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ÖZET

1990’ların başında Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nin (SSCB) dağılmasıyla Orta Asya’da, daha doğru bir ifadeyle Batı Türkistan’da Kırgızistan, Kazakistan,
Özbekistan ve Türkmenistan; Kafkasya’da ise Azerbaycan bağımsızlığını ilan etmiş ve Türkiye ile soy ve din bağı bulunan beş bağımsız Türk cumhuriyeti tarih
sahnesine çıkmıştır. Türkiye bu cumhuriyetleri ilk tanıyan ve büyükelçilik açan
ülke olmuştur. Bu gelişme Türk milleti tarafından coşkuyla karşılanmış, Türk elit
ve siyasetçileri tarafından söz konusu dönem “Türk asrı” olarak yorumlanmış ve
“Adriyatik’ten Çin Seddi’ne kadar” sınırı olan geniş bir alanda “Türk Birliği”nin
oluşacağı yönünde bir ümit doğmuştur.
Aslında yeni ortaya çıkmış gibi görünen bu coğrafya kadim Türk yurdu olan
Türkistan coğrafyasından başkası değildir. “Türk yurdu” anlamına gelen Türkistan
önce Rusya Çarlığı ve ardından SSCB’nin kontrolüne girmiş, Stalin döneminde
farklı özerk sosyalist cumhuriyetlere bölünmüş ve SSCB’nin dağılması sonrasında
ise yeni Türk cumhuriyetleri olarak uluslararası sistemde yer almıştır. Türkiye ortak tarihi bağlarla birlikte ortak dil, kültür ve geleneklere sahip olduğu yeni Türk
cumhuriyetleriyle bağımsızlıklarından bu yana iş birliği ve dayanışma içinde olmuş, sahip olduğu tecrübelerini kardeş cumhuriyetlerle paylaşmıştır. Aradan geçen otuz yıllık süre içinde ilişkiler istenen seviyede olmasa bile ciddi ilerleme kaydedilmiştir. Nitekim 12 Kasım 2021’de İstanbul’da yapılan Türk Konseyi Devlet
Başkanları 8. Zirvesi’nde tarihi bir karar alınarak temeli 1992’de Ankara’da Türkçe
Konuşan Devletler Devlet Başkanları Zirvesi ile atılan, 3 Ekim 2009’da imzala-
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nan Nahçıvan Antlaşması neticesinde Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi
adıyla kurulan (Türk Konseyi/Keneşi) örgüt “Türk Devletleri Teşkilatı” adı altında
yeniden yapılandırılarak SSCB sonrası kurulan Türk cumhuriyetlerinin bağımsızlıklarının otuzuncu yılında güçlü bir irade beyanında bulunulmuştur. Ayrıca
zirvede Türk Dünyası 2040 Vizyon Belgesi ile Türk devletleri arasında iş birliğine
ilişkin yol haritası da belirlenmiştir.
Bu rapor Türkiye ile Orta Asya Türk cumhuriyetleri arasındaki ilişkilerin
gelişimini Hanlıklar döneminden itibaren tarihsel süreklilik içinde ele almakta
ve farklı dönemlerde şekillenen ilişkileri irdelemektedir. Söz konusu Türk cumhuriyetlerinin bağımsızlıktan bu yana Türkiye ile gelişen ve derinleşen ilişkilerini inceleyen rapor ortak iş birliğine dayalı çok yönlü ilişkilerde geleceğe yönelik
potansiyel imkanları ortaya koymaktadır. Bu tespitler yapılırken Türk cumhuriyetlerinin sosyoekonomik durumları incelenerek potansiyel riskler ve avantajlar
belirlenmeye çalışılmaktadır.
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Türklerin Müslümanlığı kabul etmeleri ile birlikte büyük Hun hükümdarı Mete
Han ile şekillenen “Türk cihan hakimiyeti mefkuresi” manevi bir boyut kazanarak
“ila-yı kelimetullah” ve “nizam-ı alem” davası mefkuresi şeklinde dönüşüm sağlamış ve varlığını sürdürmüştür. Bu mefkurenin gereği olarak Türkler sadece kendi
milletine değil tüm insanlığa nizam ve adaleti getirmeyi hedeflemiştir. Nizam-ı
alem davası olarak adlandırılabilen bu mefkure Türk milletinin tarih ve medeniyetinin mihenk taşını oluşturmuştur. Böylece “kızıl elma”, “ila-yı kelimetullah” ve
“nizam-ı alem” ülküleriyle şekillenen “Türk cihan hakimiyeti” mefkuresi sonucu
Türklerin gönül coğrafyası her daim fiilen yaşadığı coğrafyadan daha geniş olmuştur. Diğer bir ifadeyle Türklerin milli vicdanlarında yer edinen bu mefkure
Türk imparatorluklarının kurulması ve tüm siyasi ve askeri hamlelerinin teşekkülünün mayası olmuştur. Bu nedenledir ki Türkler sadece ana vatanlarında kalarak
varlıklarını sürdürmeyi tercih etmemiş, üç kıtaya yayılarak farklı bölgelerde nizam-ı alemin tesisi için mücadele etmeyi yeğlemiştir.
Çok farklı boy ve klanlardan teşekkül eden Türkler tarihsel süreç içinde farklı
nedenlerle ana yurtlarından farklı coğrafyalara göç etmişlerdir. Ancak göç ettikleri bölgelerde de yeni yurtlar edinmeyi başarmışlardır. Bunlardan kimileri irili
ufaklı devlet kurmuş, kimileri aşiretten imparatorluğa yükselerek dünya siyasetinde önemli bir aktör olmuş, kimileri de göçebe ya da yarı göçebe topluluk olarak varlığını sürdürmüştür. Ama ister topluluk ister devlet isterse imparatorluk
düzeyinde olsun Türkler tarihsel süreçte birbiriyle siyasi, askeri, iktisadi ve kül-
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türel ilişkileri belli bir düzeyde sürdürmüşlerdir. Ancak bu ilişkileri kimi zaman
rekabet odaklı (Yıldırım Bayezid-Timur ilişkisi gibi) kimi zaman dostluk ve iş
birliği odaklı olmuştur. İlişkiler kimi zaman ise yaşanan konjonktüre bağlı olarak
en düşük düzeye inmiş hatta donma noktasına gelmiştir. Tarihsel süreçte Türkiye
ile Türk cumhuriyetleri arasındaki ilişkiler için de tüm bu durumlar söz konusu
olmuştur. Osmanlı devleti döneminde Osmanlı-Türk hanlıkları ilişkileri, Rusya
Çarlığı ve devamında SSCB dönemindeki ilişkiler ve Birliğin dağılmasıyla bağımsızlığını kazanan Türk cumhuriyetleri ile Türkiye ilişkilerinin farklı dönemler olarak ele alınıp analiz edilmesi gerekmektedir.
SSCB’nin dağılmasıyla birlikte beş Türk cumhuriyeti bağımsızlığını kazanarak yeni dünya düzeninde yerlerini almıştır. SSCB bünyesinde varlıklarını sürdüren bu devletler bağımsızlıklarını kazandıktan sonra bir taraftan yeni dünya düzeni içinde konumlarını belirlemeye çalışırken diğer taraftan da kendi soydaşları ile
yeni bir iş birliği oluşturma çabası içine girmiştir. Kuşkusuz bu dönemde kardeş
cumhuriyetlerin yeni döneme uyum sağlamalarında en büyük görev Türkiye’ye
düşmüştür. Yeni devletler olarak tarih sahnesine çıkan bu cumhuriyetlerin ortak
tarihi ve kültürel değerlere sahip oldukları Türkiye’den büyük beklentileri olmuştur. Türkiye bu cumhuriyetlerin bağımsızlığını ilk kabul eden ve ilk büyükelçilik
açan ülke olmuştur.
Bu raporun amacı uzun bir tarihsel süreç içinde farklı dönemler ve şartlarda
şekillenen Türkiye-Türk dünyası ilişkilerini göz önünde bulundurarak geleceğe
dönük bir perspektif önerisinde bulunmaktır. Türk dünyası coğrafyasında önemli bir konumu bulunan, kadim tarihte Batı Türkistan diye anılan ve günümüzde
Orta Asya olarak bilinen coğrafyada SSCB sonrasında dört müstakil Türk devleti
kurulmuştur. Bu devletlerin bağımsızlıklarını ilan etmelerinin üzerinden otuz yıl
geçmiş olmasına rağmen (son dönemde Kazakistan’da meydana gelen olayların
da gösterdiği üzere) halen kırılganlıklar bulunmaktadır. Bu raporda tarihsel süreç
içinde Orta Asya bölgesinde şekillenen iç ve dış dinamikler dikkate alınarak Türk
cumhuriyetlerinin gerek kendi aralarındaki gerekse Türkiye ile olan ilişkilerinin
sağlıklı oluşması ve bölge istikrarının temini için atılması gereken adımlar gerekçeleri ile birlikte konu akışları içinde verilmeye çalışılmaktadır.
Rapor üç ana bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde bağımsızlık öncesi Türkistan’ın siyasi durumunun yanı sıra Osmanlı devleti ve Türkiye ile ilişkiler ele alınmaktadır. Bu bölümde Hanlık dönemi olarak da adlandırılan Rus işgali öncesinde
Türkistan’ın yapısı ve Osmanlı devleti ile ilişkileri, Rus işgali döneminde Türkistan’da değişen yapı ve bu yapı çerçevesinde bölgenin Osmanlı ile ilişkileri ve nihayet
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Sovyet döneminde Türkistan’ın yeniden işgal ve parçalanması konusu incelenmektedir. Burada amaç Türk dünyası ile ilişkilerin sürekliliği olduğu ve günümüzde bölgede yaşanan birçok sorunun tarihsel geri planına dikkat çekmektir.
İkinci bölümde bağımsızlık sonrasında Türk cumhuriyetlerinde siyaset ve
ekonomi konusu analiz edilmektedir. Bu bölümde söz konusu cumhuriyetlerin siyasi ve ekonomik yapılarının şekillenmesi ve dış politika gelişmeleri ele alınmakta, ayrıca Orta Asya Türk cumhuriyetlerinde benzeşen tehdit algıları irdelenmektedir. Böylece Türkiye’nin Orta Asya Türk cumhuriyetleri ile iş birliği potansiyeli
belirlenmeye çalışılmakta ve olası risklere dikkat çekilmektedir.
Üçüncü bölümde ise bağımsızlık sonrasında Türk cumhuriyetleri ile Türkiye
arasındaki siyasi, kültürel ve ekonomik ilişkiler incelenmektedir. Bu bölümde bir
taraftan bağımsızlık sonrasında Türkiye ile Orta Asya Türk cumhuriyetleri arasında farklı alanlarda gelişen iş birliklerine değinilirken diğer taraftan potansiyel iş
birliği alanları vurgulanmaktadır.
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BAĞIMSIZLIK ÖNCESİNDE
TÜRKİSTAN’IN
SİYASİ DURUMU VE
TÜRKİYE İLE İLİŞKİLER

RUS İŞGALİ ÖNCESİNDE TÜRKİSTAN
Günümüzde “Orta Asya” olarak adlandırılan, Türklerin tarihinde önemli bir
yeri olan ve “Türk yurdu” anlamına gelen Türkistan, İran’ın Horasan bölgesinden başlayarak Kuzey Afganistan dahil Pamir ve Hindukuş-Kunlun (Karanlık)
Dağları’nın kuzey eteklerinden Çin’in Tun-huang bölgesine kadar uzanan, oradan
Mançurya’nın batısına ulaşan, Moğolistan’la birlikte Güney Sibirya’nın tamamını
içine alan, batıda Ural Dağları ile Volga Nehri’nin Hazar Denizi’ne ulaştığı noktaya kadar devam eden geniş bir alanı kapsayan kadim topraklardır. Bu coğrafi alan
19. yüzyılın ortalarına kadar tarihi kaynaklarda Türkistan olarak adlandırılmıştır.
Çoğunluğunu günümüzde Uygur ve Kazak Türkleri ile diğer Türk gruplarının
oluşturduğu Çin Halk Cumhuriyeti hakimiyetindeki bölgeye Doğu (Şarki) Türkistan, 1924’ten sonra Sovyet hakimiyetine giren alana Batı Türkistan,1 Batı Türkistan’ın tabii bir uzantısı olan ve günümüzde Afganistan’ın sınırları içinde kalan
bölgeye de Güney Türkistan adı verilmektedir.
Türkistan coğrafyasında birçok Türk devleti kurulmuştur. Bunların başında
Hun, Akhun, Göktürk ve Uygur devletleri gelmektedir. Bunlar Türkler Müslüman olmadan önce kurulan devletlerdir. Bu devletlerin yanı sıra bölgede birçok
Türk boyu da yaşamıştır. Yine bu bölgede kurulan Karahanlılar devletinin Müslü1 Ahmet Taşağıl, “Türkistan”, TDV İslam Ansiklopedisi, 41. Cilt, (Türkiye Diyanet Vakfı, İstanbul: 2012), s. 556.
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man olması Türklerin İslam kültür dairesine girmesine yol açmıştır. Günümüzde
dört Türk cumhuriyeti (Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan) bu
bölgede bulunmaktadır. Bölgede Sovyet sonrası dönemde bağımsız olan Tacikistan’da da önemli sayıda Türk nüfusu bulunmaktadır.
Rus işgali öncesinde hanlıkların hem kendi aralarında hem de İran ile arasında ciddi mücadeleler yaşanmıştır. Özellikle Kırgızların Şeybani Han’a karşı isyanından da faydalanan Şah İsmail 1510’da Özbeklere karşı mücadele başlatmış ve
bundan istifade eden Babür, Şah İsmail’in yardımı ile Türkistan’ı istila etmiştir. Bu
durum üzerine istila kuvvetlerine karşı yeniden toparlanan Özbekler (Doğu Anadolu’da Şii propagandası yaptığı için Osmanlılarla arası açılmış ve 1514’te Yavuz
Sultan Selim’e yenilen) İran’a karşı Osmanlı ile iş birliği yapmıştır.
Özbekler topraklarını işgal eden İran ve Babürlere karşı başarılı bir mücadele
vererek geri almayı başarmıştır. Ancak daha sonra bölgede yaşanan iç kargaşadan
dolayı Özbekler zayıf düşmüş ve zamanla parçalanarak hanlıklara bölünmüştür.
Hanlıklar arasında yaşanan mücadele sonucu oluşan otorite boşluğu ise bölgeyi dış istilalara karşı hazır hale getirmiştir. Özellikle 19. yüzyılın başlarında Hive
ve Buhara hanlıkları arasındaki rekabetin tekrar düşmanlığa dönüşmesi sonucu
yaşanan mücadele bölgeyi istilaya hazırlanan Rusya Çarlığı’nın Türkistan’ı işgal
planını uygulamaya koymasını kolaylaştırmıştır.
Türkistan hanlıkları Osmanlı devleti ile ilişki içinde olmaya özen göstermiştir. Özellikle Özbek Hanlığı’nın Horasan cephesinde İran’a karşı mücadelesinde Osmanlı devletinden harp malzemesi ve askeri yardım aldıkları
bilinmektedir. Portekizlilere karşı Hint Denizi’nde çarpışan Seydi Ali Reis,
Hindistan’dan dönerken Orta Asya’ya da uğramış ve İstanbul’dan Özbeklere
gönderilen Yeniçerilerin nasıl başarılı vazife gördüklerine hatıralarında geniş
bir şekilde yer vermiştir. Özbek hanları İstanbul’a gönderdikleri elçiler ve mektuplarla İranlılara karşı kazandıkları zaferleri zikrettikten sonra iş birliğinin
devamını istemişler ise de Osmanlılar bu istekleri ancak İran’a sefer gerektiği
zamanlar müspet karşılamıştır.2
Hanlıklar, dönemin en güçlü İslam devleti ve halifesi olması dolayısıyla Osmanlı devletinden başta siyasi olmak üzere askeri, dini, sınai vb. alanlarda yardımlar istemiştir. 1514-1873 arasında üç Özbek hanlığı da Osmanlı devletinin
desteğini sağlamak amacıyla İstanbul’a birçok defa heyet göndermiştir. Osmanlı

2 Halil Bal, Türkistan Tarihi, (İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Ders Notları, İstanbul:
2020), s. 8.
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devletine gelen elçilik heyetleri önce Osmanlı sultanına bağlılıklarını bildirmiş ve
ardından da yardım taleplerini dile getirmiştir.3
Sonuç olarak tarihi kaynaklar ve yazışmalara göre Türkistan hanlıkları ile Osmanlı devleti arasındaki ilişkiler Sultan İkinci Bayezid döneminde başlamış, Yavuz
Sultan Selim döneminde kurumsallaşmış ve Kanuni Sultan Süleyman döneminde
de zirve yapmıştır. Osmanlı devleti ile Özbek hanlıkları arasındaki ilişkilerin genel
olarak İran ile yaşanan mücadelelerde üst seviyeye çıktığı görülmektedir.4 Osmanlı,
Safevi-İran savaşları sırasında Orta Asya’daki Hive, Buhara, Semerkand ve Hokand
hanlıklarına elçiler göndererek siyasi ilişkilerde bulunmuştur. Buna karşılık adı geçen hanlıkların başındaki hanlar da 16. yüzyıldan itibaren İran ve Rusya’ya karşı hem
büyük bir siyasi güç hem de Osmanlı padişahının “İslam halifesi” olmasının etkisiyle
Osmanlı devletine elçiler gönderme ihtiyacını hissetmiştir. Bununla birlikte Osmanlı-Türkistan ilişkileri sadece siyasi olmayıp ilmi, ticari ve hac ile ilgili faaliyetleri de
kapsamış, Birinci Dünya Savaşı’nın sonuna kadar devam etmiştir. Her ne kadar bu
ilişkiler Kurtuluş Savaşı sırasında Türk-Sovyet ilişkilerinin olduğu yıllarda sürmüşse
de Sovyetlerin Orta Asya’ya hakim olmasından sonra azalmış5 ve SSCB’nin müsaade
ettiği ölçüde ve daha çok kültürel faaliyet şeklinde sürdürülmüştür.

RUS İŞGALİ DÖNEMİNDE TÜRKİSTAN
19. yüzyıl dünyanın birçok bölgesi gibi Türkistan için de oldukça hareketli bir dönem olmuştur. Bölgede yaşanan iç çatışmaların yanı sıra Rusya ve İngiltere’nin
Asya’da nüfuz mücadelesi Türkistan’ın Rusya Çarlığı tarafından işgali ile sonuçlanmıştır. Aslında Rusların bölgeye yönelik işgal hareketi 18. yüzyılda başlamıştır. Bu
dönemde Ruslar bir taraftan Balkanlar ve Kafkaslardaki Osmanlı topraklarına diğer
taraftan Türkistan’daki Kazak steplerine doğru yayılmaya başlamıştır. 19. yüzyılın
ilk yarısında Türkistan’daki iç karışıklıklardan yararlanan Rusya Çarlığı bölgede aktif bir politika izleyerek egemenlik alanını genişletmiştir. Bu çerçevede Hokand, Buhara ve Hive’yi hakimiyeti altına alan Ruslar 1876’da Hokand Hanlığı’nın varlığına
tamamen son vermiştir. 20. yüzyılın başında bölge tamamen Rusya Çarlığı’nın egemenliği altına girmiştir. Böylece neredeyse bir buçuk asrı bulacak Rus işgali altında
kalan Türkistan yeniden şekillenerek farklı bir yapıya dönüşmüştür.

3 Halil Ülker, “Osmanlı-Özbekistan Siyasi İlişkileri (1514-1873)”, Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt: 8,
Sayı: 4, (2019), s. 3977.
4 Ülker, “Osmanlı-Özbekistan Siyasi İlişkileri (1514-1873)”, s. 3977.
5 Yusuf Sarınay, Belgelerle Osmanlı-Türkistan İlişkileri (XVI-XX. Yüzyıllar), (T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri
Genel Müdürlüğü, Ankara: 2005), s. VI.
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Önceki sayfalarda ifade edildiği gibi birbirleriyle iktidar mücadelesine giren
ve iyice zayıflayan Türkistan hanlıklarının durumu Avrupa’ya doğru açılamayan
ve bu nedenle de Asya’ya yayılmak politikasını güden Rusya Çarlığı’nın bölgeyi
işgal etmesine zemin hazırlamıştır. Aslında Türkistan hanlıklarının zayıflatılması ve Rus işgaline uğramasına İran’ın da ciddi katkısı olmuştur. İran bir taraftan
farklı tarihlerde hanlıklarla askeri mücadeleye girmiş diğer taraftan da Türkistan’ı
Ortadoğu’ya bağlayan ticaret yollarını kapatarak Türkistan hanlıklarının ekonomik açıdan zayıflamasına neden olmuştur. Bununla yetinmeyen İran, Türkistan’ı
işgale gelen Rusya Çarlığı’na lojistik destek de sağlamıştır.
Rusya Çarlığı 16. yüzyılın ortalarından itibaren aşamalı olarak Asya’ya yayılmaya başlamıştır. Bu dönemde Kazan ve Astrahan’ı alan Ruslar 17. yüzyılın
başlarında Başkurt ülkesini, 18. yüzyılda da Kazakistan bozkırını işgal etmiştir.
Rusya’nın Kazakistan bozkırını işgali aslında Türkistan işgalinin kapısını açmıştır.
Bilindiği üzere Kazakistan’ın siyasi tarihinde önemli bir yeri olan Kazak Hanlığı
iç mücadeleler nedeniyle zamanla zayıflayarak küçük parçalara (Ulu Cüz, Orta
Cüz, Küçük Cüz) bölünmüş ve Cungar saldırılarına karşı Rus İmparatorluğu’nun
himayesine sığınmak zorunda kalmışlardır. Bu durum Rusya’nın bölgeye yerleşmesine yol açmıştır. Öncellikle bu cüzlerin varlığına son veren Rusya nihayetinde
19. yüzyılın sonunda tüm Kazak topraklarını işgal ederek Kazakistan’ı Rus İmparatorluğu’nun bir idari bölgesi haline getirmiştir. Bu kapsamda Rusya, Kazak
topraklarının bir kısmını Türkistan Genel Valiliği ve bir kısmını da Bozkır Genel
Valiliğine bağlı bölgeler (oblastlar) olarak tanımlarken iki bölge de (Ural ve Turgay) doğrudan Rus İmparatorluğu İçişleri Bakanlığına bağlanmıştır.6
Ruslar kuzeyden Kazak hanlıklarını işgal ederken güneyden ise Buhara ve
Hokand’a saldırmaya başlamıştır. Hokand Hanı Alimkul Beg’in Rusya ile girdiği
çatışmada hayatını kaybetmesi üzerine Ruslar Taşkent’i ele geçirirken bu fırsattan
istifade eden Buhara emiri ise Hokand’ın kalan yerlerini topraklarına katmıştır.
Ancak bu durum Buhara Hanlığı’nı Rus işgaline uğramaktan kurtaramamıştır.
Hokand’dan sonra gözünü Buhara’ya diken Rusya 1868’de Buhara Hanlığı’nı yenerek varlığına son vermiştir. Böylece kendi aralarında bir türlü anlaşamayan Hokand ve Buhara hanlıkları Rusya tarafından ortadan kaldırılmıştır.
Rusya’nın Türkistan bölgesine girdikten sonra izlediği askeri ve idari politikana bağlı olarak varlığı kalıcı hale gelmiştir. Batı Türkistan’ın tamamını işgal eden
Rusların ilk işi işgal ettiği bu bölgenin idari sistemini değiştirmek olmuştur. Ruslar

6 Yuri Bregel, An Historical Atlas of Central Asia, Cilt 9, (Brill, Leiden: 2003), s. 90.
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bu değişikliğe Türkistan’a doğru ilerlerken ilk işgal ettikleri Başkurtlar memleketi
ile Kazakistan’da başlamıştır. Eskiden veraset yoluyla başa gelen Başkurt ve Kazak
liderleri yerine kendilerine bağlı kişileri tayin etmeye başlayan Ruslar bölgenin
verimli topraklarına Rus nüfusunu yerleştirmiştir. Rusya, Türkistan hanlıklarını
işgal ettikten sonra kurduğu Türkistan Genel Valiliği ile Türkistan halkını kontrolü altında tutmaya çalışmıştır. Böylece bölgesel yönetim ile Rus yönetiminin iç
içe olduğu bir yerel yönetim sistemi şeklinde oluşturulan yeni idari yapı, zamanla
tamamen Moskova eksenli bir şekle bürünerek Rus çıkarlarına hizmet eden bir
yapıya dönüşmüştür.
Genel olarak Osmanlı devletinin Türkistan ile ilişkilerinin Safeviler ve Rusya Çarlığı eksenli şekillendiği görülmektedir. Milliyet, din ve mezhep ekseninde
Osmanlı devleti ile iş birliği halinde olan Türkistan hanlıkları Sünni bloklar arasında İran’a karşı yürütülen savaşların Orta Asya cephesini oluşturmuştur. Zira
İran ve Rusya, Osmanlılar ve Türkistan hanlıkları için müşterek düşman olarak
görülmüştür. Bu nedenle Osmanlı-Türkistan dayanışması ve dostluğu kaçınılmaz
bir zorunluluk haline gelmiştir.7 Ayrıca Rusya’nın Osmanlı ve Türkistan aleyhine
büyümesini sürdürmesi ise bu iki coğrafya arasında birliktelik arayışlarına neden
olmuştur. Genel olarak bakıldığında 16. yüzyılda Safeviler devleti ve 17. yüzyılın
ortalarından itibaren de Rusya Çarlığı, Türkistan’ın Batı dünyasıyla, özellikle de
Osmanlı devleti ile olan siyasi, askeri, dini, kültürel vb. ilişkilerinin sürdürülmesini engelleyen faktörler olmuştur.8
Rus işgali sürecinde Türkistan hanlıkları ile Osmanlı devleti arasındaki
ilişkiler sürmüştür. Bu süreçte Türkistan hanlıkları, Osmanlı devleti ile ilişkilerini kesmemiş, her tahta çıkan han Osmanlı devletine biat ettiğini bildiren
elçiler ve mektuplar göndermiştir. Hanlıkların Osmanlı devleti ile ilişki kurmalarının temel nedenleri arasında kendi aralarındaki mücadelelerde Osmanlı
devletinin ve doğal olarak halifenin desteğini üstünlük aracı olarak kullanmak
istemeleri ve bölgeyi işgale başlayan Rusya’ya karşı varlıklarını güvence altına
alma ihtiyaçları bulunmuştur.9
Bu nedenle örneğin Hokand hanı Muhammed Ali Han, Osmanlı sultanı ve
halifesinin desteğini rakibi olarak gördüğü Buhara Hanlığı’na ve Rusya’ya karşı bir

7 Remzi Kılıç, “Yavuz Sultan Selim Devri (1512-1520) Osmanlı-Özbek Münasebetleri”, Manas Üniversitesi Sosyal
Bilimler Dergisi, Sayı: 1, (2001), s. 93; Erhan Yoska, “Muhammed Ali Han Dönemi (1822-1842) Hokand Hanlığı-Osmanlı Devleti İlişkileri”, History Studies, Cilt: 3, Sayı: 3, (2011), s. 401.
8 Yoska, “Muhammed Ali Han Dönemi (1822-1842) Hokand Hanlığı-Osmanlı Devleti İlişkileri”, s. 402.
9 Bkz. Ülker, “Osmanlı-Özbekistan Siyasi İlişkileri (1514-1873)”, s. 3995-3999.
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araç olarak kullanma arayışına girmiştir. Bu amaçla İstanbul’a gönderilen her elçi
önce Osmanlı devletine bağlılığını bildirmiş ve ardından bölgede Osmanlı sultanı
ve halifesinin temsilcisi olarak hareket etmek istemiştir. Hatta Muhammed Ali
Han bölgedeki Müslümanların Rusya’ya karşı desteğini kazanmak için kendisine
“hanlar hanı” ve oğlu Muhammed Emin’e de “iller hanı” unvanının verilmesini
talep etmiştir. Ancak Hokand Hanlığı ve diğer Türkistan hanlıklarından gelen siyasi isteklere karşı Osmanlı devleti oldukça ihtiyatlı yaklaşmıştır. Osmanlı devleti
bu tür siyasi taleplere olumlu cevap vermenin hanlıklar arasındaki dengeyi bozup
mevcut mücadeleyi kızıştıracağı ve bu durumdan da Müslüman cemaatinin zarar
göreceği endişesiyle talepleri reddetmiştir.10
Rusya’nın Türkistan’ı işgali sırasında hanlıklar Osmanlı devletine elçi göndererek yardım talebinde bulunmuşlardır. Ancak sıkıntılı bir dönemde olan Osmanlı devleti maalesef bölgeye yeteri derecede destek sağlayamamış ve Rusya’nın bölgeyi işgaline engel olamamıştır. Böylece 1873’te Türkistan hanlıklarının tamamı
Rusya tarafından işgal edilince Osmanlı ve Türkistan hanlıkları arasındaki siyasi
ilişkiler de sonlanmıştır.

SSCB DÖNEMİNDE TÜRKİSTAN
Lenin önderliğindeki Bolşeviklerin Petrograd’daki Kışlık Sarayı’nı ellerine geçirmeleri ile başlayan, çarlık otokrasisinin yıkılması ve Sovyetler Birliği’nin kurulmasına yol açan “1917 Ekim Devrimi” Türkistan için yeni bir dönemin başlangıcı
olmuştur. Böylelikle 19. yüzyıldan itibaren Rusya Çarlığı’nın egemenliğine giren
Türkistan Ekim Devrimi ile Sovyet rejiminin hakimiyeti altına girmiştir. “Güçlü
Rusya” şovenizmi üzerine kurulu Rusya Çarlığı, Ekim Devrimi ile yerini Bolşeviklere bırakırken çarlık döneminin yayılmacı ve emperyalist politikası da küçük
farklılıklarla miras olarak bırakılmıştır. Ancak Bolşevikler nihai hedeflerini “Ortodokslaştırma” yerine “Sovyetleştirme” olarak belirlemiştir. Böylece Bolşevikler
milli politikalarını “Sovyet halkını oluşturmak” temeli üzerine kurmuştur.
Komünist Parti’nin programında “her ulusun kendi kaderini belirleme hakkına
sahip olduğu” hükmüne yer verilmişse de bu söylem tamamen halkları aldatmaya
yönelik politik bir söylem olmanın ötesine geçmemiştir. Her ne kadar Sovyetler Birliği başlangıçta çok milletli, çok dilli ve çok dinli bir görünüm sergileyip farklılıklara
karşı “saygılı” olacağı izlenimi uyandırmış ve bu konulara ilişkin bazı düzenlemeler
yapmışsa da çok vakit geçmeden gerçek niyet ortaya çıkmıştır. SSCB bünyesinde
10 Yoska, “Muhammed Ali Han Dönemi (1822-1842) Hokand Hanlığı-Osmanlı Devleti İlişkileri”, s. 406.
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topladığı farklı etnik ve dini grupların tepkisini çekmemek için önceleri sessiz kalan
Bolşevikler gerekli önlemleri aldıktan sonra uzun vadede Birlik içinde söz konusu
farklılıkları ortadan kaldırarak “tek tip Sovyet” (homo-Sovyeticus) insanı modelini
oluşturmayı amaçladıklarını dile getirmiştir. Bu modelin öngördüğü insanın dilinin
“Rusça”, dininin “ateizm” ve milliyetinin ise “Sovyet” olması devletin resmi politikası
olarak ilan edilmiştir. Böylece SSCB’nin nihai hedefi “Birliği oluşturan halkların her
birinin kendi ulusal kimliğini bir kenara bırakıp Sovyet üst kimliği altında birleşip
Sovyet halkını oluşturması” olarak belirlenmiştir.11
SSCB yönetimi Sovyet insanını oluşturmaya engel teşkil edecek milliyetçi hareketleri önlemek amacıyla yürürlüğe koyduğu politika çerçevesinde Türkistan
coğrafyasına da el atmıştır. Bir taraftan “Türklerin diyarı anlamına gelen” Türkistan kavramını yok etmek diğer taraftan da milli reflekslere dayalı yerel isimleri
ortadan kaldırarak bölgede kontrolünü güçlendirmek amacıyla Türkistan coğrafyasını yeni bir idari yapıya kavuşturmuştur. Bu kapsamda 1 Mayıs 1918’de bütün
Türkistan, Türkistan Otonom Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti adı altında birleştirilmiştir. Ancak başlangıçta tepki çekmemek üzere korunan “Türkistan” kavramının
varlığına ise kısa süre sonra son verilmiştir.
Türkistan’ı milli cumhuriyetlere ve vilayetlere bölme teklifi 16 Eylül 1924’te
Türkistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti Merkez Yürütme Komitesi olağanüstü
oturumunda, yine aynı yıl 14 Ekim’de İkinci Tüm Rusya Merkez Yürütme Komitesi toplantısında ve 27 Ekim’de SSCB Merkez Yürütme Komitesi toplantısında
Lenin’in milletler politikası doğrultusunda onaylanmıştır.12 Böylece 1925’te Türkistan beş etnik Sovyet cumhuriyetine bölünmüştür. Bunlar Özbekistan Sovyet
Cumhuriyeti ile Tacikistan, Türkmenistan, Kazakistan, Kırgızistan Sovyet özerk
cumhuriyetleridir. 1929-1936 döneminde ise bu özerk cumhuriyetlere tam Sovyet
cumhuriyeti statüsü verilmiştir. Böylece coğrafi anlamda Türkistan’ı bölen SSCB
rejimi, Türkistan aydınlarını yok ederek fikri anlamda da bölgeyi kontrol almaya
çalışmıştır. Bu kapsamda döneme damgasını vuran önemli bir olay “Repressiya”
diye adlandırılan aydınların katliamı hareketidir.13
Türkistan coğrafyasında Stalin döneminde yaşanan 1937-1938 olaylarını belirtmek için kullanılan Repressiya kavramı Sovyetler Birliği coğrafyasında büyük

11 Mehmet Yüce, Sosyo-Ekonomik Yönüyle Kırgızistan ve Kırgız Türkleri, Birinci Baskı, (Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Yayınları, İstanbul: 2021), s. 10.
12 Anvarbek Mokeev ve Zuhra Altımışova, “Sovyet Döneminin İlk Yıllarında Kırgızistan’da Milli Özerk Cumhuriyet Kurma Konusundaki Fikri Münakaşalar”, BELLETEN, Cilt: 83, Sayı: 298, (Ocak, 2019), s. 1088.
13 Yüce, Sosyo-Ekonomik Yönüyle Kırgızistan ve Kırgız Türkleri, s. 10.
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bir etkiye sahip olan baskı politikalarını tanımlamak üzere kullanılmaktadır. Stalin döneminde Türkistan’ın kontrol altına alınması amacıyla aydınlar baskılanmış, işkencelere maruz bırakılmış ve çoğunlukla 1938’de kurşuna dizilmek suretiyle yok edilmişlerdir. Baskıya maruz bırakılan ve öldürülen milli aydınların
ortak özellikleri sosyalist ideoloji içerisinde kendi halklarının siyasi, ekonomik
ve kültürel gelişimleri için çalışmış olmalarıdır. Mesela Kırgızistan’da aydınları
yok etmek için Troyka (Üçlü) adı verilen mahkemeler kurularak rejimin amaçları
doğrultusunda yargılamalar yapılmıştır. Bu mahkemelerde milli aydınlar Türkçü,
Turancı ve İslamcı suçlamaları ile kurşuna dizilmiştir.14
Sonuç olarak bu dönemde Türkistan coğrafyası bölünerek boy temeline dayalı farklı özerk sosyalist cumhuriyetler kurulmuş, söz konusu cumhuriyetleri
oluşturan Türk boyları farklı millettenmiş gibi mikro milliyetçiliğe dayalı politikalara işlerlik kazandırılmış ve bu çerçevede kendilerine farklılaştırılmış alfabe
dayatılmıştır. Böylece bir taraftan yapay milletler oluşturulurken diğer taraftan da
Türk halkları için üst çatı olan “Türk” kavramı hem içi boşaltılarak15 hem de farklı
anlam yüklenerek “tehdit” içeren bir kavrama dönüştürülmüştür. Diğer taraftan
bu coğrafyada Rus dilinin “ortak iletişim dili” ve Rus kültürünün de “üst kültür”
olarak beyinlere yerleşmesi sağlanmıştır.
Bu süreçte Türkiye ile Türkistan ilişkisi kopmuştur. Türkiye’nin söz konusu
ülkelerle ciddi bir iş birliğine girmesi mümkün olmamıştır. Zira SSCB döneminin tabiatı gereğince dış dünya ile olan ilişkiler Moskova üzerinden yürütülmüştür. Bu nedenle Moskova’nın müsaade etmediği bir ilişkinin tesisi ve yürütülmesi
söz konusu olmamıştır. Her ne kadar Gorbaçov döneminde uygulanan reformlar
sonrasında Türkiye söz konusu özerk sosyalist Türk cumhuriyetler ile sembolik
birtakım ilişkiler kurduysa da bu ilişkiler Moskova yönetiminin müsaade ettiği
ölçüde gelişebilmiştir.

14 Ebubekir Güngör, “Stalin Dönemi Kırgızistan’da Repressiya (1937-1938): Kırgız Milli Basınının Kurucularından Murat Salihov”, 20.Yüzyıl Başlarından Günümüze Türk Dünyası’ndaki Siyasi, İktisadi ve Kültürel Gelişmeler
Uluslararası Sempozyumu (24-27 Nisan 2018/Almatı-Kazakistan), s. 967.
15 SSCB bir taraftan kadim Türkistan coğrafyasını farklı isimlerle özerk cumhuriyetlere bölerek “Türkistan” ismini unutturmaya çalışırken diğer taraftan da bu ismi Kazakistan sınırı içinde küçük kasaba olan “Yesi” şehrine
vererek bu kavramın içini boşaltmıştır. Böyle Türk milleti için “Türk yurdu” anlamına gelen kadim Türkistan
algısını değiştirmeye çalışmıştır. SSCB bu politikayı Türk kavramı için de uygulamıştır. SSCB hem Türkistan bölge halkı hem de bölgedeki tüm Müslüman halkı ifade etmek üzere kullanılan “Türk” kavramını sadece Ahıskalı
Türklere münhasır kılarak Türklük kavramının içini boşaltmaya çalışmıştır. Ayrıca bölgede Türk etkisini kırmak
için de bir taraftan Türkiye’yi kapitalist düşman bir ülke ilan etmiş diğer taraftan Ahıskalı Türkleri, Türkiye ile iş
birliği yaptıkları için sürgüne maruz kalan hainler olarak göstermiş ve böylece Türk denilince hain ve düşman
bir millet algısını oluşturmaya çalışmıştır.
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BAĞIMSIZLIK SONRASINDA
TÜRK CUMHURİYETLERİNDE
SİYASET VE EKONOMİ

SİYASİ YAPILARIN ŞEKİLLENMESİ
Tarihsel süreç içinde Türkistan coğrafyasında hanlıklar ve devletler kuran Türkler
zamanla aralarındaki rekabetin yoğunlaşmasıyla zayıflayarak önce Rusya Çarlığı
ve ardından da SSCB egemenliğinde bir asrı aşkın süre hürriyetlerinden mahrum yaşamışlardır. SSCB’nin dağılmasının ardından Batı Türkistan coğrafyasında
Kırgızistan, Kazakistan, Özbekistan ve Türkmenistan adıyla dört bağımsız Türk
cumhuriyeti tarih sahnesine çıkmıştır.
Bağımsızlık sonrasında her bir cumhuriyet içinde bulundukları sosyoekonomik yapıyı da dikkate alarak serbest piyasa sistemine geçmeye çalışmıştır. Bu
kapsamda Kırgızistan ve Kazakistan şok terapi sistemi uygulayarak bu geçiş sürecini hızlandırmaya çalışırken Özbekistan ve Türkmenistan ise daha temkinli
davranmayı yani mevcut kurumları ıslah ederek aşamalı bir şekilde geçiş yapmayı
tercih etmiştir. Ülkelerin bu tercihleri siyasi sistemlerine, idari mekanizmalarının
işleyişine ve dış politikalarına da yansımıştır. Kırgızistan ve Kazakistan daha dışa
açık ve liberal bir politika, Özbekistan ve Türkmenistan ise daha içe kapalı bir
politika izlemiştir.
Kırgızistan 1991’de bağımsızlığını ilan ettikten sonra demokrasiye geçmeyi
hedeflemiş, merkezi planlı sistemden piyasa ekonomisine geçiş sürecini başlatmış ve bu bağlamda birçok radikal karar almıştır. Komşu ülkelerin aksine petrol
ve doğal gaz gibi stratejik kaynaklara sahip olmayan Kırgızistan –Akayev’in de

21

O R TA A S YA T Ü R K C U M H U R İ Y E T L E R İ V E T Ü R K İ Y E İ L E İ L İ Ş K İ L E R

katkısıyla– bağımsızlığının ertesinde kendisini “demokrasi adası” ilan ederek
Batılı devlet ve kurumların dikkatini çekmiştir. Bağımsızlığını kazandığı tarihten itibaren diğer Orta Asya Türk cumhuriyetleri gibi başkanlık sistemi ile yönetilen Kırgızistan’da Nisan 2010’da başlayan halk hareketiyle Cumhurbaşkanı
Bakiyev görevden uzaklaştırılmış ve muhalefet lideri Roza Otunbayeva öncülüğünde hazırlanan yeni Anayasa ile parlamenter sisteme geçilmiştir. Ancak ülkenin yönetim şekli parlamenter sistem olarak ifade edilse de 2010 Anayasa’sında
yapılan düzenlemelerle yönetim işleyişi itibarıyla yarı başkanlık sistemine dönüştürülmüştür.
Kazakistan 16 Aralık 1991’de bağımsızlığını ilan etmiştir. 28 Ocak 1993’te
kabul edilen Anayasa’ya göre ülke başkanlık sistemiyle yönetilen, üniter, laik,
demokratik ve sosyal bir hukuk devletidir. Kazakistan Parlamentosu Meclis ve
Senatodan oluşan iki kanatlı bir yapıya sahiptir. 1991’de göreve gelen kurucu
Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev’in uzun süre görev yapmasının ardından 19 Mart 2019’da cumhurbaşkanı görevinden ayrılacağını, Anayasa uyarınca
Senato Başkanı Tokayev’in cumhurbaşkanlığını üstlenerek seçimlere kadar bu
görevi sürdüreceğini açıklamıştır. Ardından kendi isteğiyle görevinden ayrılmış
ve bu kapsamda Kasım Cömert Tokayev 20 Mart 2019’da cumhurbaşkanlığı görevini üstlenmiştir.
SSCB’nin dağılma sürecine girmesi üzerine 31 Ağustos 1991’de Orta Asya’daki Türk cumhuriyetleri arasında Kırgızistan ile birlikte bağımsızlığını ilan eden
ilk iki ülkeden biri olan Özbekistan başkanlık sistemiyle yönetilmektedir. Yürütme erkinin başında bulunan cumhurbaşkanı aynı zamanda fiilen yasama ve yargı
erkini de kontrol etmektedir. Yasama yetkisi iki kamaradan oluşan “Ali Meclis”tedir. Özbekistan bağımsızlığını kazandığı 1991’den 2016’a kadar İslam Kerimov
tarafından yönetilmiştir. Kerimov’un 2 Eylül 2016’da hayatını kaybetmesinin ardından 4 Aralık 2016’da yapılan cumhurbaşkanı seçimini Şevket Mirziyoyev kazanarak cumhurbaşkanlığı görevini üstlenmiş ve 2021’de yapılan seçimde tekrar
cumhurbaşkanı seçilmiştir.
Türkmenistan, Orta Asya Türk cumhuriyetleri içinde en kapalı rejime sahip
ülkedir. Kendine özgü bir yönetim modeli geliştiren Türkmenistan başkanlık sistemiyle yönetilmektedir. “Türkmen modeli” olarak adlandırılan bu sistem resmi
yetkililer tarafından Türkmen geleneklerini ve milli özellikleri içinde barındıran
bir demokratik hukuk devleti olarak açıklanmaktadır. Bakanlar Kurulu başkanlığı
görevini de üstlenen devlet başkanı aynı zamanda ülkenin tek siyasi partisi olan
Türkmenistan Demokratik Partisi’nin de başkanıdır.
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EKONOMİK YAPILAR
Sosyalist sistemde üretim araçlarının mülkiyeti kamuya ait olduğundan bu araçlar ihtiyaçları karşılamak üzere devlet tarafından üretime tahsis edilmekteydi. Diğer bir ifadeyle kolektif mülkiyet ve merkezi planlamaya dayalı bir iktisadi yapı
söz konusuydu. SSCB uygulamasında bu yapının işleyişinde bölgesel uzmanlık
alanları oluşturulmuş, Birlik üyelerinin sahip oldukları bazı ekonomik üstünlükler dikkate alınarak üretimde uzman olacakları alanlar merkezi plan kapsamında
belirlenmiştir. Her ülke belirlenen alanda ihtisaslaşmış ve yapmış oldukları üretimi diğer üye ülkelerle karşılıklı mübadeleye giderek ihtiyaçlarını karşılamışlardır.
Ancak bu sorunlu yapı kimi Birlik üyesi ülkelere net avantajlar sağlarken özellikle zengin yer altı kaynaklarına sahip olup bu kaynaklarını çok ucuz bedeller
karşılığında mübadele etmek zorunda kalan kimi ülkeler açısından ise sömürüye
yol açmıştır. Bu eşitlikçi olmayan yapının oluşturduğu sömürü düzeni özellikle
SSCB’nin çöküş döneminde daha belirgin bir hal alarak avantajlı durumda olan
ülkelere daha fazla avantaj sağlamıştır. Bu durum avantajlı ülkelerin piyasa ekonomisine entegrasyonunu kolaylaştırırken dezavantajlı ülkeleri ise derin ekonomik resesyona maruz bırakmıştır. Sovyet sonrasında bağımsızlığını kazanan Türk
cumhuriyetleri SSCB döneminde merkezi planlı ekonominin işleyişinde dezavantajlı ülkeler grubunda yer almaktaydı.
Sovyet sisteminin kurulduğu günden dağıldığı güne kadar geçen sürede Türk
cumhuriyetleri sınai gelişimin yoğunlaştığı bölgelere ham madde temininde uzmanlaşarak asıl sınai üretimin yapıldığı diğer cumhuriyetlere bağımlı olmuş ve bu
bağımlılık ise hem ekonomik hem de sosyokültürel açıdan geri kalmalarına yol
açmıştır. Dolayısıyla bağımsızlıklarını kazandıktan sonra terk edilmişlik hissine
kapılmış ve hatta daha iddialı ifadeyle Sovyet sistemi içerisinde artı değer üretim
yeteneği düşük olması nedeniyle sistem dışına itilerek bir tür “devlet özelleştirmesi”ne maruz kalmışlardır.16
Bu nedenle bağımsızlık sonrasında yeni Türk cumhuriyetleri ciddi bir ekonomik krizle karşı karşıya gelmişlerdir. Başka bir ifadeyle uzun süredir içinde bulundukları merkezi ekonomik yapı içinde sahip oldukları zihinsel yapı nedeniyle
bağımsızlık sonrasında karşılaştıkları yeni ekonomik düzene uyum sağlamakta
zorluk yaşamış ve bunun neticesinde söz konusu ülkeler ciddi sosyal ve ekonomik
sorunlarla karşılaşmıştır. Bu sorunları çözmede her ülke kendi iç dinamikleri ve

16 Emsen, Ö. Selçuk vd., КЫРГЫЗСТАН НА ПУТИ К ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ, Reforma, 2 (54), 2012, s.19
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benimsemiş oldukları yönetim tarzı çerçevesinde hareket etmiştir. Kırgızistan ve
Kazakistan sorunları çözmede daha liberal bakışla hareket ederken Özbekistan ve
Türkmenistan ise daha muhafazakar davranarak mevcut yapıyı tamamen değiştirmek yerine bazı revizyonlarla sistemin ıslahı yoluna gitmiştir.
SSCB döneminde tahıl ambarı olarak görülen Kırgızistan bağımsızlık sonrasında serbest piyasa ekonomisine geçiş sürecini en hızlı başlatan ve bu konuda
en cesur reformları hayata geçiren ülke olmuştur. Diğer Türk cumhuriyetlerinin
aksine zengin yer altı kaynaklarına sahip olmayan Kırgızistan bu dezavantajını
avantaja çevirmek için “Orta Asya’nın demokrasi adası” olmaya aday olmuş ve
“Orta Asya’nın İsviçre’si” olmak için IMF, Dünya Bankası ve diğer Batılı kuruluşların öncülüğünde “şok tedavi”yi başlatıp “ekonomik reform programı”nı uygulamaya koymuştur. Böylece Batılı devlet ve kurumların dikkatlerini ülkeye çekerek
bir nevi yatırım ve finansman merkezi olmayı istemiştir. 1992’nin başlarında Kırgızistan, merkezi planlama kurumlarının çoğunu feshetmiş, özelleştirmeyi hızlandırmış ve fiyatları serbest bırakmıştır. Ancak bu atılımlar ülke ekonomisinin
düzlüğe çıkmasına yetmemiş aksine beraberinde birtakım sorunlar doğurmuştur.
Zira piyasa ekonomisinin kendi dinamiklerinden kaynaklanan çeşitli olumsuz
faktörler de ortaya çıkmıştır. Bunun sonucunda üretim azalmış, kişi başına gelir
düşmüş, işsizlik ve enflasyonda ciddi yükselmeler yaşanmıştır.
SSCB’nin dağılmasıyla birlikte bağımsızlığını ilan eden Kazakistan merkezi
planlamaya dayalı olan sosyalist sistemden piyasa ekonomisine dayalı olan liberal sisteme en hızlı geçiş yapan ülkelerden birisi olmuştur. Kazakistan başlangıçta
SSCB’den devraldığı bazı sorunlarla mücadele etmek zorunda kalmış olsa da hayata geçirdiği yapısal önlemler sayesinde bunların önemli bir kısmını çözmeyi
başarmıştır. Uygulamaya geçirdiği reformist politikaların yanında sahip olduğu
zengin doğal kaynakların etkisi ile Orta Asya’nın en merkezi ülkesi haline gelmeyi başarmıştır. Kazakistan bağımsızlıktan bu yana doğrudan yabancı yatırım
çekmekte en başarılı ülke olmuştur. ABD, Birleşik Krallık, Çin, Fransa, Rusya ve
Hollanda gibi ülkelerin gözde yatırım merkezi olmayı başarmıştır.
Özbekistan bağımsızlık sonrası diğer Orta Asya cumhuriyetlerinden farklı
olarak hızlı bir dönüşüm yerine kontrollü ve kendine özgü bir dönüşüm sürecini başlatmıştır. Bu yapının oluşumunda Kerimov’un “Yeni ev yapılmadan eski ev
yıkılmaz” şeklinde belirttiği reformlara bakışı temel unsur olarak rol oynamıştır.
Bu nedenle Kerimov iktidarında devletin yaklaşımı reformların yavaş ve itidalli
bir şekilde yapılması, Sovyet döneminden kalan sistemin bir anda söküp atılması
yerine bunların dönüşümünün sağlanması ve piyasa ekonomisine geçiş sürecinin
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yavaş yavaş ilerletilmesi şeklinde olmuştur. Bu bakışa “Özbek modeli” denilmiştir.
SSCB mirasını tamamen reddetmeyen ama bu dönemden tevarüs eden kurumları günün şartlarına uyarlamayı hedefleyen bu model yapısal açıdan başta ekonomi
olmak üzere devletin her alanda egemen olduğu merkezi planlama ekonomisinin
tipik birtakım özelliklerini taşımaktadır. Bu model ile belirlenen hedef ise “kendine
yeten ekonomi”ye sahip bir ülke olmaktır. Bu anlayış sonucu Özbekistan’da devletin
egemen olduğu içe dönük ve ithal ikameci bir ekonomik yapı oluşmuştur.
Bağımsızlıklarının ilk döneminde hemen hepsi ekonomik krizle karşılaşan
yeni Türk cumhuriyetlerinin ilerleyen dönemde toparlanmayı başarmış olmalarına rağmen aynı ekonomik gelişmeyi gösterdiklerini söylemek mümkün değildir.
Zira her bir ülke kendi dinamikleri ve benimsedikleri kalkınma modeline göre yol
almıştır. Bu ülkeler içinde en fazla gelişmeyi kaydeden ülkenin Kazakistan, en az
gelişme kaydeden ülkenin ise Kırgızistan olduğunu söylemek mümkündür.
Diğer Orta Asya cumhuriyetlerinin aksine zengin yer altı kaynakları olmayan
Kırgızistan yabancı yatırım çekme konusunda da pek başarılı olmamıştır. Bunda
ülkenin coğrafi yapısının da etkisi olduğunu söylemek mümkündür. Zira ülkenin
karalar ile çevrili olup denize sınırının olmamasının yanında dağlık bir yapıya sahip
olması lojistik açıdan dezavantaj oluşturmaktadır. Ayrıca ülkedeki siyasi istikrarsızlık da caydırıcı bir unsurdur. Bu nedenle iç tasarruf düzeyi de düşük olan ülkede
geleneksel ekonomik yapı devam etmiştir. Yani Kırgızistan ekonomisi tarım, hayvancılık, madencilik ve yurt dışında çalışan vatandaşların gelirlerine dayalı olarak
şekillenmiştir. Temel tarım ürünleri pamuk, yün ve hayvansal ürünlerden oluşmaktadır. Bu ürünler içinde pamuk ana ihraç ürünüdür. İhraç edilen diğer ürünler
arasında altın, cıva, uranyum, doğal gaz ve –bazı yıllarda– elektrik bulunmaktadır.
Ülke hidroelektrik barajların inşası da dahil olmak üzere ihracat tabanını genişletmek için yabancı yatırımları çekmeye çalışmaktadır. Ancak bunda pek başarılı olduğunu söylemek mümkün değildir. Burada en önemli caydırıcı unsur sağlıklı bir
yatırım ortamının bulunmamasıdır. Ülkenin altın madenini işleten Kanada firması
dışında Batı kaynaklı büyük yatırımcı şirket bulunmamaktadır. Ülkenin gayrisafi
yurt içi hasılasının (GSYH) dörtte birinden fazlası ağırlıklı olarak Rusya ve Kazakistan’da çalışan Kırgız işçilerin gelirlerinden oluşmaktadır.
Orta Asya Türk cumhuriyetleri içinde en fazla yabancı yatırım çeken ülke
Kazakistan olmuştur. Kazakistan zengin yer altı kaynaklarına sahiptir. Bu nedenle enerji kaynakları yönetimi ekonomik kalkınma stratejisinin temel eksenini
oluşturmaktadır. Dolayısıyla Kazakistan’ın ekonomik yapısının şekillenmesinde
petrol başat rol üstlenmiştir. Bağımsızlıktan bu yana petrol sektörüne büyük ya-
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tırım yapan Kazakistan’ın bu alanda yaptığı üretim bir taraftan hızlı bir şekilde
ekonomik büyümesini sağlarken diğer taraftan petrol dışı sektörlere de ivme kazandırmıştır. Ülkenin petrol rezervleri doğal gaz rezervlerine göre daha fazladır
ve eski Sovyet cumhuriyetleri içinde Rusya’dan sonra ikinci büyük petrol üreticisi
konumundadır. Günümüzde sanayi sektörünün büyük bir bölümünü petrol sanayii oluşturmaktadır. Kazakistan ekonomisinin bir başka önemli sektörü ise metal
işleme ve çelik üretimidir. Madencilik ve metalürji ülke ekonomisinin ikinci gelişmiş sanayi kolu durumundadır. Bu sektör de ciddi yabancı yatırımları çekmeyi
başararak ekonomik büyümeye olumlu yönde katkı sağlamaktadır.
Bağımsızlık sonrasında serbest piyasa ekonomisine geçmeyi hedefleyen Özbekistan ise –Kırgızistan ve Kazakistan’ın aksine– hızlı bir geçiş yerine kademeli
ve kontrollü bir geçişi planlamıştır. Bu kapsamda mevcut yapı birden lağvedilmemiş, birtakım reformlar yapılarak mevcut kurumların ıslahı yoluyla piyasa
ekonomisine uyum sağlanmasına çalışılmıştır. Bu kapsamda SSCB’den tevarüs
eden ekonomik yapı korunmaya çalışılarak içe kapanık ithal ikameci bir politika
izlenmiştir. Sovyet döneminde adeta pamuk deposu haline getirilen Özbekistan’ın
uzmanlaşmaya dayalı SSCB merkezi planlı ekonomi içinde kendisine düşen ihtisas alanı ise ağır sanayi ve pamuk üretimi olmuştur. Bağımsızlık sonrası dönemde
de bu yapı kısmen devam etmiştir. Bu nedenle günümüzde de ağır sanayi ülke
ekonomisinde önemli bir yere sahiptir.
İmalat sanayiinde yabancı yatırımcıların da ilgisini çeken en önemli sektör
otomotiv sanayii olmuştur. Özbekistan’da ağır sanayiden sonra tarım ikinci önemli
sektördür. Tarım GSYH’nin önemli bir kısmını teşkil etmekle beraber istihdamın
sağlandığı önemli bir sektördür. Tarım sektörü içinde ise halk arasında “ak altın”
olarak adlandırılan pamuk üretimi ön plana çıkmaktadır. Ülke pamuk üretiminde
dünyada beşinci, ihracatında ise ikinci sıradadır. Ülkedeki pamuk üretiminin aksine tahıl üretimi iç piyasanın ihtiyacını karşılamamakta ve tahıl ürünleri dolayısıyla
dışa bağımlılık oldukça yüksek bir seviyede bulunmaktadır. Sebze ve meyve üretimi
açısından iyi bir konumda olunmasına rağmen gıda işleme ve paketleme faaliyetlerinin yetersizliği nedeniyle bu üretim yeterince dış ticarete yansıtılamamaktadır.
Özbekistan ekonomisine katma değer sağlayan önemli bir unsur da ülkenin sahip
olduğu mineral ham madde kaynaklarıdır. Ülkede başta altın, kömür, alüminyum
ve uranyum olmak üzere yüzden fazla yer altı maden çeşidi bulunmaktadır. Altın
üretiminde Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ülkeleri içerisinde Rusya’dan sonra ikinci sırada yer almaktadır. İslam Kerimov’un ardından yönetime gelen Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev daha liberal bir ekonomi politikasını devreye sok-
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muş ve bu konuda birtakım reformlar yapmıştır. Bu durum ekonomiye yansımış ve
Özbekistan ekonomisi yıllar içinde önemli büyümeler kaydetmiştir.
Sovyet merkezi planlama sistemindeki uzmanlaşmaya dayalı ekonomik yapılanmada Türkmenistan’ın payına pamuk yetiştirmenin yanı sıra petrol ve doğal
gaz üretimi düşmüştür. Bağımsızlıktan sonra da Sovyet sisteminden tevarüs eden
bu yapı kısmen korunmuştur. Günümüzde de bu iki ürün Türkmenistan’ın dış
ticaretinde önemli yer tutmaktadır. Ülke zengin petrol ve doğal gaz rezervlerinin
yanı sıra mirabilit, iyot, brom, kükürt, potasyum ve tuz yataklarına da sahiptir.
Türkmenistan’ın gaz rezervleri küresel rezervlerin yaklaşık yüzde 10’unu oluşturmaktadır. Bu itibarla Türkmen gaz rezervlerinin dünyanın dördüncü büyük
rezervi olduğu tahmin edilmektedir.17
TABLO 1. ORTA ASYA TÜRK CUMHURİYETLERİNİN
BAZI MAKROEKONOMİK GÖSTERGELERİ (2019)*
Kırgızistan

Kazakistan

Özbekistan Türkmenistan

Nüfus (Milyon)

6,4

18,6

33,0

6,0

GSYH (Milyar Dolar)

8,5

180

57,9

40,9 (2018)

1.326

9.662

1.754

7.083 (2018)

4,5

4,5

5,6

6,3

98,4

87,1

42,1

2,2 (2018)

1,2

5,2

14,5

13,4

Kişi Başı GSYH (Dolar)
Büyüme Oranı (GSYH, Yüzde
Olarak Yıllık Değişim)
Dış Borç/GSYH
Enflasyon (TÜFE, Yüzde Olarak
Yıllık Değişim)
İhracat (Milyar Dolar)

2,0

57,8

13,9

9,7

İthalat (Milyar Dolar)

4,6

38,7

21,2

2,9

Dış Ticaret Dengesi
(Milyar Dolar)

-2,6

19,1

-7,3

6,8

Cari Hesap Dengesi/GSYH

-0,8

-6,5

-3,2

-3,0

Mali Denge/GSYH

-0,1

-1,9

-1,1

-0,2 (2018)

Kaynak: “Stay Updated with News from FocusEconomics”, FocusEconomics, https://www.focus-economics.
com/countries,https://www.imf.org/en/Countries, (Erişim tarihi: 17 Ekim 2021).
* 2020 pandemi etkisiyle şekillendiği için ülkelerin ekonomik durumunun analizinde yanılsamaya neden olacağı
kanaatinden hareketle 2019 verileri dikkate alınmıştır.

DIŞ POLİTİKA GELİŞMELERİ
Orta Asya Türk cumhuriyetlerinin her birinin sahip oldukları ekonomik potansiyel, nüfus yapısı, sınır meselesi, komşu ülkeler, güvenlik ve jeopolitik yapı gibi
iç ve dış dinamiklerinin yanında SSCB’den miras kalan sorunlar ve kurucu cum-

17 “Turkmenistan”, World Bank, https://www.worldbank.org/en/country/ turkmenistan/overview#1, (Erişim
tarihi: 18 Ekim 2021).
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hurbaşkanlarının yönetim tarzına göre dış politikaları şekillenmiştir. Bu nedenle
her bir ülke kendi dinamiklerinin yanında içe kapalı ya da dışa açık olarak tercih
ettikleri ekonomik büyüme modeli eksenli birbiriyle de pek örtüşmeyen farklı dış
politikalar izlemiştir.
Yer altı kaynakları ve yüz ölçümü bakımından komşularına göre daha mütevazı bir konumda olan Kırgızistan’ın komşularına yönelik rahatsız edici bir
talebi olmamıştır. Bölgede siyasi istikrar ve güvenlik konusunda en sorunlu
ülke durumunda olan Kırgızistan söz konusu sorunların çözümünde Rusya ile
iş birliği içinde olmayı öncelemektedir. Yer yer bu politikasında ABD ve Batı
yönlü kaymalar yaşasa da bu ülkenin kısa süre sonra yeniden yüzünü Rusya’ya
döndüğü görülmektedir.
Zengin yer altı ve enerji kaynaklarına sahip olan Kazakistan çok yönlü, pragmatik ve proaktif bir dış politika stratejisi izlemektedir. Bu stratejinin özünde milli çıkarlarını, dünya dinamiklerini ve bölgesel kalkınmayı dikkate alan dengeli ve
çok yönlü bir dış politika yatmaktadır. Rusya, Çin, ABD ve Batı ile ilişkilerinde
denge kurmayı başaran kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev bölgesel
ve küresel düzeyde itibar görmüştür. Deneyimli ve karizmatik bir lider olan Cumhurbaşkanı Nazarbayev tarafından geliştirilen söz konusu dış politika stratejisi
günümüz itibarıyla varlığını sürdürmektedir. Kazakistan izlemiş olduğu bu politikanın yanı sıra sahip olduğu enerji kaynakları, göreceli siyasi ve etnik istikrarı ve
başarılı diplomasisi sayesinde Avrasya’da bölgesel ekonomik ve siyasi bütünleşme
çabalarının öncüsü olmayı başarmıştır.
Özbekistan’da bağımsızlığın ardından kurucu cumhurbaşkanlığı görevini üstlenen İslam Kerimov içe kapalı, Batı’ya karşı temkinli ve güvenlik odaklı
“Özbek tipi” olarak ifade edilebilecek bir stratejiye dayalı politika izlemiştir. Bu
stratejinin doğal sonucu olarak Kerimov ülkesini küresel ve bölgesel gelişmelerden izole etmeyi ve ikili görüşmelere mesafeli davranmayı ilke edinmiştir. Kerimov’un vefatından sonra cumhurbaşkanlığı görevini üstlenen Mirziyoyev ise
–Kerimov’un aksine– dışa açık, iyi komşuluk ilişkilerinin geliştirilmesi, bölgesel
ve küresel kurumlarla iş birliğinin kurulması gibi diplomasiyi önceleyen yeni bir
dönem başlatmıştır. Bu kapsamda Özbekistan başta komşuları olmak üzere bölgesel ve küresel güçlerle iyi ilişkiler geliştirmeye özen göstermektedir.
Bağımsızlık sonrasında Türkmenistan’da bölgesel ve küresel ilişkilerin kurulması ve sürdürülmesinde güvenlik kaygıları hep ön planda olmuştur. Ülkenin sahip olduğu zengin yer altı kaynaklarına karşın yeterli güvenliği sağlayacak
gücünün bulunmaması dış politikasının belirlenmesinde ana faktör olmuştur.
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Kurucu Cumhurbaşkanı Türkmenbaşı’nın tarafsız ülke statüsü elde edilerek ülke
güvenliğinin sağlanacağına ilişkin öncelediği politikanın Birleşmiş Milletler (BM)
Genel Kurulu’nda kabulü ile “daimi tarafsız ülke” statüsü kazanan Türkmenistan
dış politikasının temelini bu eksende oluşturmuştur.

ORTA ASYA TÜRK CUMHURİYETLERİNDE
BENZEŞEN TEHDİT ALGILARI
SSCB sonrası dönemde Orta Asya’da yaşanan önemli sorunların başında etnisite
konusu yer almaktadır. Bir asırdan fazla Rusya Çarlığı ve Sovyetler Birliği egemenliğinde kalan Orta Asya’da Moskova yönetiminin izlediği farklı politikalar
günümüzde bağımsızlığına kavuşan yeni cumhuriyetlerin karşı karşıya bulunduğu kronik sorunların da temelini oluşturmaktadır. Çarlık ve Sovyet dönemi boyunca uygulanan politikalar geride dengesiz bir bölge ve kronik sorunlarla dolu
bir coğrafya bırakmıştır. Bu sorunlardan biri de etnisite sorunudur. Rusya Çarlığı,
Türkistan coğrafyasındaki Türkleri Hristiyanlaştırma ve Ortodokslaştırma politikası kapsamında asimilasyona tabi tutan uygulamalarını daha sonra Bolşeviklere
miras bırakmıştır. Ancak Bolşevikler doğal olarak nihai hedeflerini “Ortodokslaştırma” değil “Sovyetleştirme” olarak belirlemiştir. Böylece SSCB döneminde oluşturulan “Sovyet halkını oluşturma” temeline dayanan politika çerçevesinde tehcir
ve nüfus mübadelesi yoluna gidilmiştir.
Bu bağlamda başta Türkler olmak üzere birçok millet zorunlu tehcire tabi
tutularak SSCB coğrafyasının farklı bölgelerine gönderilerek zorunlu iskana
tabi tutulmuştur. SSCB ekonomik kalkınmayı sağlamak iddiasıyla yüz binlerce
Türk işçisini yurtlarından alıp Sovyetlerin diğer bölgelerine, yine aynı şekilde
yüz binlerce Rus ve Rus olmayan başka milletleri Türkistan’a (ya da diğer memleketlere) ekonomik ve endüstri yönünden kalkınmayı sağlamak bahanesiyle
uzman işçiler sıfatıyla göndermiştir. Yıllarca sürdürülen bu göç hareketinin asıl
maksadı ekonomik olmaktan ziyade siyasidir. Zira izlenen bu politikayla Rus
olmayan milletler bir potada kaynaştırılarak milliyet duyguları yok edilmek istenmiştir. Çünkü bu şekilde oluşturulan yapay kozmopolit bölgelerde farklı dil
ve kültürlerle karşılaşan insanların kullanabilecekleri ortak iletişim ve eğitim
dili doğal olarak Rusçadır. Böylece ana yurdundan sürülen, ana dilindeki okulunu ve milli çevresini kaybeden bu insanlar ister istemez yabancı bir kültürün
etkisiyle milliyetini kaybedip Sovyetleştirilmiştir.18

18 Mehmet Yüce, “Kırgız Türklerinin Ulusal Kimlik Politikası”, Akademik Bakış, Sayı: 9, (2006), s. 7.
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Bu politika sonucu Orta Asya’nın demografik yapısı homojen olmaktan çıkmış
ve bölge etnisite bakımından kozmopolit bir yapıya bürünmüştür. Mesela Orta Asya’nın en küçük ülkesi olan Kırgızistan’da resmi kaynaklara göre seksen ayrı etnik
unsur bulunmaktadır. Bu yapı Sovyet sonrası dönemde bağımsızlığını kazanan cumhuriyetler için de potansiyel sorun oluşturan konuların başında yer almıştır. Bu sorunun en fazla yaşandığı ve yer yer etnik çatışmaların olduğu ülke ise Kırgızistan’dır.
Etnik yapısı nispeten homojen kalan ülke de Türkmenistan’dır.
Ülkelerin sahip olduğu heterojen etnik yapı beraberinde göç sorununu da ortaya çıkarmıştır. Orta Asya’da göç sorunu farklı boyutları olan bir olgudur. Bu olgunun bir boyutu bölgede farklı şekilde zorunlu iskana tabi tutulan ulusların bağımsızlık sonrası oluşan serbest ortamdan yararlanarak kendi ata yurtlarına dönmeleri
(Almanların Almanya’ya, Yahudilerin İsrail’e, Ukraynalıların Ukrayna’ya, Polonyalıların Polonya’ya dönmeleri gibi) ya da Rusya’nın bölgeyi istilası sonrasında bölgeye
yerleştirilen Rus nüfusunun bağımsızlık sonrasında canlanan milliyetçilik politikaları sonucu Rusya’ya dönmek zorunda kalmalarıdır. Bir diğer boyut ise bağımsızlık
sonrasında yaşanan darboğaz sonucu işsiz kalan ya da düşük ücretle çalışmak zorunda kalanların iş bulmak amacıyla başta Rusya olmak üzere yurt dışında çalışmak
istemeleri sonucu ortaya çıkan iş göçü ya da beyin göçüdür.
Etnisite sorununun önemli bir boyutu da Rusya Çarlığı ve SSCB döneminde
Türkistan coğrafyasının jeopolitik yapısını değiştirmek amacıyla bilinçli olarak
bölgeye yerleştirilen Rus nüfusu ile ilgilidir. Rusya Çarlığı döneminde başlatılan
ve SSCB döneminde devam eden bu politika sonucu bölgedeki nüfus dengesi
Rusların lehine değişmiştir. SSCB’nin dağılmasından sonra yaklaşık 25 milyon
Rus bir anda kendilerini diasporada bulmuştur. Eski Sovyet cumhuriyetlerinde
yaşayan Ruslar, Rusya Federasyonu tarafından yakın çevredeki Ruslar olarak tanımlanmıştır. “Yakın çevre” kavramı bağımsızlığını yeni kazanmış devletlerde
ciddi bir endişe kaynağını teşkil etmiştir. Rusya’nın yurt dışındaki Rusları yakın
çevre doktrini bağlamında koruyacağı yönündeki açıklamaları ciddi oranda etnik
Rusun yaşadığı cumhuriyetlerde tedirginlik meydana getirmiştir. Bu ülkelerden
Kazakistan bağımsızlığını kazandığı dönemde bünyesinde neredeyse eşit oranda Kazak ve Rus barındırıyordu. Moskova yönetiminin Kazakistan’daki Ruslara
çifte vatandaşlık verilmesi şeklindeki talebi iki ülke arasında gerilime sebebiyet
vermiştir.19 Rusya’nın bölgede bulunan Rus nüfusuna yönelik izlediği politika günümüzde başta Kazakistan olmak üzere bölgedeki ülkeleri tedirgin etmektedir.
19 Tarık Demir, “Yakın Çevre Doktrini ve Orta Asya Cumhuriyetlerindeki Rus Azınlıklar”, Ufuk Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt: 5, Sayı: 10, (2016), s. 69-70.
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Orta Asya’daki ülkeler arasında yaşanan en önemli sorunlardan biri sınırlar
konusunda yaşanmaktadır. Bölgedeki ülkelerin hemen hepsinin arasında sınır sorunu bulunmaktadır. Bilinçli olarak sorun teşkil edecek şekilde SSCB döneminde
çizilmiş sınırlar bir taraftan bölge barışını ciddi bir şekilde tehdit ederken diğer
taraftan bölgede her daim Rusya’nın hakemliğine ihtiyaç gerektirmektedir. Rus
işgalinden önce demografik yapı esasına göre şekillenen Batı Türkistan coğrafyasının işgal döneminde demografik yapı dikkate alınmadan ve siyasi mülahazayla
oluşturulan özerk cumhuriyetler arasında problemli bölüşümü daha sonra çıkacak sorunlara kaynak teşkil etmiştir. Böylece Sovyet döneminde bozulan demografiyle uyuşmayan sınırlar bağımsızlık sonrasında hem ülkeler arasında gerilime
hem de ülkelerin içinde etnik sorunlara neden olmuştur.
Sınır sorununun yanı sıra bir diğer ilginç sorun da enklav/eksklav meselesidir. Fergana Vadisi’nde sınırlar belirlenirken bilinçli olarak oluşturulan “bir
ülkenin başka bir ülke tarafından kuşatılmış toprak parçası” anlamına gelen
Enklav sorunu ilginç bir yapı teşkil etmektedir. Mesela Özbekistan’ın Kırgızistan’da Soh, Şahimardan, Çonkara ve Jangıayıl adıyla bilinen dört enklavı
bulunurken Kırgızistan’ın da Özbekistan’ın ana sınırı içinde Barak adıyla bilinen bir enklavı yer almaktadır. Bunlar arasında en ilginci ise Kırgızistan’da Soh
enklavıdır. Bu yer coğrafi olarak Kırgızistan sınırı içindedir, egemenliği ise Özbekistan’a bırakılmıştır. Etnik yapı olarak da halkın büyük çoğunluğu Taciktir.
Dolayısıyla Soh, Kırgızistan sınırları içinde olduğu halde Özbekistan açısından
egemenlik, Tacikistan açısından soydaşlık sorununa kaynaklık etmektedir. Bu
mesele yakın zamanda (28 Nisan 2021) Kırgızistan ve Tacikistan arasında krize
dönüşerek silahlı çatışmaya yol açmıştır. Benzeri bir sorun daha önce yine Batıkent’te Kırgızistan ve Özbekistan arasında da gerilime neden olmuştur. Dolayısıyla bu sorunlar çözülmediği sürece gerginlik çıkması ve çatışmaya dönüşme
ihtimali bulunmaktadır.
Orta Asya Türk cumhuriyetleri için sorun oluşturan bir alan da etnisite, radikalizm, uyuşturucu trafiği ve sınır ihtilafları gibi konulardan beslenen güvenlik
sorunudur. Orta Asya bölgesel kompleksinde güvenlik sorunlarına neden olan
bu uyuşmazlıkların tarihsel arka planının Sovyetler Birliği döneminde uygulanan politikalara dayandığını söylemek mümkündür. Mesela Sovyetler döneminde orta ve uzun vadeli bir strateji olarak uygulanan “Matruşka modeli”, Birliği
oluşturan ulusların yan yana değil iç içe yaşamasını hedeflediğinden pratikte bir
asimilasyon stratejisine dönüşerek zamanla bölgenin doğal demografisini tahrip
etmiştir. Sovyet döneminde bozulan demografiyle uyuşmayan günümüzdeki ulu-
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sal sınırlar ise hem etnik hem de radikal sorunların temel nedenlerinden biri olarak varlığını korumaktadır.20
Orta Asya’da güvenlik sorununa neden olan unsurlardan biri de bölge ülkelerinin
yeterli askeri güce sahip olmamalarıdır. Bölgede uzun yıllardan beri iç ve dış güvenlik
SSCB tarafından temin edilmiştir. SSCB’nin dağılması sonrasında ise bir güç boşluğu ortaya çıkmıştır. Bu güç boşluğu bir taraftan bölgesel ve küresel güçler tarafından
doldurulmaya çalışırken diğer taraftan da bu durumdan yararlanan yasa dışı örgütler
bölgeye yerleşmeye başlamıştır. Bu durum bölgede kaotik bir yapıya neden olmuştur.
Ayrıca bölgenin Afganistan, Rusya, Çin ve Hindistan gibi ülkelere komşu olmasının
yanında zengin yer altı kaynaklarının da bulunması nedeniyle bölge kendine avantaj
sağlamaya çalışan küresel güçlerin mücadele alanına dönüşmüştür. Söz konusu kaotik
yapıya bu durum da eklenince güvenlik açığı giderek artmıştır. Bu yapı ile mücadelede bölge ülkelerinin ilk dönem kapasiteleri yetersiz kalmıştır. Bu nedenle söz konusu ülkeler güvenliklerini sağlamak amacıyla küresel güçlere dayanma zorunluluğu
hissetmişlerdir. Ancak ABD’nin 2000’lerde bölgede kadife devrimlerin destekleyicisi
olarak görülmesi üzerine bölge ülkeleri ikili anlaşmalar yapmak suretiyle Rusya’nın
veya Şangay İşbirliği Örgütü’nün daha etkin rol üstlenmesi talebinde bulunmuşlardır.
Bu da doğal olarak Rusya’nın ve Çin’in bölgedeki etkisini artırmıştır.
Radikalizm ve uyuşturucu trafiği coğrafi konumları nedeniyle özellikle Kırgızistan ve Özbekistan açısından önemli bir tehdit unsuru olmaya devam etmektedir. Aslında her iki sorun da bölgeye dışarıdan yapılan müdahalelerin ortaya
çıkardığı bir sonuçtur. Fergana Vadisi’nde yerleşen selefi tarzı radikal hareketler
bölgedeki diğer ülkelere göre daha dindar bir yapıya sahip Özbekistan için ciddi bir tehdit oluşturmaktadır. İslam düşünce sistemi içinde mümtaz bir yere sahip olan ve İslam’ın evrenselliğine zarar vermeyecek biçimde, itici olmaktan çok
kucaklayıcı bir yaklaşımla dini yorumlayan Hanefilik ve Maturidiliğin merkezi
olan Özbekistan’ın selefilik akımına maruz kalmasını tesadüfi bir gelişme olarak
yorumlamak mümkün değildir. Selefilik hareketinin yapısı analiz edildiğinde bu
hareketin Orta Asya’daki Hanefi-Maturidi düşünce tarzına sahip Türkleri hedef
aldığını söylemek mümkündür. Aynı gerekçelerle Rusya’nın da bölgedeki Şia eksenli hareketleri desteklediği bilinmektedir.
Fergana Vadisi’nde yerleşen radikal hareketlerin oluşturduğu istikrarsızlık
ve güvenlik boşluğu bölgede uyuşturucu trafiğinin oluşmasına neden olmuştur.
Bu istikrarsız bölgede yer alan Özbekistan’ın önündeki diğer bir sorun da uyuş20 Fikret Birdişli, “Orta Asya Bölgesel Güvenlik Kompleksi Bağlamında Kırgızistan-Özbekistan İhtilafı”, Yönetim Bilimleri Dergisi, Cilt: 15, Sayı: 30, (2017), s. 125.
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turucu trafiği olmuştur. Sovyetler Birliği döneminde uyuşturucu kullanımı çok
sık rastlanmayan bir durum oluştururken SSCB’nin Afganistan’ı işgali ile birlikte
ülkede uyuşturucu tüketimi artmış ve yaygınlaşmıştır. Bu durumun oluşması terör örgütlerine finans sağlayarak onları daha güçlü hale getirmiş ve böylece terör-uyuşturucu sarmalı oluşmuştur. Fergana Vadisi’nde oluşan uyuşturucu-silah
kaçakçılığı-radikalizm sarmalı başta Özbekistan ve Kırgızistan olmak üzere bölge
ülkeleri açısından önemli bir tehdit haline gelmiştir. Bu tehdide karşı bölge ülkelerinin tek başlarına ya da birlikte mücadele etme güçleri bulunmadığı için oluşan
güvenlik zaafı başta Rusya, Çin ve ABD olmak üzere dış güçlerin bölgeye müdahil
olmasına elverişli bir ortam oluşturmaktadır.
Orta Asya Türk cumhuriyetlerinin tüm kurumlarının SSCB döneminde şekillendirilen sistemle entegre olması söz konusu ülkeleri ciddi oranda Rusya’ya
bağımlı hale getirmiştir. SSCB döneminde Rus desteği ile ayakta kalan Kırgızistan’da günümüzde de aynı yapı devam etmektedir. Rusya bağımsızlığından
bu yana Kırgızistan’ın dış ticaretinde her zaman en önemli partner olarak ilk üç
sırada yer almıştır. Eski Sovyet cumhuriyetleri arasında Birlik ekonomisine en
sıkı şekilde entegre ülkelerden biri olan Kazakistan ekonomisinin sektörel ve finansal açıdan büyük ölçüde Rusya’ya bağımlı yapısı bulunmaktadır. Özbekistan
doğal gazının yüzde 80’inin alıcıları ise Rusya ve Çin’dir. Türkmenistan’ın petrol
ihracatında başlangıçta petrol boru hattı dolayısıyla tek alıcısı ve halihazırda ise
en önemli alıcısı Rusya’dır. Bu durum Orta Asya Türk cumhuriyetlerinin SSCB
sonrasında da Rusya’dan bağımsız bir strateji oluşturmalarına müsaade etmemektedir. Bu nedenle her bir ülke kendi dinamiklerini de dikkate alarak Rusya’yı göz
ardı etmeden kendine özgü bir strateji geliştirmiştir.
Orta Asya Türk cumhuriyetlerinin ekonomilerini Rusya’ya bağımlı hale getiren bir faktör de SSCB döneminde enerji sevkiyatının tamamen bu ülkeye bağımlı bir yapıda oluşturulmasıdır. Bu yapı dolayısıyla bağımsızlık sonrası dönemde
de Rusya söz konusu ülkelerin enerji ihracatında tek alıcı olmuş ve bu avantajını
kullanarak dünya piyasa fiyatının çok altında alım yaparak rant sağlamıştır. Doğal gaz sevk sorunu yaşayan ülkelerin başında Türkmenistan yer almaktadır. Gaz
sevkiyatında tamamen Rusya’ya bağımlı olmaktan rahatsız olan Türkmenistan
alternatif boru hatlarını inşası yönünde çaba içine girerek Çin ve İran ile birer
anlaşma sağlamıştır. Çin ve İran’a doğal gaz ulaştırılmasını sağlayacak boru hatları
2010’un başında faaliyete geçmesiyle Türkmenistan doğal gazı için yeni destinasyonlar oluşturulmuştur. Bununla birlikte doğal gaz alıcısı söz konusu ülkelerle
zaman zaman sorunlar da yaşanmaktadır.
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Ekonomik yapıları uzun dönem boyunca egemenliğinde kaldıkları SSCB
merkezi planlamasına dayalı olarak şekillenen Orta Asya Türk cumhuriyetleri,
sonrasında piyasa ekonomisine geçmek yönünde iradelerini ortaya koymalarına
rağmen karşılaştıkları bir dizi sorun nedeniyle yeteri derecede dönüşüm sağlayamamış ve yaklaşık otuz yıllık bir süre geçmesine rağmen istenilen düzeyde kurumsal yapı oluşturulamamıştır. Bu nedenle gelişim düzeyleri farklı da olsa bu
ülkelerin tümünün ekonomileri kırılgan bir yapı arz etmektedir.
Bağımsızlıktan sonra “şok terapi yöntemi” uygulayarak piyasa sistemine
hızlı geçiş yapan Kırgızistan ve Kazakistan’da birtakım ekonomik reformlar hayata geçirilmesine rağmen halen ekonomik yapı kırılgan bir seyir izlemektedir.
Ekonomisi tarım, hayvancılık ve yurt dışında çalışan işçi gelirlerine bağlı olan
Kırgızistan ekonomisi bu haliyle tamamen iklim koşullarına ve Rusya’nın sağlayacağı istihdam olanaklarına bağlıdır. Bu nedenle ekonomide istikrarlı bir sistem
oluşamamıştır. Zengin enerji kaynaklarına sahip olan Kazakistan ise ekonomik
kalkınmasının temel unsuru haline getirilen enerjinin sevkiyatında yaşanacak
sıkıntıların yanı sıra enerji piyasasında görülecek dalgalanmalar karşısında ekonomik yapısını korunaklı hale getirebilecek mekanizmaları henüz tam anlamıyla
tesis edememiştir.
Bağımsızlıktan sonra serbest piyasaya ekonomisine hızlı geçiş yapan Kırgızistan ve Kazakistan’ın aksine serbest piyasa ekonomisine geçmeye pek istekli olmayan, liberal kurum ve kuruluşlara mesafeli yaklaşan, ülkenin bazı özelliklerini ileri
sürerek kendisine özgü bir yapı kurmaya çalışan Türkmenistan ve Özbekistan’da
hemen hemen tüm sektörlerde devletin baskın bir yeri bulunduğundan rekabete
kapalı ve özel teşebbüsün gelişmediği bir ekonomik yapı oluşmuştur. Diğer taraftan
hukuk sisteminin şeffaf olmaması ve finansal hareketliliğin kısıtlanmış olmasının
yanında yapılan sıkı denetimler nedeniyle doğrudan yabancı sermaye girişi oldukça
düşük bir düzeyde kalmıştır. Bu nedenle ülkenin mevcut ekonomik dinamiği SSCB
döneminden tevarüs eden pamuk üreticiliği, ağır makine ve petrole dayanmaktadır. Temel ihracat ürünü olan pamuk üretiminde yapılan yanlış sulama ise ekolojik
denge üzerinde yaptığı tahribatın yanı sıra üretim düşüşüne de neden olmuştur.
Bu durumun ülkenin dış ticaretine olumsuz yansıması ve yapısal birtakım sorunları bünyesinde barındıran doğal gaz ihracatının da konjonktüre bağlı olarak inişli
çıkışlı bir trend izlemesi ülkenin makro ekonomik yapısında istikrarsızlığa neden
olmuştur. Ekonomide yaşanan bu tür yapısal sorunlar hem Türkmenistan hem de
Özbekistan açısından her zaman potansiyel bir sorun oluşturmaktadır.
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SİYASİ İLİŞKİLER
SSCB’nin dağılmasından sonra bağımsızlıklarını kazanan Türk cumhuriyetlerini
ilk tanıyan ve büyükelçilik açan Türkiye olmuştur. Türkiye, dili, dini ve kültürü
bir olan bağımsızlığını yeni kazanan Orta Asya Türk cumhuriyetlerine uluslararası arenada rehberlik etmiş ve bu devletlerin BM, IMF ve Dünyası Bankası gibi
uluslararası kurumlarla ilişkilerinin tesisinde yardımcı olmuştur. Diğer taraftan
Türkiye sosyalist sistemden liberal sisteme geçiş yapan bu ülkelere rol model olarak gösterilmiştir. Söz konusu dönemde “Türkiye modeli” uluslararası toplum
tarafından ilgiyle karşılanırken medya, akademik çevreler ve siyasi gözlemciler
tarafından bu fikir kabul görmüştür.
Türkiye, yeni Türk cumhuriyetleri ile çok taraflı iş birliği içine girmiştir.
Türk cumhuriyetleriyle ilişkilerinin geliştirilmesi Türk dış politikasının öncelikli hedefleri arasına alınmıştır. Bu kapsamda Türk dış politikasının idealist
temeli milliyetçi bir yaklaşımla yeniden şekillendirilmiştir. Özellikle Cumhurbaşkanı Turgut Özal, yeni Türk cumhuriyetleriyle samimi ilişkiler geliştirmiş,
devlet başkanlarıyla kişisel dostluklar kurmuş ve imkanların elverdiği ölçüde
ekonomik yardımlarda bulunmuştur. Uluslararası ilişkilerde ise SSCB sonrası
dönemde oluşan yeni dünya düzeninde Türkiye’nin önemi vurgulanarak “Adriyatik’ten Çin Seddi’ne uzanan Türk dünyası” söylemi yeni dönemde sıkça kullanılan bir ifade olmuştur.
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Türkiye’nin Türk cumhuriyetleri ile ilişkileri 1991 sonundan itibaren hızlı bir
gelişme göstermiştir. Cumhurbaşkanı, başbakan ve bakanlar düzeyinde gerçekleştirilen çok sayıda ziyarette iş birliği protokolleri imzalanmış, karşılıklı büyükelçilik açılışları yapılmış, Türk İşbirliği ve Kalkınma Ajansı (TİKA) ofisleri kurulmuş
ve Türkçe konuşan ülkeler zirveleri gerçekleştirilmiştir. Bunun yanı sıra Türkiye
kendi iç kaynaklarını harekete geçirerek yeni Türk devletlerine Eximbank kredileri açmış, birçok alanda eğitim imkanları tanımış, insani ve teknik yardımlarda
bulunmuş ve ekonomik destekler sağlamıştır.
Bununla beraber Orta Asya Türk cumhuriyetlerinin kendi iç sorunları ve çevresel faktörlerin yanı sıra Türkiye’nin iç ve dış dinamikleri ile bölgesel ve küresel
güçlerin izledikleri konjonktürel politikaların etkisiyle Türkiye ile Türk dünyası arasındaki ilişkiler Ankara’nın arzuladığı seviyeye ulaşamamıştır. Öte yandan kardeş
ülkelerle bazı istisnalar dışında ciddi sorunlar yaşanmamıştır. Ayrıca Türkiye ile
Orta Asya Türk cumhuriyetleri arasındaki siyasi ilişkilere bütüncül olarak bakmak
yerine her ülke özelinde meseleleri ele almak daha doğru bir yaklaşım olacaktır.

Kırgızistan ile İlişkiler
Türkiye, Kırgızistan’ın bağımsızlığını tanıyan ilk ülke olmuştur. Dolayısıyla Kırgızistan ile Türkiye arasındaki ilişkiler esas itibarıyla 1991’den itibaren oluşturmaya başlamıştır. 29 Ocak 1992’deki protokol uyarınca iki ülkede karşılıklı olarak büyükelçilikler faaliyete geçmiştir. Kırgızistan’ın İstanbul’da başkonsolosluğu
bulunmaktadır. 23 Aralık 1991’de Kırgızistan’ın ilk devlet başkanı Askar Akayev
ilk resmi ziyaretini Türkiye’ye yapmış ve bu ziyarette bir dizi iş birliği anlaşması
imzalanmıştır. Bugün iki ülke ilişkileri karşılıklı güçlü iradeyle her alanda hızla
gelişmektedir. İki ülke arasında bugüne kadar –özellikle cumhurbaşkanı düzeyinde– çok sayıda üst düzey temas ve ziyaret gerçekleştirilmiştir. Türkiye ve Kırgızistan arasında Şubat 2011’de yapılan görüşmede vizelerin kaldırılması ve ekonomik
ilişkilere ivme kazandırılması gibi önemli kararlara imza atılmış, yüksek düzeyli
stratejik iş birliği konseyi kurulmasına karar verilmiştir.
Türkiye ve Kırgızistan arasında eğitim, kültür, ticaret ve ekonomik iş birliği,
ulaştırma, iletişim, askeri ve diğer alanlarda 100’ü aşkın anlaşma ve iş birliği
belgesi imzalanmıştır. İki ülke cumhurbaşkanları tarafından 1997’de imzalanan
“Ebedi Dostluk ve İşbirliği Anlaşması”, 1999’da yayımlanan “Türkiye ve Kırgızistan: Birlikte 21. Yüzyıla” bildirisi ve 2011’de imzalanan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Kurulmasına İlişkin Ortak Açıklama stratejik ortaklığın
temel belgelerdir.
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Türkiye ile Kırgızistan ilişkilerini etkileyen önemli bir faktör ülkede güçlü bir
FETÖ unsurunun varlığıdır. Bağımsızlığından bu yana başta eğitim olmak üzere birçok sektörde ciddi bir şekilde faaliyet gösteren bu örgüt günümüzde başta
bürokrasi olmak üzere birçok alanda güçlü bir konumda bulunmaktadır. Aynı
zamanda güçlü bir lobicilik gücüne sahip bu örgütün orta ve uzun dönemde Türkiye-Kırgızistan ilişkilerinde etkili olma potansiyeli bulunmaktadır.

Kazakistan ile İlişkiler
Ortak tarih ve kültürel bağların bulunduğu Kazakistan’ın bağımsızlığını ilk
tanıyan ve bu ülkede ilk büyükelçilik açan ülke yine Türkiye olmuştur. Turgut Özal, Kazakistan’ı Orta Asya’nın kalkanı olarak gördüğü ve Türkiye ile
ilişki kurmada diğer Orta Asya ülkelerinden daha istekli bulduğu için bu
ülke ile ilişkilere özel önem vermiştir.21 Bu şekilde Türkiye ile Kazakistan
arasında başlayan sıcak ilişki artarak günümüze kadar devam etmiştir. Bu
ilişki Türk iş insanlarının bu ülkedeki başarılı çalışmalarıyla pekiştirilmiş
ve nihai olarak stratejik iş birliğine dönüşmüştür. İki ülkede her zaman kardeşlik hukuku ön plana çıkmış ve bu temelde ilişkiler “bir millet iki devlet” konumuna doğru yol alır bir hale gelmiştir. Bu politikanın oluşumunda Kazakistan Cumhuriyeti’nin kurucu Cumhurbaşkanı ve Türk Dünyası
Aksakalı Nur Sultan Nazarbayev’in ciddi katkısı olmuştur. Bu gelişmenin
doğal sonucu olarak da günümüzde Türkiye ile Kazakistan arasında birçok
konuda ve birçok sektörde ciddi anlamda iş birliği yapılmaktadır. Özellikle
2009’da iki ülke arasında imzalanan Stratejik Ortaklık Anlaşması ve 2012’de
kurulan Yüksek Düzeyli Stratejik İş Birliği Konseyi siyasi ilişkilere yeni bir
boyut kazandırmıştır.
Türk dünyasıyla ilgili kültürel ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi yolunda Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA), Uluslararası
Türk Kültür Teşkilatı (TÜRKSOY), Türk Devletleri Teşkilatı (eski adıyla Türk
Konseyi/Türk Keneşi), Türk İş Konseyi, Türk Akademisi, Türk Kültür ve Mirası
Vakfı gibi kurum ve kuruluşların kurulması ve gelişmesinde Türkiye-Kazakistan iş birliği büyük önem arz etmiştir. Türk Devletleri Teşkilatı’nın kurulması Ankara-Nursultan ilişkileri açısından özel bir öneme sahiptir. İki ülke, Türk
Devletleri Teşkilatı’nın kurulması ve sürekliliğinin sağlanması konusunda aktif
rol alan ülkelerin başında gelmektedir. Teşkilat geniş çerçevede Türk dünyasın-

21 Hikmet Özdemir, Turgut Özal Biyografi, (Doğan Egmont Yayıncılık, İstanbul: 2014), s. 490.
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da iş birliği seçeneklerini mümkün kıldığı gibi ülkeler arasındaki ikili ilişkilere
de olumlu katkı sağlamaktadır.22
Kazakistan’ın dış politika eksenlerinden birini oluşturan “ara buluculuk”
yönü uluslararası alanda kendisine saygınlık kazandırmasıyla birlikte bir dönem
gerilen Ankara-Moskova ilişkilerinin düzetilmesinde de yapıcı rol oynamıştır.
24 Kasım 2015’te Türkiye’nin Rus savaş uçağını angajman kuralları çerçevesinde
düşürmesi sonucu gerilen Türk-Rus ilişkilerinin normalleştirilmesinde dönemin
Cumhurbaşkanı Nazarbayev’in önemli katkısı olmuştur. İki ülke arasındaki gerginliğin büyük çaplı çatışmalara yol açabileceğinin farkında olan Nazarbayev her
iki ülke ile güçlü bağları olmasına karşın tarafsızlığını korumayı başararak ara
buluculuk rolünü üstlenmiştir.23
Ayrıca Türk siyasi tarihinde bir dönüm noktası olan 15 Temmuz 2016 başarısız darbe girişiminin hemen ardından Nazarbayev Türkiye’yi ziyaret ederek
desteğini göstermiştir. Bu zor zamanda “Türk Dünyası Aksakalı” Nazarbayev’in
Türkiye’yi ziyaret eden ilk cumhurbaşkanı olması ve açıkça desteğini göstermesi
iki ülke ilişkilerinin derinliği açısından büyük önem arz etmektedir.
Ankara-Nursultan ilişkilerinin gelişerek derinlik kazandığı bir diğer alan
da askeri-teknolojik alandır. Türkiye’nin Kazakistan askerlerine askeri okullarda
eğitim imkanı sağlamasının yanı sıra Kazakistan askeri birimlerinin donatımının
sağlanması ve Kazakistan Silahlı Kuvvetlerinin reform sürecinde önemli bir rol
üstlenmesi iki ülke ilişkilerinin stratejik derinlik kazanmasına neden olmuştur.
Kazakistan, Türkiye’den modern silahlar satın almanın yanı sıra ortak askeri sanayi tesisleri kurulması yönünde de iş birliğine girmektedir.

Özbekistan ile İlişkiler
35 milyona yaklaşan nüfusu ile jeostratejik konumu, köklü tarihi, zengin kültürel
değerleri ve ekonomik potansiyeliyle Orta Asya’nın kilit ülkesi olan Özbekistan’ın
bağımsızlığını tanıyan ilk ülke Türkiye olmuştur. 4 Mart 1992’de iki ülke arasında
tesis edilen diplomatik ilişkiler kapsamında Nisan 1992’de Türkiye’nin Özbekistan’daki büyükelçiliği ve Ocak 1993’te de Özbekistan’ın Türkiye’deki büyükelçiliği
açılmıştır. Kurucu Devlet Başkanı İslam Kerimov’un ilk ziyaret ettiği ülkelerden
biri Türkiye olmuştur. Bu ziyaretten kısa bir süre (dört ay) sonra Başbakan Sü-

22 Mevlüt Akçapa, “Türkiye ve Kazakistan’ın Türk Keneşi Kapsamındaki İşbirliği”, Türkiye-Kazakistan İlişkileri,
ed. Hasan Acar, (Nobel Yayıncılık, Bursa: 2021), s. 322.
23 Malika Mussurova, “Kazakistan’ın Dış Politikasında Çok Taraflılık ve Uluslararası Örgütler”, (Yayımlanmamış
Yüksek Lisans Tezi, Niğde Ömer Halis Demir Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020), s. 93.
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leyman Demirel ve bir yıl sonra da Cumhurbaşkanı Turgut Özal Özbekistan’ı ziyaret etmiştir. Böylece üst düzeyde gerçekleşen bu ziyaretlerde iki ülke arasında
ekonomik ve ticari iş birliği, kültür, eğitim, bilimsel değişim, sağlık, spor, turizm,
haberleşme ve ulaşım gibi birçok alanda anlaşmalar imzalanmış ve Türk-Özbek
İş Konseyi kurulmuştur. Gelişen bu olumlu atmosfer sonucu devletin teşvikiyle
Türkiye’den çok sayıda iş adamı Özbekistan’a giderek ciddi yatırımlar yapmıştır.
Türk kültür ve medeniyet tarihinde önemli bir yeri bulunan ve Türk halkının
gönül coğrafyasında mümtaz bir yere sahip Özbekistan ile başlayan samimi ve
ciddi iş birliği istikrarlı bir şekilde devam etmemiştir. Özbekistan ile Türkiye arasındaki gelişen bazı hadiseler nedeniyle ilişkiler inişli-çıkışlı bir seyir izlemiştir.
Başlangıçta Ankara ile ilişkileri geliştirmeye istekli olmasına rağmen Kerimov’un
sergilediği yönetim tarzına ilişkin Türkiye’nin bazı eleştirilerde bulunması ve muhalif lidere ev sahipliği yapması gibi nedenlerle kesintiye uğrayan üst düzey diyalog, iki ülkenin siyasi ve ekonomik ilişkilerinin beklenen düzeye çıkmasına engel
olmuştur.
1991’de bozulmaya başlayan ve Kerimov’a yapılan bombalı suikast iddiasıyla
1999’da kırılma noktasına gelen Ankara-Taşkent ilişkilerinde 2003’te dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Özbekistan ziyaretiyle kısmi düzelme yaşanmışsa
da bu durum fazla sürmemiş, muhalif liderin bir kez daha Türkiye’de ağırlanması,
2005’te gerçekleşen Andican olaylarına ilişkin Türkiye’nin BM’de Kerimov yönetimini eleştiren rapora imza atması ve kınaması ilişkileri daha da bozmuştur.
İslam Kerimov’un Eylül 2016’da vefat etmesinin ardından yönetime gelen yeni
Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev iki ülke ilişkilerine özel bir önem vermiştir.
Mirziyoyev’in göreve gelmesinin ardından Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan’ın 17-18 Kasım 2016 arasında Özbekistan’ı ziyaret etmesiyle başlayan üst
düzey görüşme trafiği Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev’in 25 Ekim 2017’deki
Türkiye ziyaretiyle devam etmiş ve bu ziyaretler karşılıklı olarak sürdürülmüştür. Bu
görüşmeler sonucunda Ankara-Taşkent yönetimleri arasında yüksek düzeyli stratejik iş birliği konseyi kurulması hususuna yer veren bir ortak açıklama da dahil olmak üzere çeşitli alanlarda çok sayıda belge imzalanmış, Türkiye-Özbekistan Ortak
Stratejik Planlama Grubu oluşturulmuştur. Bu olumlu gelişmelerin bir yansıması
olarak Özbekistan, Türkiye’ye uyguladığı vizeyi kaldırmıştır.

Türkmenistan ile İlişkiler
Türkiye 27 Ekim 1991’de SSCB’nin dağılmasının ardından bağımsızlığını ilan
eden Türkmenistan’ı ilk tanıyan ve Aşkabat’ta ilk büyükelçilik açan ülke olmuştur.
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İki ülke tarafından başlatılan diplomatik ilişkinin ardından kültürel ve ekonomik
alanlarda iş birliğini kapsayan çok sayıda antlaşma imzalanmıştır. Karşılıklı olarak cumhurbaşkanı seviyesinde ziyaretler gerçekleşmiştir. Başlangıçta çok samimi
bir sürece dönüşen ilişkiler zamanla iki ülkenin kendi gerçekleri ile karşılaşması
sonucu temkinli/mesafeli bir düzeye inmişse de genel itibarıyla ciddi bir sorun
yaşanmamıştır. Ankara-Aşkabat ilişkilerinde Rusya faktörü, doğal gaz sorunu ve
Türkmenistan’ın izlediği tarafsızlık statüsü önemli rol oynamıştır.
Berdimuhammedov iktidara geldiğinde Türkmenbaşı döneminde içe kapanan ülkeyi dışa açmayı ve bu minvalde başta komşularla ilişkiler olmak üzere
Türkmenistan’ın dış ilişkilerine bir ivme kazandırmayı hedeflemiştir. Türkmenistan’ın dışa açılım projesinin ivme kazanmasıyla birlikte Ankara-Aşkabat ilişkilerinde yeniden bir canlanma gözlenmiştir. İki ülke arasında çok sayıda üst düzey
ziyaret gerçekleşmiş ve birçok alanda iş birliği konusunda irade oluşmuştur. Bununla birlikte iki ülke ilişkilerinin arzulanan düzeye ulaştığını ve stratejik derinlik
kazandığını söylemek mümkün değildir.

KÜLTÜREL İLİŞKİLER
Türk toplulukları arasındaki kültürel ilişkilerin temeli oldukça eski dönemlere dayanmaktadır. Türk aydınları farklı coğrafyalarda bulunan Türk toplulukları arasında kültürel iş birliği ve bütünleşmenin sağlanmasına ilişkin entelektüel çalışmalar
yapagelmiştir. Orta Asya’da önce Çin ve ardından Rusya’nın uzun süreli işgalleri
Türk boy ve topluluklarının uzun süre birbirlerinden kopuk yaşamalarına neden
olmuştur. SSCB’nin dağılmasıyla birlikte bağımsızlıklarını kazanan Türk cumhuriyetlerinin dünya siyaset sahnesine çıkmasıyla kültürel entegrasyon hususu güçlü
bir şekilde dillendirilmeye başlanmıştır. Siyasi ilişkilerin aksine Türkiye ile Türk
cumhuriyetleri arasındaki kültürel ilişkiler sürekli yükselen bir ivme ile devam
ederek kurumsallaşmıştır. Bu ivmenin yakalanmasında Türkiye’nin çabaları ana
etken olmuştur. Aslında uzun dönem Rus kültür emperyalizminin altında yıllarca
kültürel sömürüye uğrayan Orta Asya Türk devletlerinin bağımsızlık sonrasında
maruz kaldıkları kendi iç sorunları ve dış faktörlere rağmen kültürel alanda kaydedilen gelişmeler takdire şayandır.
Kültürel alandaki gelişmelerde Türk cumhuriyetleri tarafından kurulan
TÜRKSOY, Türk Akademisi, Türk Kültür ve Miras Vakfı gibi kurumların yanı sıra
Türkiye’nin kurumları olan TİKA, Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı, Maarif Vakfı ve Yunus Emre Enstitüsü gibi kültürel faaliyetlerde bulunan
kurum ve kuruluşların önemli misyon üstlendiğini belirtmek gerekmektedir.
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Ortak tarih ve kültüre sahip Türkiye ve Türk cumhuriyetleri arasında çok yönlü
kültürel ilişkiler bulunmaktadır. Bu bağlamda Türk-Kırgız kültürel iş birliğini pekiştiren önemli bir unsur da eğitim faaliyetleri olmuştur. Bu konuda atılan ilk adım
ise Kırgızistan’ın da içinde bulunduğu yeni Türk cumhuriyetlerin profesyonel kadro
ihtiyacının karşılanması amacıyla başlatılan “Büyük Öğrenci Projesi”dir. Bu proje
kapsamında Türk cumhuriyetlerinden gelen öğrenciler için burs karşılığında eğitim
görme imkanı verilmiştir. Öğrencilerin gördükleri eğitim sonucunda kendi ülkelerine dönerek hizmet etmeleri beklenmiştir. 2010’da Büyük Öğrenci Projesi “Türkiye Bursları” ismi ile yeniden yapılandırılarak projenin yönetimi Yurtdışı Türkler
ve Akraba Topluluklar Başkanlığına devredilmiştir. Ayrıca Mevlana programı da
önemli bir fonksiyon üstlenmektedir.
Türkiye’nin Türk cumhuriyetlerinde açtığı okullar ilgili ülkenin eğitim sistemine ve ekonomisine sağladığı katkının yanı sıra kültürel ilişkilerin entegrasyonuna da ciddi katkı sağlamaktadır. İlköğretim, ortaöğretim ve yükseköğretime
kadar her öğretim kademesinde açılan ve faaliyet gösterdiği ülkenin en saygın eğitim kurumları olan bu okullarda öğrenciler tamamen ücretsiz eğitim almaktadır.
Diğer taraftan özellikle üniversitede öğrenim görmek üzere diğer cumhuriyetlerden gelen öğrenciler hem geldikleri ülkenin kültürü ile tanışmakta hem de kendi
aralarında kültürel kaynaşmayı gerçekleştirmektedir.
Bağımsızlıklarının ilk dönemlerinde kültürel faaliyetler Türkiye ile Türk cumhuriyetleri arasında yapılan ikili anlaşmalarla gerçekleştirilmeye çalışılmıştır. İlerleyen dönemlerde ikili ilişkiler yerini kurumsal faaliyetlere bırakmıştır. 1992-1993
arasında bilim ve kültür alanında önemli faaliyetler gerçekleştirilmiştir. Bunların
başında Ortak Alfabe Sempozyumu’nun yapılması, Türk Lehçeleri Sözlüğü’nün
hazırlanması ve Türk dünyası klasik eserlerinin çoğaltılması yer almaktadır. Yine
1993’te Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan ve Türkiye kültür bakanlarının imzaladığı anlaşma ile Türk dünyası UNESCO’su olarak
bilinen TÜRKSOY, 3 Ekim 2009’da ise Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan ve Kırgızistan tarafından imzalanan Nahçıvan Antlaşması ile Türk Dili Konuşan Ülkeler
İşbirliği Konseyi (şimdiki Türk Devletleri Teşkilatı) kurulmuştur. TÜRKSOY kültür ve sanat alanında başarılı projelere imza atarken Türk Akademisi ortak tarih,
coğrafya ve edebiyat kitapları dahil çeşitli projeler yürütmekte, Türk Kültür ve
Miras Vakfı da ortak kültür ve mirasın korunması için kadınları ve çocukları da
içeren pek çok etkinlik yapmaktadır. Türkiye ile Türk dünyası kültürel ilişkilerinin
genel seyri bu şekilde cereyan ederken Türkiye her bir Türk cumhuriyeti ile ikili
ilişkiler kapsamında da çok sayıda faaliyet icra etmektedir.
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EKONOMİK İLİŞKİLER
SSCB’nin dağılmasıyla birlikte bağımsızlıklarını kazanan Türk cumhuriyetleri
merkezi planlı sistemden serbest piyasa ekonomisine geçiş sürecinde Ankara’nın
deneyimlerinden yararlandıkları gibi yabancı oldukları yeni ekonomik sistemde
dış ticaret ve yatırım alanında da Türkiye ile iş birliklerini geliştirmeye çalışmışlardır. SSCB’den kalan ekonomik çöküntüyü miras alan bu cumhuriyetler kurumsal altyapıdan yoksun oldukları için etnik, kültür ve din açısından kardeş ülke
Türkiye ile duygusal temele dayalı bir ekonomik ilişki içine girmişlerdir. Bu yapıyı
analiz eden Batı da zengin yer altı kaynaklarına sahip ülkelerde bu alanlarda yaptıkları yatırımlar dışında kalan diğer ticari faaliyetlerini Türkiye üzerinde yapmayı
tercih etmiştir. Bu nedenle yeni Türk cumhuriyetleri dış ticaretlerini SSCB döneminde entegrasyon içinde oldukları cumhuriyetlerin yanı sıra Türkiye ile yapmak
durumunda kalmışlardır. Ancak ilerleyen dönemlerde özellikle 1995 sonrasında
gerekli kurumsal altyapıyı oluşturan bu cumhuriyetler mevcut ticari ortakları dışında Batı ülkeleriyle ticari ilişkilerinde gözle görülür bir gelişme kaydetmişlerdir.
Buna karşın Türkiye ile gerçekleştirilen duygusal temelli ekonomik ilişkilerde nispi anlamda bir gerileme söz konusu olmuştur. Bununla birlikte Türkiye her zaman
bu ülkelerin ekonomilerinde ilk beş ülke arasında yer almıştır.
Kırgızistan’ın bağımsızlığını kazandığı tarihten itibaren Türk ve Kırgız halkları arasındaki ilişkiler çok yönlü olarak tesis edilmiştir. Gücünü tarihi, kültürel ve
dilsel ortak mirastan alan ikili ilişkiler bu süre içinde hızlı ve kapsamlı bir şekilde
gelişmiştir. 1992’den itibaren Kırgızistan ile Türkiye arasında çok sayıda üst düzey
ziyaret gerçekleştirilmiş ve 100’den fazla ikili anlaşma imzalanmıştır. İkili ilişkilerdeki yakın iş birliği bölgesel ve uluslararası alanda da sürmektedir. Bu ilişkilerin
önemli bir eksenini kuşkusuz ekonomik ilişkiler teşkil etmektedir.
TABLO 2. TÜRKİYE’NİN KIRGIZİSTAN İLE TİCARİ İLİŞKİLERİ (MİLYON DOLAR)
2016

2017

2018

2019

2020

İthalat

101

143

47

77

91

İhracat

309

343

377

442

418

Toplam

410

487

424

519

509

+208

+200

+330

+365

+327

Denge

Kaynak: “Kırgızistan’ın Ekonomisi”, T.C. Dışişleri Bakanlığı, https://www.mfa.gov.tr/kirgizistan-cumhuriyeti-ekonomik-iliskileri.tr.mfa, (Erişim tarihi: 18 Ekim 2021); T.C. Ticaret Bakanlığı, https://ticaret.gov.tr, (Erişim
tarihi: 18 Ekim 2021).

Türkiye, Kırgızistan’a en çok yatırım yapan ilk beş ülke arasında yer almaktadır. Bununla birlikte bir hususu belirtmek gerekir ki Türk yatırımları genelde orta

42

BAĞIMSIZLIK SONRASINDA TÜRK CUMHURİYE TLERİ İLE TÜRKİYE İLİŞKİLERİ

ve küçük ölçekli yatırımlar olup stratejik yatırım grubuna girebilecek bir yatırım
bulunmamaktadır. Bunda Kırgızistan’ın ekonomik altyapısının zayıflığı kadar siyasi istikrarsızlığının da önemli etkisi vardır. Kırgızistan’ın yatırım alanında tarım, tekstil, madencilik ve hidroelektrik alanında Türkiye ile iş birliği içinde olma
talebi bulunmaktadır. İkili ticaret daima Türkiye lehine fazla vermektedir. Her ne
kadar iki ülke arasında dış ticaret hacminin 1 milyar dolara çıkarılması hedefi bulunsa da halihazırdaki dış ticaret hacmi (2020’de 500 milyon dolar civarındadır)
bu rakamın çok altındadır. Türkiye, Kırgızistan’dan başta fasulye, pamuk ve pamuklu kumaşlar, ham deri, değerli taşlar, altın ve gümüşten yapılmış mücevherler
ile mineral yakıtlar ithal ederken Kırgızistan’a ise hafif sanayi ürünleri, kimyasallar, plastikler, makine imalatı ürünleri, tarımsal ham maddeler, mobilya ve aksesuarlarını ihraç etmektedir.
Kazakistan-Türkiye ticari ilişkilerine bakıldığında “Ticari ve Ekonomik İşbirliğine Dair Protokol” ile başlayan ticari ilişkiler daha sonra imzalanan diğer
anlaşmalarla devam etmiştir. Ayrıca iki ülke arasındaki ekonomik ilişkiler temel
olarak Uzun Vadeli Ticari ve Ekonomik İşbirliği Anlaşması, Ekonomik ve Teknik İşbirliği, Yatırımların Karşılıklı Teşvik ve Korunması, Çifte Vergilendirmeyi
Önleme Anlaşmaları, Yeni Sinerji ve Ortak Ekonomi Programı 2019-2020 Eylem
Planı’na dayanmaktadır. Özetle iki ülke arasındaki ticari ilişkiler temel olarak ortak ticaret anlaşmaları üzerinden sürdürülmektedir.
Türkiye ile Kazakistan arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin göstergeleri
incelendiğinde Kazakistan’ın Türkiye’ye ihracatının Türkiye’nin Kazakistan’a ihracatından yaklaşık 1,2 kat fazla olduğu görülmektedir. İhracatın ticaretteki payı
açısından Türkiye’nin Kazakistan’a ihracatı yüzde 1, Kazakistan’ın Türkiye’ye ihracatı ise toplam ihracat miktarının yüzde 5’ini oluşturmaktadır. Ayrıca Türkiye’nin
Kazakistan’dan ithalatında özellikle bakır ve bakır menşeli ürünlerin ağırlıklı olması ve Türkiye’nin petrol ithalatçısı bir ülke olması nedeniyle Kazakistan ile yapılan ticarette açık verdiği söylenebilir.
TABLO 3. TÜRKİYE-KAZAKİSTAN İLİŞKİLERİNİN TEMEL GÖSTERGELERİ (2020)
Türkiye’den
Kazakistan’a
Toplam Ticaret (Milyon Dolar)

Kazakistan’dan
Türkiye’ye

2.166,2

3.058,9

İhracat (Milyon Dolar)

985,7

2.131,5

İthalat (Milyon Dolar)

1.180,5

927,4

1

5

İhracatın Ticaretteki Payı (Yüzde)
Kaynak: Trademap.org
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Kazakistan ile Türkiye arasındaki ticari ve ekonomik ilişkiler incelendiğinde siyasi ve kültürel alanlarda yaşanan olumlu gelişmelerin tam anlamıyla ticari
ilişkilere yansıdığını söylemek güçtür. İki ülkenin yatırım ilişkileri, ticari alanda
kaydedilen gelişmeler henüz istenilen seviyeyi yakalayabilmiş değildir. Kazakistan’ın yıllık dış ticaretinde Türkiye’nin payının sadece yüzde 5 civarında olması bu durumun en açık göstergesidir. Ayrıca Türkiye, Kazakistan’ın doğrudan
yabancı yatırım yaptığı ilk on ülke arasında yer almamaktadır. Hatta iki ülke
arasındaki yatırım ilişkileri ticari ilişkilerin de gerisinde kalmıştır. Bu bağlamda
iki ülke ticari ilişkilerinin geliştirilmesinin önündeki engellerin hızlı bir şekilde
kaldırılması gereklidir.24
Bağımsızlık sonrası Özbekistan ile Türkiye arasındaki ekonomik ilişkiler
olumlu bir iklim içinde başlamış, ticari ilişkilerin hukuki altyapısının oluşturulması amacıyla çok sayıda anlaşma imzalanmıştır. Ancak siyasi ilişkilerin gölgesinde kalan ekonomik ilişkiler siyasi ilişkilerde yaşanan gelişmelere paralel olarak
inişli çıkışlı bir seyir izlemiştir. Mesela 1999’da Türkiye’de bulunan Özbek öğrencileri geri çeken Özbekistan, Türk firmaları üzerinde siyasi ve ekonomik baskı
kurarak birçok firmanın faaliyetlerini sonlandırmasına neden olmuştur. Bazı iş
adamları tutuklanmış ve mal varlıklarına el konulmuştur. Bunun sonucunda ülkedeki Türk yatırımları azalmış, dış ticaret gerilemiş ve iki ülke arasındaki ticaret
potansiyel seviyenin çok altında kalmıştır.
Türkiye ile Özbekistan arasındaki dış ilişkilerin düzelmesi ve özellikle Şevket Mirziyoyev’in iktidara gelmesiyle birlikte iki ülke arasındaki ticari ilişkilerde yeni bir dönem başlamıştır. Cumhurbaşkanı Mirziyoyev’in görevi devralmasının ardından her alanda hızla gelişen ilişkilere paralel olarak dış ticaret
hacminde de kayda değer bir artış yaşanmıştır. Bu gelişme ekseninde 2016’da
1 milyar 242 milyon dolar olan ikili ticaret hacmi 2020’ye gelindiğinde yaklaşık
iki kat artarak 2 milyar 101 milyon dolar seviyesine yükselmiştir. Özbekistan’da
2018’de Türk sermayeli 364 şirket kurulmuştur. Özbekistan’da halihazırda Türk
sermayeli 1.100 civarında şirket bulunmaktadır. Bankacılık, ilaç, inşaat, otomotiv, ayakkabıcılık, turizm ve gıda sektörlerine yapılan toplam 1 milyar dolar
seviyesindeki Türkiye mahreçli yatırımların Özbekistan’ın ihracatına 300 milyon dolar katkı sağladığı ve bu yolla 50 bin kişiye istihdam oluşturulduğu tahmin edilmektedir. Türk müteahhitlik şirketlerinin bugüne kadar Özbekistan’da
üstlendikleri projelerin toplam tutarı 2,7 milyar dolar düzeyindedir. Türk şir24 Mehmet Yüce, “Kazakistan’ın Ekonomik Yapısı ve Türkiye ile Ekonomik İlişkileri”, Türkiye-Kazakistan İlişkileri, ed. Hasan Acar, (Nobel Yayıncılık, Bursa: 2021), s. 241.
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ketleri uzun süreli bir durgunluğun ardından son birkaç yıl zarfında yeniden
önemli projeler üstlenmiştir.25
TABLO 4. TÜRKİYE-ÖZBEKİSTAN EKONOMİK İLİŞKİLERİ (MİLYON DOLAR)
2016

2017

2018

2019

2020

İhracat

533

681

952

1.232

1.155

İthalat

709

823

746

1.140

970

1.242

1.504

1.748

2.372

2.125

-176

-142

156

91

185

Dış Ticaret Hacmi
Denge
Kaynak: “Özbekistan’ın Ekonomisi”.

Türkiye’nin Özbekistan’a ihraç ettiği başlıca ürünler temizlik maddeleri, ilaç,
römork, plastik ürünleri, gıda işleme makineleri iken ithal ettiği başlıca ürünler
ise bakır, bakır alaşımları ve bakır ürünleri, levhalar, pamuk ipliği, işlenmemiş
çinko, petrol yağları, gübre, konserve, altın, işlenmemiş kurşun ve ipektir. Dünya
Bankası verilerine göre 2019’da Türkiye hem ihracat hem de ithalat açısından Özbekistan’ın ilk beş dış ticaret ortağı arasında yer almaktadır. Söz konusu verilere
göre Türkiye, Özbekistan’ın toplam ihracatı içinde yüzde 7,52 pay ile beşinci sırada bulunurken aynı şekilde ithalat yaptığı ülkeler arasında yüzde 5,93 pay ile yine
beşinci sırada yer almaktadır.26
Türkmenistan ekonomisine ilişkin ayrıntılı istatistiki verilere ulaşmak
mümkün olmamakla birlikte Türkiye-Türkmenistan ekonomik ilişkilerinin,
Türkiye’nin Türkmenistan’ın dış ticaretinde sahip olduğu büyük pay ve ülkede
yerleşik bulunan Türk müteahhitlik firmalarının gerçekleştirdikleri geniş çaplı
projeler sayesinde gelişmekte ve çeşitlenmekte olduğunu söylemek mümkündür. Türkmenistan, Türk şirketlerinin Orta Asya’da en çok proje üstlendikleri
ülke konumundadır. Ayrıca Türkmenistan’a en fazla yatırım yapan ülke Türkiye’dir. Türkmenistan’da konut, sanayi, kültür ve spor tesisleri gibi birçok projeyi
hayata geçiren Türk müteahhitlik firmaları günümüzde de sektörde öncü durumundadır.27 Türk firmalarınca 1992-2019 döneminde müteahhitlik hizmeti
bağlamında toplamda yaklaşık 50 milyar dolar tutarında 1.019 proje üstlenil25 “Özbekistan’ın Ekonomisi”, T.C. Dışişleri Bakanlığı, https://www.mfa.gov.tr/ozbekistan-cumhuriyeti-ekonomisi.tr.mfa, (Erişim tarihi: 18 Ekim 2021).
26 “Uzbekistan Trade Summary”, World Bank, https://wits.worldbank.org/countrysnapshot/en/UZB, (Erişim
tarihi: 18 Ekim 2021).
27 Hülya Kayalı, “Türkiye-Türkmenistan Ticari İlişkileri (1992-2014)”, Marmara Türkiyat Araştırmaları Dergisi,
Cilt: 5, Sayı: 2, (2018), s. 163.
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miştir.28 Ayrıca önemli bir pamuk üreticisi olan Türkmenistan’da Türk girişimciler tarafından açılan tekstil tesisleri halihazırda ülkenin en modern yatırım
tesislerine örnek teşkil etmektedir. Tekstil alanında yapılan bu yatırımlar hem
istihdam imkanı oluşturmakta hem de ülkenin tekstil ve hazır giyim sektöründeki ihracatına katkı sağlamaktadır. Son yıllarda küresel ekonomik gelişmelerin de etkisiyle ikili ticaret hacminin daraldığı ve 2018’de ticaretin kayda değer
oranlarda düştüğü görülmektedir.
Dünya Bankası verilerine göre Türkiye hem ihracat hem de ithalatta Türkmenistan’ın ilk beş ortağı arasında yer almaktadır. Söz konusu verilere göre 2000’de
Türkmenistan’ın ticaret ortağı olduğu ülkeler sırasıyla ihracatta Rusya, İtalya, İran,
Türkiye ve Ukrayna; ithalatta ise Rusya, Türkiye, Ukrayna, BAE ve Japonya’dır.29
Türkiye’nin Türkmenistan’a başlıca ihraç ürünlerini tekstil ürünleri, enerji, kimya
ve tarım ürünleri oluştururken başlıca ithal ürünlerini ise işlenmiş metal, beyaz
eşya, elektronik ürünler, gıda, tekstil sanayii ürünleri, işlenmiş gıda ürünleri, inşaat malzemeleri, ulaştırma araçları ve ilaçlar meydana getirmektedir.30

28 “Türkmenistan Ekonomisi”, T.C. Dışişleri Bakanlığı, https://www.mfa.gov.tr/turkmenistan-ekonomisi.tr.mfa,
(Erişim tarihi: 20 Ekim 2021).
29 “Turkmenistan Trade Summary”, World Bank, https://wits.worldbank.org/CountryProfile/en/Country/
TKM/Year/2000/TradeFlow/EXPIMP/Partner/by-country, (Erişim tarihi: 20 Ekim 2021).
30 “Türkmenistan Ekonomisi”.
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Kendisine Türkistan’ı yurt edinen Türk milleti tarihsel süreç içerisinde kollara bölünerek farklı coğrafyalara dağılmış, gittikleri yerleri kendilerine yurt edinmiş ve
buralarda farklı isimlerle devletler kurarak dünya siyasi tarihi içinde yer almıştır.
Bu süreç içinde ata yurtları Türkistan farklı istilalara maruz kalmış, işgale uğramış
ve burada meskun Türk boyları hürriyetlerinden mahrum bırakılmıştır. Özellikle
önce Rusya Çarlığı ve akabinde SSCB egemenliğinde kalan Batı Türkistan’da uzun
süreli Rus istilasından sonra SSCB’nin dağılmasıyla Birlik içinde cumhuriyet statüsünde yer alan devletler bağımsızlıklarını ilan etmiştir.
Bu gelişmeler karşısında Türkiye soy ve din bağı bulunan Orta Asya Türk
cumhuriyetlerini hemen tanımış, büyükelçilikler açmış, ortak tarih ve kültüre sahip olduğu kardeş devletlerle çok taraflı iş birliği içine girmiştir. Türkiye’nin Türk
dünyasına yaklaşımı yeni Türk cumhuriyetleri tarafından takdirle karşılanmıştır.
Başlangıçta yeni dağılan SSCB’nin getirdiği sorunlarla uğraşan Rusya ilk dönemlerde Türkiye’nin Türk dünyasına ilişkin politikalarıyla yakından ilgilenmemiştir.
ABD ve Batı ise Türkiye üzerinden bu coğrafyaya nüfuz etmek istediği için Ankara’nın Türk dünyasına yaklaşımını desteklemiştir. Bu şekilde oluşan konjonktürel
siyasi iklim Türkiye’nin Türk cumhuriyetleri ile ilişkilerini geliştirmek ve kurumsallaştırmak için uygun zemin oluşturmuştur.
Türkiye ile yeni Türk cumhuriyetleri arasında kurulan bu ilişki özellikle ekonomi alanında olumlu sonuç doğurmuştur. Türkiye gerek yatırım gerekse dış
ticaret açısından Orta Asya Türk cumhuriyetlerinin ilk beş ortağı arasında yer
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almıştır. Ancak ekonomik ve kültürel alanın dışında kalan diğer alanlarda özellikle siyasi alanda ilişkiler arzulanan seviyeye gelmemiş ve stratejik bir derinlik
kazanmamıştır. Söz konusu ilişkiler hep kırılgan bir zeminde yürümüştür. Bu durumu dört temel gerekçeye dayandırmak mümkündür: i) Rusya faktörü, ii) ABD
ve AB faktörü, iii) Orta Asya Türk cumhuriyetlerinin kendi iç dinamikleri ve iv)
Türkiye’nin dinamikleri.
Türk dünyası birliği fikrinin tekemmül etmesi ve uygulamaya geçebilmesinde Rusya’nın yaklaşımı önemli bir faktördür. Gerek Ankara ile yeni Türk cumhuriyetleri arasındaki ilişkiler gerekse Türk cumhuriyetlerinin kendi aralarındaki
ilişkilerinin belirlenmesinde Moskova yönetiminin duruşu önemlidir. Başlangıçta Türkiye ile Türk cumhuriyetleri arasındaki ilişkileri anlayışla karşılayan Rusya
“Adriyatik’ten Çin Seddi’ne Türk Yurdu” ve “Türk Birliği” gibi milliyetçi söylemlerden rahatsızlık duymaya başlamış, bu söylemleri “Turancılık” olarak algılamış
ve arka bahçesi olarak gördüğü Orta Asya Türk cumhuriyetlerine bu yaklaşımın
sirayet etmesini istememiştir. Her ne kadar SSCB dağılmış olsa da Rusya yakın
çevre doktrini kapsamında Orta Asya ve Kafkasya’daki etkisinden hiçbir zaman
vazgeçmemiştir. Rusya, SSCB’nin dağılması sürecinde yaşanan sorunlar ile birlikte Sovyet sonrasında kurulan yeni cumhuriyetlerin kendisine mahkum olduğu
anlayışıyla hareket ederek kısa süreliğine bu coğrafya ile yakından ilgilenmemiş
ancak kendini toparladıktan sonra tekrar söz konusu coğrafyada egemen gücün
kendisi olduğunu gösterme çabasına girmiştir.
Geçiş dönemi boşluğundan yararlanarak bölgeye yerleşmeye çalışan diğer
güçlerle mücadeleye giren Rusya çoklu faaliyetler bileşkesiyle bölgeyi kontrol altına alarak “Büyük Oyun”da en büyük oyuncu olduğunu ya da oyun kurucusu
olduğunu kabul ettirmeye çalışmıştır. Bu politika kapsamında Rusya bir taraftan
bölgede sahip olduğu askeri üslerle bölgenin güvenliğinde, liderlik yaptığı örgütlerle bölgenin entegrasyonunda, sağladığı kredi, yaptığı yatırım ve gerçekleştiği
ticaret hacmiyle bölgenin ekonomik işleyişinde söz sahibi olduğunu göstermeye
çalışmıştır. Bölge ülkeleriyle çok yönlü ve derin ilişkileri olan Rusya’ya rağmen bu
coğrafyada Türkiye’nin kendi tezlerini ileri sürerek yalnız başına ciddi yol almasını beklemek bölge realitesi ile örtüşmemektedir. Bu nedenle Türkiye, Türk dünyasına ilişkin politikalarında Rusya ile bazı noktalarda mutabakat sağlama gereğini
duymuştur. Bu anlayışla Ankara bölgede Rus çıkarlarıyla çatışmayan bir politika
izlemeye özen göstermiştir. Türk cumhuriyetlerinde etkisini yumuşak güç aracılığıyla ortaya koymaya yönelmiştir. Bu yaklaşım ise Türkiye ile Türk dünyası
arasında yüksek beklentilere dayanan ilişkinin ivmesini düşüren bir faktör olmuş-
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tur. Bu nedenle zamanla Türk Birliği söylemleri sosyokültürel ve ekonomi eksenli
daha düşük düzeyde iş birliğinin devamı ve somut projelere dayalı faaliyet odaklı
bir ortak çalışma programına dönüşmüştür.
Türk dünyası ülkeleri arasındaki iş birliğinin seviyesini tayin eden bir diğer
faktör de söz konusu ülkelerin sosyoekonomik gelişmişlik düzeyleridir. Orta Asya
Türk cumhuriyetlerinin sosyoekonomik durumları ve siyasal kültürleri de yüksek düzeyde iş birliğinin gerçekleştirilmesine imkan vermemiştir. Orta Asya Türk
cumhuriyetlerinin uzun sayılabilecek bir süre Rusya Çarlığı ve Sovyetler Birliği
egemenliğinde kalmış olmaları sosyoekonomik ve siyasi altyapılarını Rusya’ya
bağımlı bir hale getirmiştir. Zira bu cumhuriyetlerin isimleri dahil tüm iktisadi,
hukuki ve idari kurumları bu dönemlerde şekillenmiştir. Bağımsızlığını kazanan
cumhuriyetlerin hiçbiri daha önce dış dünya ile bağımsız iktisadi ve siyasi ilişki
kurmamıştır. Hanlık geleneğinden gelen bu toplumların devlet kurma tecrübeleri
de yoktur. Üst yönetim kadroları devlet yönetim tecrübesine sahip değildir. Cumhurbaşkanlarının tümü bir şekilde SSCB döneminin komünist partisinde görev
almış ve çoğu Politbüro üyeliğini deruhte etmiştir. Ayrıca otoriter bir düzende
yetişen bu yöneticiler ülkelerinin kendine özgü sosyokültürel durumları olduğu
gerekçesiyle farklı bir yönetim tarzı benimsemiştir. Sosyolojik açıdan bakıldığında ilk dönemde söz konusu cumhuriyetler sosyoekonomik yapıları itibarıyla birer
Sovyet toplumu niteliğinde olmuştur.
Tüm bu unsurlar birlikte değerlendirildiğinde Türkiye ile Türk cumhuriyetleri arasında arzulanan entegrasyon için gerekli altyapı bulunmamaktaydı.
Bölge dinamikleri Orta Asya Türk cumhuriyetlerinin dış ilişkilerinde Rusya’ya
öncelik vermelerini zorunlu kılmaktaydı. Yeni bağımsızlığını elde eden cumhuriyetler SSCB döneminden miras kalan ekonomik sorunların yanında etnik
sorunlar, sınır meselesi ve su sorunu gibi birçok sorunun çözümünde Rusya’nın
hakemliğine ihtiyaç duymaktaydı. Bu husus ise bu ülkelerde Rus etkisinin artmasına neden olmuştur.
Ankara ile Türk cumhuriyetleri arasındaki ilişkilerin seviyesini belirleyen
önemli unsurlardan biri de Türkiye’nin kendi dinamikleri olmuştur. SSCB’nin
dağılması bir taraftan küreselleşme politikaları için altın fırsat olurken diğer
taraftan Türkiye’ye de tarihsel fırsatlar sunmuştur. Ancak bu fırsatı değerlendirerek iş birliğinin itici gücü rolünü üstlenecek olan Türkiye konjonktüre hazırlıksız yakalanmıştır. Türkiye’nin ilgili cumhuriyetlere ilişkin ne stratejik bir
politikası ne de Türk milletinin kucaklaşmasına sahne olan bu tarihi fırsatın
nasıl yönetileceği konusunda kapsamlı bir yol haritası bulunmaktaydı. Türk
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devletleri arasındaki ilişki düzeyinin ne olacağı, entegrasyon hedefinin olup olmayacağı ve eğer olursa entegrasyon boyutunun ne olacağı gibi konularda ciddi
bir çalışma da yapılmıştı. Kaldı ki Türkiye’nin sosyoekonomik durumu, sahip
olduğu siyasi-askeri gücü, küresel ve bölgesel etkinlik alanı dikkate alındığında
Türkiye, Türk dünyasında teşekkül edebilecek siyasi entegrasyonun kurucu-itici
gücü olabilecek bir durumda da değildi. Türkiye, Rusya’nın bölgedeki etkinliğine karşı koyacak, yeni Türk cumhuriyetlerindeki elit sınıf ile Rus elit sınıfı
arasındaki ilişkiyi kesecek güç ve etkiden de yoksundu. Diğer Türk cumhuriyetlerinin durumları da Türkiye’den farklı değildi. Bu nedenle Türkiye ile Türk
cumhuriyetleri arasında coşkulu ve yüksek ivme ile başlayan çok yönlü karşılıklı ilişkiler zamanla daha stabil hale gelmiş, ekonomik ve kültürel alanda yoğunlaşarak devam etmiştir. Nitekim Türk cumhuriyetlerinin ortak iradeleriyle
kurulan TÜRKSOY, Türk Keneşi (Türk Devletleri Teşkilatı) ve Türk İş Konseyi
gibi kurumların kültür ve ekonomi yoğunluklu faaliyetleri söz konusu iradenin
bir tezahürü olmuştur.
Orta Asya Türk cumhuriyetleri arasında siyasi iş birliğinin gelişmesinin
önünde engel teşkil eden diğer bir unsur da bu cumhuriyetlerin ulus devlet olma
ya da uluslaşma sürecini yeni başlatmış olmalarıydı. Uzun yıllar Rusya Çarlığı
ve SSCB’nin egemenliği altında yaşayan, kimi zaman horlanan kimi zaman ise
asimilasyona maruz kalan, milliyetçilik duyguları bastırılan, birçok ritüellerini
yabancı oldukları Rus egemen kültürel değerleri esasında gerçekleştiren ve “homojen” bir demografik yapıdan uzak kalan yeni Türk cumhuriyetleri bağımsızlıktan sonra egemenliklerinin meşru dayanağını oluşturan millete yeni bir ruh
kazandırmak istemişlerdir. Bu nedenle milletleşme politikalarına öncelik verilmiş ve bu kapsamda milli unsurlar ön plana çıkarılmıştır. Henüz yeni uluslaşma
sürecine giren Orta Asya Türk cumhuriyetlerinde “Türk üst kimliği çatısı altında ileri seviyede siyasi bütünleşme”nin uluslaşma sürecini sekteye uğratacağı
endişesi doğmuştur. Bu endişe dolayısıyla ilgili cumhuriyetler etnisiteye dayalı
siyasi oluşuma mesafeli davranmışlardır.
Tüm bu gelişmeler sonucu şekillenen Türkiye ile Türk dünyası arasındaki
ilişkilerin gelişimi Ankara’nın arzuladığı seviyeye ulaşmamış olsa da özellikle
ekonomik ve kültürel alanlarda belli bir düzeye gelebilmiştir. Dış ilişkilerde ise
ortak bir politika oluşmamış ve her ülkenin kendi dinamikleriyle belirlediği bir
çerçevede yürümüştür. Bu nedenle Türk cumhuriyetleri dış ilişkilerinde konjonktürel duruma göre kimi zaman Rusya kimi zaman da ABD ya da AB eksenli
hareket etmiştir. Türkiye ile ilişkilerde ise söylem düzeyinde samimi-kardeşane,
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sahada ise mesafeli-temkinli bir politika izlenmiştir. Ancak son dönemde bölgesel ve küresel alanda daha aktif bir politika izleyen Türkiye, Orta Asya Türk
cumhuriyetlerinin de dikkati çekmiş ve bu ülkeler özellikle savunma sanayii alanında Türkiye ile iş birliği yapma talebinde bulunmuşlardır. Kazakistan stratejik
alanlarda Türkiye ile iş birliği yapmada daha aktif bir politika izlemiştir. Türkiye’nin Libya başarısı, Azerbaycan ile İkinci Karabağ Savaşı sürecinde yaptığı iş
birliğinin ortaya çıkardığı zafer, Türk dünyasında “Rusya her zaman galip gelir”
algısının değişmesine neden olmuş ve özellikle toplumda yeniden Türk Birliğinin kurulması gerektiği yönünde söylemlere yol açmıştır. Nitekim yakın zamanda Tacikistan-Kırgızistan arasında yaşanan çatışma sürecinde Kırgız halkının
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a açık mektup yazması ve Türkiye’nin olaya müdahil
olması yönünde Kırgız kamuoyunun oluşmasını siyasi iş birliğinin geliştirilmesi
zemininin oluşmaya başladığı şeklinde okumak mümkündür.
Türkiye-Türk cumhuriyetleri ekonomik ilişkileri potansiyel seviyenin altında kalmış olsa da sürekli bir gelişme içindedir. Türkiye’nin Orta Asya Türk
cumhuriyetlerine sınırdaş olmaması, mesafenin uzaklığı, bu ülkelerde lojistik
ve destek hizmetlerinin yetersiz ve maliyetli olması, siyasi istikrarsızlık, bankacılık sisteminin yeterince gelişmemiş olması, yönetimin ve hukuk sisteminin
şeffaf olmaması gibi tüm olumsuzlara rağmen Türkiye, Orta Asya Türk cumhuriyetlerinin tümünde ilk beş büyük yatırımcı ve dış ticaret ortakları arasında yer almaktadır. Bu yapı Türkiye’nin Türk cumhuriyetleri ile ekonomik iş
birliğinin geliştirilmeye müsait potansiyeli olduğunu göstermektedir. Bu potansiyelin realize edilmesi için söz konusu ülkelerin yatırım imkanları ve dış
ticaret yapılarının ayrıntılı analizi yapılarak Türkiye’nin sunabileceği alternatif
imkanlar bir plan dahilinde belirlenmelidir. Mesela Türk ekonomisinin katma
değeri yüksek ve gelişmiş teknoloji ürünlerinin üretimi konusunda alacağı mesafe bu ülkelere yapılacak ihracat hacminde çarpan etkisi oluşturacaktır. Zira
Orta Asya Türk cumhuriyetlerinde gün geçtikçe Türkiye Türkçesine ve Türk
mallarına olan rağbet artmaktadır. Özellikle Türkiye’ye geliş-gidişlerin kolaylaştırılmış olmasıyla küçük ve orta ölçekli işletme sahibi girişimciler dahi kolaylıkla Türk şirketleriyle irtibat kurabilmektedir. Bu gelişme kuşkusuz ileride
tesis olunacak iş birliği için uygun ortam teşkil etmektedir.
Dış politikada paradigma değişimine giderek bölgesel ve küresel sorunlara
karşı aktif rol üstlenen Türkiye kazandığı tecrübelerle olaylara yönelik artık
daha detaylı analizler yapabilmekte ve dış ilişkilerinde daha realist politikalar geliştirebilmektedir. Türkiye eskiye nazaran Orta Asya Türk cumhuriyet-
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leri hakkında da daha fazla bilgi ve deneyime sahiptir. Aynı zamanda birçok
konuda Orta Asya dinamiklerini etkileme gücünü elinde bulunduran Rusya
ile ortak bir zeminde buluşabilmektedir. Buradan hareketle Türkiye’den –Azerbaycan’la geliştirdiği ilişkilerde olduğu gibi– Türk dünyasına yönelik sağlam temellere dayalı ve sonuç odaklı bir politika izlemesi ve bu politikanın da karşılık
görmesi beklenmektedir.
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