları var 
her ne kadar durağanlaşmışsa da devam eden çalışmalar. Gümrük Birliği’nin yarattı-
ğı handikaplar var. Öte taraftan Asya kökenli cumhuriyetlerin BDT topluluğu içinde 
karşı karşıya olduğu handikaplar var. Bunların her biri tabi olmalıdır diye iyi niyetle te-
menniler dile getirsek de aşılması ya da en azından bu bağları devem edecekse kardeş 
cumhuriyetlerin çerçevesinde ne kadar devam edeceği somut olarak ortaya konmalı. 
Bunlara yönelik uygulamayı pekiştirici çalışmaların önemli olduğunu düşünüyorum. 
Somuta yönelik ileriye yönelik bir başka alan ekonomik proseslerin ekonomi idaresin-
de oradaki ülkelerin bürokratik yapısıyla Türkiye’deki yapının ne kadar birbirlerine tek 
düzey yaklaştırılabilir bunların ele alınması, ileriye yönelik iş birlikteliklerini daha da 
kolaylaştıracaktır diye düşünüyorum. Tarım iyi bir yatırım sektörüdür. Bu alanda ça-
lışma yapılabilir. Somut örnekler verilmeli ve yapılmalıdır. Teşekkür ederim.
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•	 Prof. Dr. Salih AYNURAL: Efendim katkılarınızdan dolayı biz teşekkür ediyoruz. Bu 
sadece Türkiye ile Türk Cumhuriyetleri arasındaki ilişkilerde sözkonusu değildir. Sö-
zümün başında da şunu söylemiştim. Batı Türkistan Cumhuriyetleri arasında da, sis-
tem bakımından, kültürel ve sosyo-ekonomik bakımından çok büyük benzerlikler ol-
masına rağmen, birbiriyle ekonomik ilişkilerinin çok zayıf olduğunu görüyoruz. De-
mek ki sorun, sadece kültürel uzaklık ve sosyal yaşam farklılığı değil, bu işin farklı bo-
yutları da var. Gerek ekonomik ve siyasal, gerekse sosyo-kültürel entegrasyon olsun, 
öncelikle Batı Türkistan Cumhuriyetlerinin kendi aralarında bu sorunları çözmeleri 
gerekir. Daha sonra bizler buna rahatlıkla uyum sağlarız.

 Başka söz almak isteyen var mı?

•	 Oğuz ATEŞ: Efendim bu konuda, Sayın Başkan bir yorum yapabilir miyim?

•	 Prof. Dr. Salih AYNURAL: Tabii buyurun.

•	 Oğuz ATEŞ: İş dünyası esasında ilgisi, somut işlerden geçer. Biz bunu üyelerimizle ya-
şıyoruz iş adamlarımızla, neden bizi Kırgızistan’a teşvik ediyorsunuz bu geçtiğimiz 2 
yılda yaşanan siyasi geçiş sürecinde sordular. Özellikle o dönemde gitmemiz gerek-
tiğini söyledik. Sayın Devlet Başkanı Roza OTUNBAYEVA’yı İstanbul’da misafir ettik. 
Sorduk hangi sektörlerde sizin halkınızın ihtiyacı var. Bu siyasi istikrarın sağlanması 
için, çok basit bir şey, nohut ve benzeri tahıl ürünleri var. Biz bunları satabilirsek hal-
kımız ihtiyaçlarını giderecek. 

 Türkiye’de şu anda 1 milyar dolar civarında ciro yapan büyük bir grubumuz var. Ken-
disini yönlendirdik, o da zaten satın almak istiyormuş endişe ediyormuş siyasi istik-
rardan, sayın devlet başkanı gelin dediler, gittiler. Üretilen bütün ürünleri aldılar ve 
şimdi oradaki üretimler de katlandı. Yeni firmalarda geçtiğimiz 15 gün önce gittiler. 
Orada bir işletme tesisi kurdular. Şu anda mevcut hükümet bize müteşekkirdir. Çün-
kü birçok insana, Kırgızistan iç bölgesinde bir şirketimiz iş imkânı sağlamış oluyor. Di-
ğer bir tesiste onunla gidip soğuk hava tesisine başladı. Bursa’dan bir şirketimiz. Mey-
ve sebze konusunda tecrübeli bir firmamız. Bunlar küçük şeyler gibi gözüküyor. Ama 
bunlar pozitif ve büyük işler, biz bu tür yatırımları yaptıkça bürokratik engeller aşıla-
caktır. Yoksa 20 yıl gibi kısa bir sürede Türkiye’nin sistemi ile Sovyetler Birliği siste-
minden gelmiş bir ülkenin 70 yıl gibi, hemen adapte olması beklenemez. Bazen de 
şöyle bir hataya düşüyoruz. Türkiye’deki iş adamları olarak, bürokratik yaklaşımları-
mız olarak her sahada biz hâkim olalım diye, yani biz orada ne Ruslarla, ne de yerliler-
le bir rekabet içerisindeyiz. Ortak işbirliği ve global adaptasyonu sağlamak üzere gi-
dersek o zaman ciddi sonuçlar ve menfaatler elde ederiz. Yoksa hepimiz birbirimizin 
ayağına çelme takmakla meşgul oluruz. Ne diğer işadamları orada bir iş yapabilir, ne 
de biz orada bir iş yapabiliriz. Biraz bu konulara dikkat edebilirsek iyi olur.
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 Taşımacılıkta da vardı bu sorun. Kazakistan’ın verdiği tır karneleri ile ilgili ciddi sorun-
lar vardı. Ama biliyorum ki Trabzon’da gemiye bindirilen iki çekici çıkartılıyor, yeri-
ne iki Türk çekicisi bindiriliyor. Şimdi siz bunu yapınca onun yansıması Kazakistan’da 
farklı olarak bize yansıyor. Kardeşçe birlikte bir işi paylaşabilirsek olumlu sonuçların 
olacağını düşünüyorum.

•	 Prof. Dr. Salih AYNURAL: Başka söz almak isteyen var mı? Buyurun.

•	 Dinleyici: Eğer hatırlarsanız geçmiş zamanda güven, sermayesi çok büyük bir imkân 
demektir. Böyle kabul etmek gerekiyor. Ekonomik açıdan bakarsanız güven çok 
önemlidir. Güveniyorsanız bir şeye yani sizin parasal sermayenizi katlayarak çok daha 
artıracaktır. Dolayısıyla bizim geçmiş, aynı kökenden olmamız, ekonomik başarımızın 
temel taşlarında bir tanesi olabilir. Yani buradaki mesele ne diyorlar bana soruyorlar 
bana bunun fiyatı ne kadar diye soruyorlar bana yani bu sosyal sermayeyi nasıl tarif 
edeceksiniz, bunun kıymeti yok, çok büyük bir şey bu. Güvenin bir fiyatı yok, bu çok 
büyük bir sosyal sermayedir. Türk Dünyası’nda 20 yıl içinde aramızda bazı sürtüşme-
ler oldu. Bunlar geride kaldı. Her şeyi güven üzerine kurmamız gerekir. Bu sosyal ser-
mayenin bize çok büyük faydası olduğunu düşünüyorum Kazakistan’da şöyle bir şey 
derler “Kervan yolda düzülür”. Böyle bir laf vardır. Dolayısıyla bu yöne doğru hep bir-
likte gidiyoruz. Herkesin tecrübesi var belli hususlarda tabii ki bunları bir araya getir-
memiz gerekiyor. Burada iş konseyleri kurulabilir, şantiyelerde, ayrı projeler üstünde 
çalışabiliriz veya ekonomi alanında bu olabilir, finansal alanda olabilir, orda nasıl bir 
yapılanmaya gidilebilir, finans alanında ve bunları nasıl daha iyileştirebiliriz ve buna 
benzer çalışmalar yapmamız lazım. 

 Biz Kazakistan’da banka sisteminin İslam Dünyası’na nasıl adapte olacağı konusunda bir 
takım kanunlar yaptık. Mesela inavasyon sistemi ile ilgili devletin bize yardımları var. 
Bunları devlet kontrol ediyor ve bunları nasıl daha iyileştirebiliriz. Teknolojik inavasyon 
ile sizdeki projeleri alıp ülkemize getirmek isteriz. Bunları devlet kontrol ediyor. Yani 
transport ve lojistik programlar var. Burada bende baktım ki pek çok konu da biz onay-
lamışız. Demin de arkadaşın söylediği gibi sizin teknolojik inavasyon konusunda bir tec-
rübeniz var mı? Sizin AB ile Almanya ile teknolojik inavasyon bir tecrübeniz var mı bu 
tecrübeyi biz sizden alıp bize getirmeyi isteriz yani kardeş rejim içerisinde biz bunlardan 
faydalanmak isteriz ve bazı projeleri de gerçekleştirmek isteriz buna Kazak işadamlarıy-
la Türk işadamları mevcut bir şey yapabilirler belki daha sonra birlikte Çin’de bir şeyler 
yapabiliriz, ABD ve Avrupa’ya da çalışabiliriz. Teşekkür ederim.

Prof. Dr. Salih AYNURAL:

- Bütün konuşmacılara ve katılımcılara tekrar teşekkür ediyorum. 
Oturumu burada kapatıyorum.
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SUNUCU:

- Değerli misafirler kıymetli konuklar, Bağımsızlıklarının 20. Yılın-
da Türk Cumhuriyetleri; Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbe-
kistan, Türkmenistan konulu uluslararası toplantının kapanış bö-
lümüne hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz! Ekranları başında bizi izle-
yen sevgili izleyenlere de, selamlarımızı ve merhabalarımızı sunu-
yoruz.

 Efendim iki gün boyunca çok önemli konular masaya yatırıldı. 
Önemli raporlar açıklandı. Programın açılışını Cumhurbaşkanımız 
Sayın Abdullah Gül’ün himayesinde gerçekleştirildiğini bir kez 
daha ifade edelim. Bu iki günlük oturumların ve tüm raporların 
sonucunda genel değerlendirme yapacağız.Hemen konuşmacıla-
rı davet etmek istiyorum.

 Erciyes Üniversitesi’nden Sayın Prof. Dr. Haluk ALKAN hocamızı 
davet ediyoruz. 

 Azerbaycan Yazarlar Birliği’nden Sayın Reşat MECİD hocamızı da-
vet ediyoruz. 

 Kırgızistan Manas Üniversitesi’nden Prof. Dr. Süleyman KAYIPOV.

Prof. Dr. Bülent ARAS
Dışişleri Bakanlığı Stratejik Araştırmalar Merkezi

Prof. Dr. Murat JURİNOV
Kazakistan Milli İlimler Akademisi

KAPANIŞ OTURUMU BAŞKANLARI
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 Kapanış oturumu başkanlarının davet edilmesine geçiyoruz.

 Kazakistan Milli İlimler Akademisi’nden Sayın Prof. Dr. Murat JU-
RİNOV.

 Dışişleri Bakanlığı Stratejik Araştırmalar Merkezi’nden Sayın Prof. 
Dr. Bülent ARAS hocamızı davet ediyoruz. 

 Sözü kapanış oturumu Başkanı Sayın Bülent ARAS hocamıza bıra-
kıyoruz. 

Prof. Dr. Bülent ARAS:

Saygıdeğer hanımefendiler ve beyefendiler, değerli katılımcılar,

İki günlük zor maratonun son oturumuna geldik. İki gün boyunca 20 yı-
lın muhasebesini yaptık. Aslında 20 yılın öncesine de değindik. Türk 
Dünyası’nın nasıl bir coğrafyada ve hâlde olduğuna değindik. Bağımsız-
lık sürecine nasıl geldiğine ve bağımsızlıklarını nasıl kazanıldığına, bağım-
sızlıklarını kazandıkları günden bugüne kadar neler yaptıklarına değindik. 
Geleceğe yönelik perspektifler sunmaya gayret ettik. Çünkü her muhase-
be bir sonraki dönemin nasıl idare edileceğine dair bir takım bilgileri mut-
laka verir.

Özetle şu sonuca varıldı. Bu süreçte zor bir dönemden geçti Türkiye ile bir-
likte Türk Dünyası ve 20 yıl içerisinde hiç azımsanmayacak ölçekte geliş-
meler yaşandı. Önemli mesafeler alındı. Daha iyisi yapılır mıydı? Yapılmaz 
mıydı? Tartışması da yapıldı. Ancak tarihi realite ve günümüzdeki realite 
ile yaşamak zorundayız ve elimizde elde ettiğimizden daha ileriye nasıl gi-
debiliriz. Bunlar üzerine yorumlar yapıldı. Bu 20 yıl içerisinde Türkiye ve 
Türk Dünyası ciddi mesafe aldı dedik. En önemli kazanım ulus devlet ya-
pısının ortaya çıkması ve devlet kurumlarının ortaya çıkarak sınırlar belir-
lendi. Muhkem devletlerin dünya siyasetinde ortaya çıkması oldu. Sayın 
Bakanımız çok önemli bir noktaya vurgu yaptı aslında, en önemli gelecek 
perspektifinin bu devlet yapılarının ortaya çıkardıkları sınırların demokra-
tik kurumlarla ve demokrasi kültürü ile tahkim edilmesinden bahsetti. Bu 
bir anlamda zamanın ruhuydu. Biz akıntıya kürek çekmemek için zama-
nın ruhuna ve bu gelişmelere uyum sağlamak zorundayız. Yani bunu yalın 
bir dile dönüştürmek mümkündür. Biraz da Türk Cumhuriyetlerinin evle-
rine çeki düzen vermeleri bu ülkelerin demokrasi ve güvenlik arasında ya-
şadıkları ikilemi daha demokratik, daha katılımcı, halkın taleplerine daha 
fazla önem veren yönetim yapılarına dönüştürmeleri, ekonomiyi, küresel  



BAĞIMSIZLIKLARININ 20. YILINDA TÜRK CUMHURİYETLERİ  AZERBAYCAN • KAZAKİSTAN • KIRGIZİSTAN • ÖZBEKİSTAN • TÜRKMENİSTAN •

• 2 5 2•

ekonominin şekillerine göre yapılandırmaları ve birlikte, hep birlikte yöne-
tilen ülkeler hâline gelip bu ülkelerin kendileri tahkim ettikten sonra an-
lamlı bölgesel ilişkiler kurması ve küresel rekabet ortamında da varlıkla-
rını sürdürmeleri en büyük gelecek perspektif olarak karşımızda duruyor. 

Çok değerli bir eş başkanımız ve üç önemli konuşmacılarımız var. Konuş-
macı olmayı tercih ederdim. Daha fazla düşüncelerimi ifade etmek üzere, 
başkan olmanın avantajını daha fazla kötüye kullanmadan sözü değerli eş 
başkanıma bırakmak istiyorum. Ondan sonra da eğerli konuşmacılarımız 
değerli eş başkanımızın kısa girişinden sonra görüşlerini söyleme imkânı 
bulacaklar.

Sayın Prof. Dr. Murat JURİNOV, buyurun.

Prof. Dr. Murat JURİNOV:

Değerli meslektaşlarım, her şeyden önce uluslararası konferansı organi-
ze eden organizatörlere ve onun içinde Hoca Ahmet Yesevi Uluslarara-
sı Türk-Kazak Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Prof.Dr. Osman HO-
RATA Bey’e teşekkür etmek istiyorum. Günümüzde dünyada 200 mil-
yondan fazla Türk var. Onların 150 milyonu kadar 6’sı Türkçe konuşan ba-
ğımsız devletlerde ve 8’i ayrı özerk cumhuriyetlerde yaşamaktadır. On-
ların 6’sı Rusya’da 2’si Çin’dedir. Türkçe konuşan nüfusun önemli bir kıs-
mı 50 milyona kadar farklı ülkelerde, farklı kültür ve din içerisinde yaşa-
maktadır. Ben Türkistan’daki Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi’nin Rektö-
rü oldum. Burada Türk Dünyası’nın her yerinden ve Türkçe konuşan ülke-
lerden öğrenciler gelmekte, tabii dost ve kardeşçe ortamlarda birlikte eği-
tim almaktadırlar. Öğrenciler, Türk Dünyası, tarihi, ekonomi, felsefe, fen 
ve teknik bölümlerinde eğitim almaktadırlar. İnanıyoruz ki Ahmet Yese-
vi Üniversitesi’nin temel misyonuna Türk halkları arasındaki ilişkilerin kar-
deşçe ve güven içerisindeki amacına ulaşmaktadır. Türk gençleri yüksek ve 
kaliteli eğitim alarak kuvvetlendikten sonra, dünyada diğer güçler ve do-
nanımlı, gelişmiş gençlik topluluğunda girecektir. Raporun bir kısmını ikin-
ci dilimiz olan Rusça ile yapmak istiyorum. 

Değerli konuklar, bizim oturumumuz sona eriyor. Bütün oturumlara ka-
tılmaya çalıştım. Bütün konuşmacıları dinlemeye çalıştım. Aynı zaman-
da birkaç fikrim oldu. Onu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Bunlardan en 
önemlisi, bizim için Türk dünyasının birleşmesinin başka bir yolu olmadı-
ğını düşünmeliyiz. O yüzden daha etkin bir birleşme yolunu bulmalıyız. Bu 
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demek değildir ki biz bir devlet kuracağız. Ama en azından altı cumhuriyet 
ve aynı zamanda BM üyeleri olarak bütün faaliyetleri koordine etmeli ulus-
lararası platformlarda. Şu anda bütün dünyada globalizasyon söz konusu 
ve bu açıdan Türk Dünyası kendi yerini almalıdır. 200 milyon çok büyük bir 
güç ben hiç kimseye demiyorum ki, siz başkalarının nimetlerini alın. Ama 
siz ve biz kendi yerimizi almalıyız. Bu bizim en önemli görevimiz. Bizim hal-
kımızın önünde duran bir görevimizdir. Büyük bir coğrafyada bulunan ül-
kelerimiz; Yakutistan, Sibirya’daki yerlerden başlayarak, Kuzey Afrika’ya 
kadar bulunmaktadır. Biz hepimiz Türküz. Bunu rahatça ifade etmek için 
böyle bir ifade kullanıyoruz. Rahatça kullanabilmek için bir toplulukta hü-
küm süren bir hükümdarın ismini kullanırdık. Mesela Selçuklarının yöneti-
minde bulunan halklara, milletlere biz Selçuklular diyorduk. Yalnız bütün 
bu halklar ayrı değildi. Bu halklar aynı idi, o yüzden bütün bu hükümdarlar 
altında olan halklar ayrıldı. Aynı zamanda Rusya’nın Çarlık Rusya’nın poli-
tikası da burada etkin bir rol almıştır. 

Yalnız şu anki dünyamızda, Türk Dünyası’nın entegrasyon yollarını arama-
lıyız. Hiçbir engel olmayan, hiçbir engeli görmeyen alanlarda kültür alanı-
mızda vb. En başarılı olanda Kazakistan ile Türkiye arasında ilişkiler oluyor. 
Çünkü Kazakistan ilk olarak bu adımları atmaya başlamış. 1991 yılında o 
zamanlar daha Sovyetler ayakta iken o zamanlarda ben Karagan’da da ça-
lışıyordum. Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev beni çağırmıştı ve dedi 
ki; Siz Türkistan’ı canlandırmalısınız. O zamanki Sovyet Cumhuriyetlerinin 
yönetimi Türkistan’a karşı idi. Biz orada Ahmet Yesevi Üniversitesi’ni kur-
duk. Bizim amacımız da bütün Türk halklarının öğrencileri, çocuklarını bir 
araya toplamaktı. Biraz önce konuşmacılarından birisi dedi ki, büyük abi-
mizin bize gereği yok. Bunu söyleyerek herhalde Rusları kastetmişti. Ben-
de her zaman diyorum ki Türkiye bizim abimiz oluyor ve öz abimiz olu-
yor. Sadece burada zaman etkin bir rol oynamış. Maalesef ortak bir alfa-
bemiz olmadı. Birkaç kez buna teşebbüs ettik. Çalışmaya çalıştık. Ama ol-
madı. Ortak bir Türk Alfabesi çıkartalım diye, alfabeden sonra da mantık-
lı olarak ortak bir dil olacaktı sonraki aşamada, yalnız ortak bir dil yapmak 
da çok zor bir mesele.

Türk ülkeleri arasında Türkiye her şeyden evvel devâsa bir ülkedir ve böy-
le bir ülke tabii ki önemli misyonlar üstlenmelidir. Türkiye NATO üyesidir. 
Türkiye aynı zamanda AB’nin stratejik bir partneridir. Nitekim Kazakistan 
şu anda bu yönde münasebetler test etmektedir. Bütün bunlar bizim için 
Türk Dünyasını geliştirme yönünde ihtiyaç duyduğumuz hususlardır. Han-
gi ittifaka girersek girelim Şanghay İşbirliği Örgütü olsun, AB olsun, NATO 
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olsun başka kuruluşlar olsun bizler müştereken davranmalıyız. Altı devlet 
bir arada olmalı biz beraberimizde sekiz özerk cumhuriyetide beraberimiz-
de taşımalıyız. Biz yeni nesli genel Türk ruhu içerisinde eğitebilirsek, ger-
çekten 21. Asrı Türk Dünyası olarak kurabiliriz. Teşekkür ederim ilginize.

Prof. Dr. Bülent ARAS:

- Sayın Prof. Dr. Murat JURİNOV’a tespitleri için çok teşekkür edi-
yoruz. Kendisini daha çok uzun dakikalar dinlemesini arzu ederdik. 
Bu değerli görüşlerinden faydalanmak için, ancak süremiz sınırlı 
hemen konuşmacılara geçmek istiyoruz. Birinci konuşmacımız sa-
yın Prof. Dr. Haluk ALKAN ve her konuşmacımızın sekiz dakika sü-
resi vardır. Canlı yayın sistematiğine uymamız açısından.
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Ç

Prof. Dr. Haluk ALKAN
Erciyes Üniversitesi Öğretim Üyesi

Çok teşekkür ediyorum sayın başkan, ben de bu değerli top-

lantıya katkısı geçen tüm kurum, kuruluş ve bireylere teşekkür 

ederek konuşmalarıma başlamak istiyorum. İki gün süren otu-

rumlar bana iki konunun öne çıktığını gösterdi. 

Bunlardan birincisi, yapılan konuşmalar genel olarak değerlen-

dirildiğinde, Orta Asya ve Kafkasya Türk Cumhuriyetlerine ba-

kışta reel bir zemine ihtiyaç duyulduğu, duygularımızı öne çı-

kartmak yerine reeli temel alan bir yaklaşımın çalışmalarda 

ağırlık kazanması yönünde ortak bir kanaatin oluştuğunun gö-

rülmesidir. Şimdi bu çok önemli, tabii ki duygularımız önemli, 

duygularımızı hiçbir zaman terk edemeyiz. Sayın Prof. Dr. Mu-

rat JURİNOV bunu net ve çok güzel bir şekilde ifade etti.

Ancak duygusal yaklaşımların bize iki noktada sorunlar çıkart-

tığı görülmektedir. Bunlardan ilki bölgedeki ani değişiklikler 

karşısında hazırlıksız yakalanma ya da gelişmeleri yorumla-

yamama tehlikesidir. İkinci olarak bölgede yaşayan insanların  
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sorunlarını değerlendirirken de bazı şeyleri gözden kaçırma tehlikesi ile karşı karşıya 
kalınabilmesidir. O yüzden uzun vadeli bazı stratejilerin ortaya çıkabilmesi için, ku-
rumsal, reel planda geliştirilmiş bakış açılarına ihtiyaç bulunmaktadır.

Yapılan değerlendirmelerin ortaya çıkardığı ikinci husus ise bu bölgeleri ve bu böl-
gelerde yaşayan kardeşlerimizi tanımakta ve anlamakta daha içerden yaklaşımların 
ağırlık kazanması zorunluluğudur. İçeriden bakış, ülkelerin iç dinamiklerini inceleyen 
çalışmaların işbirliği içinde yapılması ve bu şekilde yapılacak çalışmaların orta vade-
de kapsamlı işbirliklerinin geliştirilmesine katkı sağlaması anlamında önem kazan-
maktadır.

Az önce Prof. Dr. Bülent ARAS net bir ifade ile zor bir süreç dedi, bağımsızlık süreci 
gerçekten de öyledir. Daha milî kimliklerin oluşturulması sürecinde olan topluluklar 
bir anda baskıcı yöntemlerle Sovyet Enternasyonalizminin birer unsuruna dönüştü-
rüldüler. Bu durumun bölge halkları için çok büyük bedelleri oldu. En ağır bedel ise, 
bence gelişen bağımlı ilişkilerin ülkelerin hareket alanlarını sınırlamasıdır. Bu enter-
nasyonalizmin doğasından kaynaklanan bir olgudur.

Birinci gün Sayın Dışişleri Bakanımızın yaptığı konuşmada bazı çarpıcı örnekler verildi. 
Cumhuriyetlerde, mesela pamuk üreten bir ülkede tekstil sanayii yok. Kazakistan’da 
bağımsızlıklarının ilk dönemlerinde, çıkartlan petrol ulusal imkânlarla rafine edilemi-
yor. Demir çıkartıyor Kazakistan örneğin ama demir çelik endüstrisi gelişmemiş. Do-
layısıyla gerçek anlamda bir bağımlılık söz konusu idi. Bağımlılığın en önemli sonucu; 
bağımsızlıktan sonra birçok iktisadi sorunun, bölgesel sorunun, bu ülkelerin günde-
mine gelmiş olmasıdır. Ülkelerin karşılaştıkları sorunların tek kaynağı bağımlılık de-
ğildi. Türk Cumhuriyetleri öyle bir uluslararası konjonktürde bağımsızlığa itildiler ki, 
bağımsızlık dünyada kapitalist, liberal söylem kurum ve kuralların küresel ölçekte ön 
plana çıktığı, küresel kuralların yaygınlaştığı bir döneme denk geldi. Yani sadece böl-
gesel sorunları çözmek değil, küresel ölçekteki bir değişim baskısıyla da bu ülkeler 
karşı karşıya kaldılar ve bu ülkelerin sahip olduğu bazı özellikler, kendi sorunlarını çö-
zümlemekte yalnız kalamayacaklarını gösterdi. Örneğin enerji zengini bölge ülkeleri 
bir anda dünya enerji oyununun birer aktörlerine dönüştüler. İlaveten yine oturum-
larda sıklıkla adı geçen Samuel Huntington’un medeniyetler çatışması tezi açısından 
tabloya baktığımızda bölgenin, Huntington’un gösterdiği önemli bir kırık üzerine dur-
duğunu gördük. Orta Asya, en azından meydana gelecek bir kültürel çatışmadan doğ-
rudan etkilenme potansiyeli olan bir kritik bölge olarak karşımıza çıktı. Üst üste gelen 
bu sorunlar ister istemez ülkelerde kapsamlı değişim yapma zorunluluğunu, liderli-
ğin öne çıkmasını, lider merkezli bir anayasa yapım sürecini öne çıkarttı. Ama aynı 
zamanda bu dönüşüm, Kafkasya, Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinin edilgen ülkeler  
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olmadıklarını, çözüm üretebilen, dengeleyici politikalar üretebilen ve çok yönlü po-
litika geliştirebilen ülkeler olduklarını da ortaya koymuştur. Bu politikalar dünyada-
ki değişimine ne kadar uyumluydu, ne kadar uyum sağladı ayrı bir konu. Ama edilgen 
bir ülke olmadıklarını bu ülkeler gösterdiler. Zamanımız kısıtlı olduğu için hızlı bir şe-
kilde gitmek istiyorum. 

Bağımsızlıktan bu yana geçen bu süreç;

1- Kurumsallaşma,
2- Demokratikleşme,
3- Sistemleşme, 

diyebileceğimiz üç önemli temel açının Türk Cumhuriyetlerinin gündeminde olduğu-
nu ve Türk Cumhuriyetlerinin geldikleri bu noktada daha da güçlenerek, dünya siste-
minin etkin birer unsuruna dönüşmesi için bu üç aşamalı süreci de başarıyla geçmele-
ri gerektiğini göstermektedir. Bu çerçevede karşılıklılık temelinde ilişkilerimizin şekil-
lenmesinde, ortaklıkların ve işbirliğinin geliştirilmesinde kurumsallaşma, demokra-
tikleşme ve sistemleşme ve bu şekilde dünya sisteminin bir parçası olma, önemli bir 
dinamik oluşturacaktır. Çünkü her şeyi kontrol etmek bir istikrar getirebilir ama dün-
ya sistemi karşısında siyasal sistemleri her zaman güçlü kılmaz. 

Son olarak, ilişkilerin ülkelerin çoğulcu niteliğini göz ardı etmeyen, bu anlamda esnek, 
ülkelerin iç siyasi, sosyal ve ekonomik dinamiklerini önemseyen, dikkate alan, taraf-
gir ve duygusal yaklaşımlarından uzak duran, ülkeler arasında da birtakım sorunların 
olduğunu ve bunlara yönelik çözümleme mekanizmalarının oluşturulmasına gereksi-
nim olduğunu göz önünde bulunduran bir nitelikte geliştirilmesi gerektiğini düşünü-
yorum.

Prof. Dr. Bülent ARAS:

- Sayın ALKAN’ı değerli tespitlerinden dolayı teşekkür ederiz. Sa-
yın MECİD, buyurun.
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TTeşekkür ederim değerli katılımcılar. Türk Cumhuriyetlerinin 

başarılar kazanması bizi de çok gururlandırır. Sovyet dönemin-

de öyle bir gamalı sistem vardı ki, Türk sözünü işitme yasak 

olmuştu. Türkiye’ye geliş gidiş noktasında çok problemli idi. 

Azerbaycan üzerinden Türkiye’ye, İstanbul’a, Ankara’ya gelen 

birine hoş bakmıyorlardı. Bugün sınırlarımız açılıp cumhuriyet-

lerimiz bağımsızlık kazandı ama ilişkilerimiz gerekli olan seviye-

de değildir. Son yıllardaki TÜRKSOY’un kültür faaliyetleri son 

derece önemli oldu. Avrasya Yazarlar Birliği, edebiyat ilişkile-

rinin karşılaştırılması konusunda da çabaları var. Yeni başlayan 

TRT AVAZ kanalının da bence Türk Cumhuriyetlerinin; kültürel, 

dil bakımından ve birbirine yakınlaştırması bakımından ehem-

miyeti büyüktür. Biz TRT AVAZ kanalı vasıtasıyla türküler din-

ledikçe, Türkmen, Kazak ve bu dillerin güzelliklerini ve incelik-

lerini duyuyoruz. O kültürlerin bize yakın olan kültürlerle tanış-

mış oluyoruz.

Reşat MECİD
Azerbaycan Yazarlar Birliği / Azerbaycan
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Bu yüzden TRT AVAZ’ın çalışmalarını da yüksek kıymette görüyorum. Son yıllarda 
Türkiye Cumhuriyeti tarafından Türk Cumhuriyetlerini bir araya getirme çabalarını ve 
Azerbaycan Devleti de bu konularda destek oluyor. Bir yıl önce bu otelde Türk Cum-
huriyetlerinin basın kurumlarının ilk toplantısı oldu. Türk Cumhuriyetlerinin her ülke-
sinden insanların iştirak etmesini isterdim. Bazı bu tip toplantılara, Türk Cumhuriyet-
lerinden bazı ülkelerin katılmaması bizi biraz üzüyor. En önemlisi Türkiye, Türk Cum-
huriyetlerinde kültür merkezlerinin açılmasında da çalışmalıdır. Birkaç senedir bizler 
bu konuya değiniyoruz. Türkiye temsilcileri ile görüşmelerimiz devam ediyor. Batı-
da da Türk kültür merkezlerinin açılmasının çok büyük önemi vardı. Çünkü çoğu insa-
nımız Türkiye’ye gelip gidemiyorlar. Ama insanlarımızın Türk medyasıyla kültürü ve 
kitaplarıyla tanışması bakımından kültür merkezlerinin ülkelerimizin başkentlerinde 
açmaları çok önemlidir. Bu 25-30 yıl önce bir rüya gibi görünüyordu. Biz Türkiye’nin 
başkentinde, Türk Cumhuriyetlerinin bağımsızlıkları ile bir yerde olacağız. Gurur du-
yulan bir hâdisedir. Sözümün sonunda organizatörlere teşekkürlerimi bildiriyorum.

Prof. Dr. Bülent ARAS:

- Sayın Reşat MECİD’e değerli görüşleri için çok teşekkür ediyoruz.

 Aramızda olmayan Türk Cumhuriyetleri ülkeleri var, onların 
temsilcilerini burada görmek bizi çok memnun ederdi. Ancak bir 
noktada Haluk Alkan Hocama muhalefet ederek, duygusal yak-
laşımın gerekliliğine inanıyorum. Burada olsalar da olmasalar da 
Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi biz bir milletin altı 
ayrı ülkesiyiz. Birlikte olmaya zamanın şartları bizi zorluyor, duy-
gusal şartlar, tarihi şartlar, kültürel şartlar ve reel şartlar da zor-
luyor. Duygu ile reel ortamı birlikte birleştirip bu birlikteliği sağ-
lamak bizim görevimizdir. Burada olmayan ülkelerin temsilcile-
ri de bu faaliyetleri gördükten sonra burada olma yönünde önü-
müzdeki dönemlerde daha değişik kararlar alacaklarını düşünü-
yorum.

 Son konuşmacımız Sayın Prof. Dr. Süleyman KAYIPOV, bölge 
içerisinden bir perspektif ile bize bir genel değerlendirme yapa-
cak. Söz sizin Sayın KAYIPOV.
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TTeşekkür ederim. Sayın Başkan, sayın protokol, saygıdeğer 

dinleyiciler ve çok kıymetli basın mensupları hepinizi saygıy-

la ve sevgiyle selamlıyorum. Bu iki günden beri sürdürülmekte 

olan toplantı çok güzel sonuçlar verdi diyebilirim. Önce şöyle 

bir kıyaslama yapmak istiyorum. Ben bu Türk Dünyası toplan-

tılarına başından beri 1992’den beri katılagelmiş birisi olarak 

şunu görüyorum. 1992-1993 yıllarında ilk başladığımızda hep 

heyecanla kucaklaşıldı. Gelecekte çok güzel olacak şunu ya-

pacağız bunu yapacağız derdik. Ama unutulduk… Bir sonraki 

toplantı da yine aynı şey böyle devam etti birkaç sene boyun-

ca, bu toplantının farkı demek öyle de olsa duygusal zeminde 

de olsa bir şeyler yapmışız. Bu toplantı da artık bir farklılık gör-

düm ben. Bu toplantının farklılığı şu ki, ne yaptık, yaptıkları-

mız şunlardır: Gösterebiliyoruz artık ve bu toplantı da bir pro-

je üzerinde konuşuyoruz. Proje tanıtımı yapılıyor ve gerçek-

ten bugüne kadar siyasette, ekonomide, eğitimde, kültürde  

Prof. Dr. Süleyman KAYIPOV 
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi / 
Kırgızistan
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ilişkilerimiz nasıl oldu, neler yaptık, neler elde ettik; bundan sonra ne yapmalıyız 

diye konuşuyoruz. Bu çok güzel bir şey, bu güzel toplantıyı düzenledikleri için ben 

Osman Hoca başta olmak üzere Ahmet Yesevi Üniversitesi’ne teşekkür etmek isti-

yorum. Beni bu toplantıya davet ettikleri için de ayrıca teşekkür ediyorum. Çünkü 

iki gündür dinledim. Çok güzel sunumlar yapıldı. Çok ilgilendim ve yararlandım ve 

bazı bölümlerdeki şeyler açıklığa kavuştu. Hep bundan sonra bu konu ne olacak, ne-

reye gidecek, nasıl olacak, düşündüğümüz çok konular var ve bunlara bu toplantıda 

birçoğunun cevabını aldım. O yüzden arkadaşlar bu toplantı çok başarılı şekilde ger-

çekleştirildi diyebilirim. Zaman uzun olsaydı, belki birçok şeyi konuşmak isterdim. 

Fakat içinde çok önemli saydığım bazı hususları belirtmek isterim.

Sayın Dışişleri Bakanı Ahmet DAVUTOĞLU’nun konuşması bir siyasetçiden ziyade 

bir bilim adamının konuşması idi. Ben bu konuşmayı dinlerken gerçekten Türk Dün-

yası ayrıca bu egemenliğe kavuşmuş olan Türk Cumhuriyetlerinin 20 senelik tarihi-

nin genel felsefesini daha açık kavramış oldum. Şimdi üç boyutlu açıklamış oldu. Bu 

araştırmacılar içinde ve siyasetçiler içinde ve Türk Dünyası ile ilgili çalışma yapan bi-

lim adamları içinde çok güzel bir felsefi düşüncedir ve teorik bir zemindir diyebili-

rim. Ayrıca konuşmalarının içerisinde bir cümlesini alarak onun üzerinde konuşmak 

istiyorum. Sayın Dışişleri Bakanı dedi ki: Türk Cumhuriyetleri şimdiki Türk Cumhuri-

yetleri denizden uzak topraklara yerleşmiştir ve çoğu zaman büyük imparatorluklar 

kurmuştur. Kurmadığı dönemde de daha başka büyük güçlerin etkisi altında kalmış-

tır denildi. Bu çok önemli bir şey, demek ki, tarihten belli ki, biz büyük imparatorluk-

lar, ya da büyük güç olacağız, ya da başka birilerinin etkisi altında kalacağız ve büyük 

Türk toplumu olarak, Türk halkları ve onların bulundukları yer o kadar önemli ki, bü-

yük olmayı, büyük düşünmeyi ve büyük adımlar atmayı ufak tefek şeylerle uğraşma-

dan, büyük projeler yapmayı bize vazife etmektedir. Biz büyük düşününce ve büyük 

adımlar atınca ayakta kalacağız. Ufak problemlerle uğraşırsak biteriz. 

Sayın Dışişleri Bakanı’nın o cümlesi böyle olduğumuzu ispatlamaktadır. Gerçekten 

Kırgızistan mı olur? Özbekistan mı olur? Neresi olursa olsun Doğu Türkistan mıdır? 

Ya da çok uzakta yaşayan bir Türk topluluğunun toprağı mıdır? O kadar önemli ki 

bilmem kaç binlik toplum olursa olsun. 30 bin olsun, 5.000 olsun yine büyük dü-

şünmek zorundadır. Artık o denizden uzak topraklara yerleşmiş cumhuriyetler de-

ğil, Türkiye Cumhuriyeti de denizlerle kuşatılmış olduğu hâlde yine Türk kardeş-

lerimiz büyük düşünmek zorundadır. Büyük adımlar atmak zorundadır. Ancak öyle 

ayakta kalır. Demek Türk Dünyası’nın bütün Türk soyluların kaderi aynıdır. O yüzden 

biz aynı yönde üşünmek ve aynı fikirleri paylaşmak, fikirler farklı olabilir de, ama 
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aynı sonuca bizi götürecek projeler kurmak, düşünceler ortaya koymak zorundayız. 

O yüzden bu toplantı çok önemlidir. Türk Dünyası’ndan gelen bilim adamlarının, si-

yasetçilerin, siyasetçileri birleştirelim, fikirlerini ortaya koymaları açısından önemi 

çok büyüktür bu toplantının, sonra bir şey belirtmek istiyorum son olarak.

1993’te birbirimizi anlamıyorduk. Araya Rusça giriyordu. Şimdi de giriyor ama az, o 

zaman Moskova’da iki aylık Türkçe eğitimini alan ben az çok Türkçe anlardım. Yani 

kendi derdimi anlatabilirdim. Fakat yanımdaki Kırgızlar hiç anlamazdı. Ben tercü-

manlık yapardım. Ondan sonra çok ciddi konular olunca benim Türkçe yetmiyordu. 

Derdim hadi ben Rusça konuşacağım tercüman getirin, tercüman getirirlerdi, ben 

Rusça konuşup o da Türkçeye tercüme ederdi. Şimdi artık öyle problemimiz yok. 

Türkçe makale yazıyoruz. Konuşuyoruz. Kitaplar yazıyoruz. Araştırmalar yapıyoruz. 

Türkçede bir sıkıntımız kalmamıştır. Ve o gün öyleyse, bugün Kırgızistan’da Bişkek’in 

caddesine çıkın, herhangi bir caddesine beş kişiden birisi mutlaka çok güzel Türkçe 

konuşur. Ama aşağı yukarı % 90’ı Türkçeyi çok iyi anlar. Bugün işte bu başarıya ulaş-

tık. O gün konuştuğumuz şeyler, o gün hayal ettiğimiz şeyler çok yakın önümüzde 

duruyor. Mesele o zamanda ortak bir dil söz konusu idi. Ortak dilimiz ne olacak diye, 

ortak dil işte yavaş yavaş ortaya çıkmaktadır. Ben o zamanda söylediğim fikrimi bu-

gün çok kısa bir şekilde tekrarlamak istiyorum. Uzun zaman söylemedim hiç, çünkü 

dinlemediler, dinleyenlerde anlayamadılar.

Arkadaşlar biz Türk Lehçesi, şivesi falanı filanı ile uğraşmaktansa Türk Dillerinden bir 

tanesini seçelim ve gramerini de adam gibi yazalım, sözlüklerini oluşturalım, çevi-

ri sözlüklerini ortaya koyalım, terminolojik sözlüklerini yazalım, dil seviyesine ulaş-

tıktan sonra bütün gramer çeşitlerini ortaya koyalım o dilin, sonra da BM teşkilatına 

bizim ortak dilimiz budur. Dünya dili altı tanedir, yedin’cisi de bizim dilimizdir diye 

sunalım. O zaman sunduğumuz o dil bütün Türk Dünyası’nın ortak dili olacaktır de-

dim. Olmaz dediler, ya Kırgızcayı alsak Kazaklar küser, Türkçeyi alırsak Azeriler kü-

ser dediler. Küsmedim ama olmadı. Ben yine o görüşteyim arkadaşlar, o zaman han-

gisi dediler, ben bir dilin ismini vermedim. Fakat şöyle dedim: Hangi ülkenin nüfusu 

kalabalık ise ona bakalım, hangi devletin ekonomik durumu bugün daha iyi ise diğer 

devletlere göre buna bakalım, hangisinin devlet geleneği zengin ise o da çok önem-

lidir. Hangi ülkemizin Avrupa’ya çıkışı varsa ona bakalım ve bugün öyle bir dil olarak 

imkânı var olan mevcut olan bir dili seçelim. Dedim fakat olmamıştı. Şimdi tekrarlı-

yorum yine geç değildir ve ortak dil, ortak alfabe konusuna gelince, bu alanda da ça-

lışmalar sürdürmek lazım. Ben teşekkür ederim.
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Prof. Dr. Bülent ARAS:

- Sayın KAYIPOV’a ve değerli tespitlerine çok teşekkür ediyoruz. 

Çok değerli düşüncelerini bize ifade etti. Bu dil birliği Türk Coğ-

rafyasında sıkça konuşulan bir şeydir. Uzun dönemli bir hedef-

tir. Ancak dil birliğinden önce olması gereken bir hissiyat birliği, 

ortak dünya algısı, ortak tarih şuuru, ortak birlikte yaşama şu-

uru, en azından bu konularda ciddi mesafeler alındığını görmek 

çok önemlidir. Sayın KAYIPOV’un söylediklerinden hareketle 

ve iki günlük toplantı ve Türk Dünyası ile ilgi diğer çalışmalara 

bakıldığı zaman artık Türk Dünyası tarihin önüne bir özne ola-

rak çıkma kritik eşiğindedir. Ve küresel ölçekte tesir icra edecek 

manevralar yapmak kritik eşiği öncesinde ve buda büyük ço-

ğunluğunun bu ivmeye uyum sağlayacağı ve bu yönde çabalar 

harcayacağına yönelik inancım büyüktür. Buna uyum sağlama-

yanlarda tarihin karanlık boşluğunda yok olup gidecekler. Bunu 

engellemek mümkün değildir. Küresel ölçekte ne de bu ülkeler 

bağlamında, 

 Toplantının sonuna gelmiş bulunuyoruz. Toplantının kapanış 

konuşmasını Ahmet Yesevi Üniversitesi’nin Mütevelli Heyet 

Başkanı Sayın Prof. Dr. Osman HORATA yapacak. Yalnız ben 

başkan inisiyatifi kullanarak Sayın HORATA’dan önce burada 

bir Türk Dünyası’ndan aksakalımız var. Türk Konseyi yöneticisi 

Sayın Halil Akıncı Bey var. Halil AKINCI beyden toplantının ka-

panış konuşmasından önce birkaç dakika ile sınırlayarak görüş-

lerini aktarmak üzere kürsüye davet etmek istiyorum. Sayın bü-

yükelçiden sonra da Osman HORATA Bey’in kapanış konuşma-

sı ile toplantıyı kapatacağız.
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Halil AKINCI
Büyükelçi (E)

Sağ olun Sayın Başkan, çok teşekkür ederim. Çok verimli iki gün 
geçirdikten sonra toplantının kapanışını yapıyoruz. Ben bu toplan-
tıya sadece ismen katıldım. Genel sekreterliğini yaptığım bir örgü-
tü temsilen katılmadım. Ama örgütün aynı zamanda da kaçınıl-
maz olarak da temsilcisi olduğumu sayın başkan hatırladı. Ben en-
tegrasyon çalışmaları hakkında biraz bilgi vermek istiyorum. 

2009 yılında Nahcivan’da bir antlaşma imzalandı ve bu antlaşma 
ile Türk Konseyi’nin kurulması öngörüldü. Asıl adı Türkçe konuşan 
Devletlerle İşbirliği Konseyi, bugün Türk Konseyi tabiri kabul edil-
miş durumda, o kadar uzun bir uluslararası örgüt ismi, başka bir mü-
lahazayı bir kenara bırakırsak bile kabul edilebilir bir şey değildir. 16 
Eylül 2010 tarihinde de sekreterya kuruldu. Beni de genel sekreter-
liğe seçtiler. Bunun sonucu ne oldu. Bir kere genel sekreterlik kuru-
lunca alınan kararların takibi kolaylaştı. Size örnek vermek gerekir-
se: aşağı yukarı 2010 İstanbul Zirvesi’nde daha önceki zirvelerde ne 
söylendiyse orada tekrarlandı. Elimde bir liste var 1991 yılından beri 
her konuda işbirliği öngörmüşüz ve bazı kenarda kalanlar hariç ciddi 
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bir işbirliği olmamış. İstanbul Zirvesi’nde Türk Dünyasında entegrasyonu sağlamak için be-
lirli konularda odaklanmak gerektiği ve daha sonra diğer konulara geçilmesi gerektiği ve bu 
seçtiğimiz konularda, işbirliğinin ve bütünleşmenin gerçekleşmesi için gerekli adımların atıl-
ması gerektiği kararlaştırıldı. Sekreterya bu bir yıl içerisinde gerekli çalışmaları yaptı. Bunun 
sonucu olarak ekonomik işbirliğinde önemli adımlar atmak üzereyiz. En aşağısında önemli 
adımlar atacak kuruluşları harekete geçirecek üzereyiz.

2 Ekimde geçen yıl İstanbul Zirvesi’nde öngörülen Türk İş Konseyi’nin kurulmasına dair 
ilk toplantı yapıldı ve bu konuda da bir bildiri hazırlandı imzalandı. Daha sonra 12 Ekimde 
Ekonomi Bakanları toplanacak. Daha sonra da 20 Ekimde Dışişleri Bakanları toplantısı ve 
21 Ekimde de devlet hükümet başkanları toplantısı yapılacak. Gelecek senenin zirve top-
lantısının aşağı yukarı konusu bellidir. Bu bütünleşmenin ikinci önemli ayağı olan bilim ve 
kültürde yoğunlaşacağız. O zamanda gene ilgili bakanlar toplanmış olacak ve böylelikle 
reel bir şekilde bütünleşmeyi sağlamaya başlamış bulunuyoruz. Bu toplantı birçok konu-
da bizi aydınlattı. Fakat şunu gördüm toplantı sırasında bütün konular ayrı ayrı ele alınmış 
bütünleşme konuları üzerine fazlaca durulmamış. 

Duygusallık tabii ki her şeyin başlaması için önemli. Türk Birliği’nin kurulması, Türk 
Dünyası’nın entegrasyonu duygusallıkla başladı. Ama bir müddet sonra ayağımızın yere 
basması gerektiği anlaşıldı. Çünkü bir sürü hayal kırıklığı yaşamıştık. Beklentileri de ge-
reksiz yere yükseltik. Birbirimize yoğunlaşacağımız yerde, birbirimize aşırı duygusal dav-
ranmaktan aramıza bir takım sürtüşmeler çıktı. Bu sefer doğrudan doğruya yapılanların 
halkın görebileceği adımlar atılmasına karar verildi. Özellikle ekonomik entegrasyon. Size 
örnek vermek gerekirse aramızdaki ekonomik işbirliğinin daha da gelişmesine engel olan 
ne varsa onunla ilgili uluslar arası, Türk Konseyi çerçevesinde, kuruluşlar kurulacak. Bir ör-
nek vereyim. Ticaretin artmasına en büyük engeli ulaştırma meselesi olarak görüyoruz. 
Ulaştırma Ajansı kurulacak. İş ihtilaflarından bahsedildi. Türk Hakemlik Mahkemesi ku-
rulacak. Daha sonra ülkelerimiz içerisinde yeterince kalkınmamış bölgelerden bahsedildi. 
Onunla ilgili kalkınma ajansı kurulacak.

Özel sektörümüz her ülkede gelişmekte fakat yapılanmış durumda değil, o yüzden dev-
let özel sektör işbirliğini sağlayamıyoruz. Her ülkede Avrupa gibi odalar kurulacak. Alınan 
kararlar bunlar. Bana bu konuda size bilgi verme, paylaşma imkânı verdiği için Sayın Baş-
kana teşekkür ederim ve düzenleyenlere başta Sayın Ahmet Yesevi Üniversitesi Müte-
velli Heyet Başkanı Prof. Osman HORATA başta olmak üzere teşekkür ederim. Sağ olun.

Prof. Dr. Bülent ARAS: 

- Çok sağ olun Sayın Büyükelçim. Hemen sözü Sayın Osman 
HORATA’ya bırakmak istiyorum. Aslında bu iki günün en yorgun 
ismi, ancak bu yorgunluğuna rağmen bize bir kapanış konuşması 
yapacak.
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TTeşekkürler Sayın Başkan… Değerli misafirler, iki gün süren ama 

iki güne sığmayacak kadar büyük bir bilgi paylaşımının gerçek-

leştirildiği bir toplantının sonuna gelmiş buluyoruz. Bugünkü 

toplantımızın, bu toplantımızın amacı dost ve kardeş Türk Cum-

huriyetlerinin bağımsızlıklarının 20. yılı idi. Fakat bugün onların 

bağımsızlıklarının 20. yılını değil, birkaç asır kesintiye uğrayan 

köklü bir devlet geleneğinden doğan yeni filizlerin 20. yılını kut-

luyoruz. Dost ve kardeş ülkeler için bu yeni süreçte en büyük gü-

ven kaynağı bu köklü devlet geleneğinden aldıkları güç olacak-

tır. Onların köklü geçmişlerinden geleceğe doğru yeni yolculuk-

larında, sonsuza kadar kendi bayrakları altında özgürce yaşama-

larını diliyoruz.

Değerli konuklar, bu toplantının aksaksız bir şekilde geçmesi ko-

nusunda çok arkadaşımız, birçok kurum geceli gündüzlü çalıştı. 

Sizlere günün önemine uygun, toplantının önemine uygun hizmeti  

Prof. Dr. Osman HORATA
Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı
ve
(AKDTYK) Atatürk Kültür Merkezi Başkanı
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en iyi şekilde sunma çabası içinde oldu. Hepsine teşekkürlerimi ve tebriklerimi sunu-
yorum. 

Toplantımızın asıl mimarları, siz katılımcıları ve bizleri toplantı süresince yalnız bı-
rakmayan değerli dinleyicilerimize de teşekkür ediyor, çok daha görkemli yıl dönüm-
lerinde, görkemli toplantılarda buluşmak üzere hepinize saygılar sunuyorum. Teşek-
kür ederim.

Prof. Dr. Bülent ARAS: 

- Ben Sayın Başkanın işini biraz daha kolaylaştırayım. Bütün salon-
daki katılımcı arkadaşlarımızı bu tarihî günün anısını tarihe not 
düşmek üzere bir fotoğrafla sabitlemek istiyoruz. Bütün arkadaş-
larımızı, katılımcıları kürsüye davet ediyoruz, buyurun efendim.
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