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Tarihi sevmek  için  coğrafya ile dost ol-
mak gerek.  Kültür ve medeniyet coğrafya-
mız çok  önemli. Milli ve manevi coğrafyayı 
bilemeyen tarihini de bilemez. Tarih bilinci 
coğrafyayı sevmekle başlar. Avrasya  tarih  
bilincine sahip olmayanlar  için hiçbir şey i-
fade etmez.  Milli ve manevi  coğrafyayı bi-
liyorsanız Avrasya kelimesi sizlere çok şey 
söyler. Hele Avrasya ülkelerini gezdiyseniz… 
Avrasya’da yaşanan olaylara ilginiz varsa he-
yecanlanırsınz.  Avrasya deyince gönül teliniz 
titrer, kendinizi bir anda  kültür   coğrafyamı-
zın içinde  buluverirsiniz. Coğrafya ses verir, 
Şairlerini şiirii ile sizlere uzaklardan  seslenir 

Balkanlarda büyük, öksüz kubbeler 
Minareler, şadırvanlar, kervansaraylar 
Bizi söyler, anlatır Mimar Sinan’dan beri 
Üsküp’te, Estergon’da, bir atar damar gibi 
Davullar, zurnalar ve serhat türküleri... 

Bizim türkümüzde gurbet var artık. 
Hasret var, yürek var, toprak var balam 
Gönlümüzü sımsıcak alan topraklar 
Tiyan-Şan, Kadır-Gan Dağları’na dek uzar 
Kim demiş vatanımız Edirne’den Kars’a kadar.

Değerli Kültür adamı  Yavuz Bülent Baki-
lerin dediği gibi vatanımız  “Edirne’den kar-
sa kadar  değil, Avrupadır, Asyayadır. Avras-
ya deyince akla önce İstanbul gelir. Çünkü 
Avrasya’nın merkezi,  kalbi ,gönlü ve bağlantı 
noktası, İmparatorluklar başkenti İstanbul’dur. 
8 bin yıllık tarihi geçmişi ile İstanbul sadece 
Avrupa ve Asya kıtalarına başkentlik yapmaz 
Türk İslam medeniyetinin de İstanbul başken-
tidir. Avrasya’yı bilmek ve tanımak için  Av-
rasya ya ruh veren İstanbul’u tanımak gerekli. 

Avrasya ülkelerine yolculuğa çıkmak için 
İstanbul’u doya doya gezip, önce Asya kıta-
sına doğru yola çıkmak gerekiyor. Avrupalı-
lar bile kültür tarihlerini Asya’da arıyorlar. Biz 
de Avrasya’yı bilmek ve tanımak için Asya’ya 

doğru gitmemiz gerekiyor. Asya demek Tür-
kistan demek. Türk tarihinin yazılı tapu se-
nedi olan Orhon Kitabeleri, Ötüken Ovaları, 
Balkaş gölü, Seyhan,Ceyhun ve Yenisey Ir-
maklar, Pamir ,Hindikuş, Altay, Tanrı ve Sa-
yan Dağları demek. 

Karabalgas, Karakurum, Semerkand, Bu-
hara, Taşkent, Kaşgar, Urumçi, Merv, Belh ve 
Nişabur şehirlerini anlamadan, oraları gez-
meden, Asya’nın kültür tarihimizdeki yeri ve 
önemini  anlayamayız. Güneşin Batıdan doğ-
duğu yer anlamına gelen Horasan medeni-
yeti Coğrafyası ; Iran, Afganistan, Pakistan 
Hindistan, Türkmenistan, Özbekistan ve A-
zerbaycan ülkelerini ve bu ülkelerdeki kültür 
ve medeniyet tarihimizin izlerini anlayıp din-
lemeden Avrasya hiç anlaşılmaz.

Avrasya sadece iki kıtanın ifade ettiği bir 
kelime değildir. Avrasya, tarihtir, kültürdür, 
medeniyettir, bizi biz yapan kültür coğraf-
yamızın ta kendisidir. İlim, irfan, gönül sul-
tanlarının yetiştiği diyardır. Asya’ya ruh ve-
ren Mevlanalar, Şahı Nakşibendiler, Farabi-
ler, İbn-i Sinalar ve daha bir çok ilim fikir gö-
nül sultanının yetiştiği coğrafyadır. 

Asya’nın yetiştirdiği gönül sultanları Ho-
rasan üzerinden önce Anadolu coğrafyasına 
gelmişler, Anadolu’da kültür ve medeniyeti-
mizi cihana yaymak için merkezler oluştur-
muşlardır. Sultan Alparslan ile Anadolu ma-
nen fethedildikten sonra Avrasya’nın başken-
ti İstanbul olmuş, İstanbul’dan balkanlara ve 
Avrupa Coğrafyasına kültür ve medeniyet yol-
culuğuna çıkılmış. 

Tuna nehri Avrasya’nın Avrupa’nın sı-
nır çizgisi olmuş, Yahya Kemal’in ifadesiyle 
“Türk’ün gönlünde dağ var ise Balkan, nehir 
var ise Tuna” der. Balkan dağları ve Tuna kül-
türümüzün de sınır çizgisidir. Adriyatik sa-
hilleri, Bosna Viyana kapıları Osmanlı mede-
niyetinin Balkanlardaki Serhat bölgeleriydi. 
Bugün Balkanlarda medeniyet ve kültür ta-
rihimizin izleri  bütün vefsızlığa rağmen tüm 
ihtişamı ile dim dik ayaktadır. 

AVRASYA’ YA KÜLTÜR YOLCULUĞU
AVRASYA’YA KÜLTÜR YOLCULUĞUÖNSÖZ
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Evet Avrasya deyince tarihin ihtişam-
lı  geçmişini hatırlayıp kültür coğrafyasına  
yolculuğa çıktık. Avrasya ülkelerinde ku-
rulan Göktürk devletin den Karahanlılar’a, 
Gazneliler’den Selçuklulara, Osmanlı’dan Tür-
kiye Cumhuriyeti’ne onlarca devletin muhte-
şem eser ve hizmetlerini hatırlamış olduk. 
Avrasya ile ilgili ne kadar anlatıp söylesek 
az. Avrasya, Avrupa ve Asya kıtalarını kısal-
tılmış ve tek kelimede toplanmış bir adı de-
ğil. Binlerce yıllık kültür ve medeniyet tarihi-
mizin birleşgesidir.  Avrasya’yı en güzel şe-
kilde anlatan değerli şair dostum, eğitimci 
yazar Dursun  Elmas’ın şiiri ile sizleri  sizleri 
Avrasya coğrafyasına yolculuğa çıkarıyoruz. 

Türkistan’a Selam
Dolanıp durmayın başımda benim 
İsfahan’a doğru yürün turnalar. 
Vuslat yangısında sızlar bedenim 
Dağıstan’da sefa sürün turnalar 

Bir gece bekleyin Tataristan’da 
Menevşe devşirin Çuvaşistan’da 
Gardaşım inliyor Çeçenistan’da 
Mazlumun ahına erin turnalar 

Yesi’de uğrayın Hoca Ahmet’te 
Boşa girmedi ki onca zahmete 
El açın divanda erin hikmete 
Erenler bağına girin turnalar 

Altaylar’dan aşın Tuva’ya varın 
Sayan Dağları’nda keklik avlayın 
Urumçi’ de esareti boylayın 
Postları İrtiş’e serin turnalar 

Aral kenarında gözyaşı dökün 
Hazardaki yakamoza gül ekin 
Selenge’de yunun şakıyın sekin 
Türkistan’a haber verin turnalar 

Balkanlar bizimdir iyi belleyin 
Kosova nerede, olmaz demeyin 
Batı Trakya’ya selam eyleyin 
Atanın tahtına varın turnalar 

Kırımda ağlayın Aybike kızla 
Tuna’ya atlayın oradan hızla 
Haykırın bağırın çıkan avazla 
Hükmünü tarihe vurun turnalar 

......
    Evet   Avrasya’nın sınır çizgisi ve haritası 
çok farklı.  Herkes kendine göre bir Avrasya  
haritası çizebilir.  Herkes  tarafından  Av-
rasya Ülkeleri olarak kabul edilen    Türki-
ye, Rusya, Kazakistan, Kırgızistan,Türkmeni
stan,Özbekistan,Tacikistan, İran, Gürcistan, 
Beyazrusya,Moldova, Azerbaycan,

Moğulistan, Ukrayna, Ermenistan, Afga-
nistan ve Balkan ülkelerini gezerek  bu kita-
bı hazırladık.  Değerli  gönül insanı ve kültür 
adamı   Yavuz Bülent Bakilerin  “Bizim Tür-
kümüz “ adlı  şiiri ile   sizleri  Avrasya Ülke-
ler ile ilgili hazırladığım  “ AVRASYA’DA DEV-
Rİ ALEM”  kitabımla  baş başa bırakıyorum.   

“Yüzyıllardan beridir Altaylardan Tuna’ya 
Bizim türkülerimizdir söylenen 
Konuşan dil, bizim dilimizdir 
Renk renk, nakış nakış uzayan toprak değildir 
Kilimlerimizdir... 

Yine bir dağ gibi, bir dev gibi doğrulacağız 
Yeni bir ruh doğacak toprağımızdan 
Tanıyacak bizi dünya yeniden heyecanla 
Burma bıyığımızdan, kalpağımızdan.” 

İsmail KAHRAMAN
Araştırmacı Gazeteci
Belgesel Yönetmeni
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Resmi Adı: 
Kuruluş : 

Yönetim Şekli: 
Resmi Dil(ler) : 

Başkent  : 
Yüzölçümü: 

Nüfus:  
Para Birimi: 

İnternet Ülke Kodu: 
Telefon Kodu: 

TÜRKİYE

Türkiye Cumhuriyeti
 29 Ekim 1923
Cumhuriyet
Türkçe
 Ankara
783.562 km²
74.724.269 
Türk Lirası (TRY)
.tr
 +90
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Türkiye, kadim kültü-
rel mirasıyla demokra-
tik, laik, üniter ve anaya-

sal bir cumhuriyettir. Türkiye, Avru-
pa Konseyi’ne, NATO’ya,OECD’ye, 
AGİT’e ve G-20’ye üye olarak Batı 
Dünyasıyla bütünleşmiştir.

 1963 yılından beri Avrupa Eko-
nomik Topluluğu’nun imtiyazlı or-
tağı ve 1995 yılından beri Gümrük 
Birliği’nin üyesi olan Türkiye, 2005 
yılında Avrupa Birliği ile tam üyelik 
müzakerelerine başlamıştır. Türki-
ye aynı zamanda Türk Konseyi, Türk 
Kültür ve Sanatları Ortak Yönetimi, 
İslam İşbirliği Teşkilatı ve Ekonomik 
İşbirliği Örgütü gibi örgütlere üye 
olarak Orta Doğu ile, Orta Asya’daki 
Türk devletleri ile ve Afrika ülkeleri 
ile yakın kültürel, politik, ekonomik 
ve endüstriyel ilişkiler geliştirmiş-
tir. Avrupa ve Asya kıtaları arasın-
daki geçiş yollları üzerindeki konu-

mu Türkiye’ye anlamlı bir jeostrate-
jik önem kazandırmaktadır. Türki-
ye, siyaset bilimciler ve ekonomist-
lere göre stratejik konumu, büyük 
ekonomisi ve askeri kabiliyetiyle bir 
bölgesel güçtür.

COĞRAFİ KONUM

Türkiye; Eski Dünya karaları de-
nilen Avrupa, Asya ve Afrika kı-
talarının birbirine en çok yaklaş-
tığı noktada bulunmaktadır. Ülke 
topraklarının bir bölümü Anado-
lu Yarımadası’nda, bir bölümü ise 
Balkan Yarımadası’nın uzantısı olan 
Trakya’da bulunur. Ülkenin üç yanı 
Akdeniz, Karadeniz ve bu iki denizi 
Boğazlar ile birbirine bağlayan Mar-
mara Denizi ve Ege Denizi ile çev-
rilidir. Komşuları; Yunanistan, Bul-
garistan, Gürcistan, Ermenistan, 
Azerbaycan (Nahçıvan Özerk Cum-
huriyeti), İran, Irak ve Suriye’dir.
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İKLİM

Türkiye’nin üç tarafının deniz-
lerle çevrili olması, dağların konu-
mu ve yeryüzü şekillerinin çeşitli-
lik göstermesi, farklı özellikte ik-
lim tiplerinin doğmasına yol açmış-
tır. Kıyı bölgelerinde denizlerin et-
kisiyle daha ılıman iklim özellikleri 
görülür. Kuzey Anadolu Dağları ile 
Toros Sıradağları, deniz etkilerinin 
iç kesimlere girmesini engeller. Bu 
yüzden iç kesimlerde karasal iklim 
özellikleri görülür. 

TOPLUMSAL BİLGİLER

Türkiye nüfusunun % 81,33’ünü 
Türkler, % 9,02’sini Kürtler ve % 
9,65’ini diğer milletlerden insanlar 
oluşturur.

Türkiye’nin resmî dili Türkçe-
dir. Bugün Türkiye Türkçesi nüfu-
sun büyük bir çoğunluğu tarafın-

dan konuşulmaktadır. Diğer yaygın 
olarak konuşulan dillerle karşılaş-
tırıldığında, daha az sayıda sözcük 
ve harf ile daha çok bilgi aktarmak 
olanaklıdır. Diğer pek çok dilde ol-
mayan bir özelliğe göre, bir sözcük 
köküne ekler ekleyerek, tek sözcük-
lü tümceler oluşturulabilir. Bölgele-
re göre birçok farklı şiveler kullanıl-
maktadır. Eğitimde ve basın kuru-
luşlarında ise İstanbul ağzı tercih 
edilmektedir. 

Tüm halkının iletişimini sağla-
yan ve hem resmi dil hem de eğitim 
dili olan Türkçenin yanında günde-
lik hayatta başka diller de konuşul-
maktadır. Bunlar Abazaca, Arnavut-
ça, Boşnakça ve Çerkezce Marmara 
Bölgesi’nde ve İç Anadolu’da; Laz-
ca, Gürcüce ve Rumca Karadeniz’de; 
Arapça, Azerice, Kürtçe, Zazaca ve 
Süryanice gibi diller Doğu ve Güney 
Doğu bölgelerinde kullanılmaktadır. 

Asiad Ülkeleri Rehberi12
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Çok az sayıda olmalarına rağ-
men resmen azınlık durumunda bu-
lunan Rumlar’ın bir kısmı ile Muse-
viler ve Ermeniler’in küçük bir kısmı 
gündelik hayatta kendi dillerini ko-
nuşmaktadırlar.

Türkiye vatandaşlarının bü-
yük bir kısmı Müslüman’dır. Müslü-
man vatandaşların çoğunluğu Sün-
ni mezhebindendir, Sünnilerin çoğu 
Hanefi’dir. 

Türkiye’de Sünni mezhebinden 
sonra, Alevilik inancı ikincil çoğun-
luğu kapsar. 

Toplam nüfusun çok küçük bir 
oranını Türkiye’nin toplam nüfusu-
nun % 0.2’den az olan azınlık sta-

tüsünde bulunan ve tarih boyun-
ca gayrimüslim olarak tanımlanan 
Hıristiyanlar ve Museviler oluştu-
rur. Bunlar 50.000 Ermeni Gregor-
yen, 25.114 Musevi, 17.194 Sürya-
ni (Azınlık statüsünde bulunma-
maktadır), 2.270 Rum Ortodoks ve 
yaklaşık 5.628 diğer çeşitli din ve 
mezheplerden insanlardır. (Katolik, 
Arap Ortodoks, Keldani vs.)

DOĞAL KAYNAKLAR

Türkiye’nin pek çok yer altı ve 
yer üstü zenginliği bulunmaktadır. 
Su, petrol, bor başta olmak üzere 
orman, krom, bakır, bor, civa, tuz, 
zımpara taşı, manganez ve ham de-
mir, Türkiye’deki önemli yer altı ve 
yer üstü zenginliklerini oluşturur.

Asiad Ülkeleri Rehberi13
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Kuruluş yıllarında Os-
manlı Devleti’nin yıkılış dö-
neminin savaş yenilgileri 
geçmişiyle başlayan Türkiye e k o -
nomisi 1923 sonrası yıllarda harap 
vaziyetteydi. İstanbul ve İzmir hari-
cinde ne sanayi, ne sermaye sınıfı, 
ne altyapı, ne de eğitim mevcuttu. 
En basit ürünler dahi ithal edilmek 
zorundaydı. 12 milyonluk nüfusun 
büyük çoğunluğunu okuma yazma 
bilmeyen yoksul insanlar oluştu-
ruyordu. Anadolu’daki büyük top-
rak sahipleri de sanayi burjuvazisini 
oluşturmaktan çok uzaktı. Bu yüz-
den hızlı bir kalkınmaya ihtiyaç var-
dı.Bunu gerçekleştirmek için 17 Şu-
bat - 4 Mart 1923 tarihlerinde İzmir 
İktisat Kongresi toplandı. Yeni kuru-
lacak devletin ekonomisinin ana il-
keleri belirlendi. Bu ilkeler II. Dün-
ya Savaşı başlayana kadar başarıy-
la uygulandı.1929 - 1939 yılları ara-
sında dünya sanayi üretimi %19 ar-
tarken, Türkiye’de sanayi üretim ar-
tışı %96’yı buldu. Sovyetler Birli-
ği ve Japonya dışında hiçbir ülke, 
bu alanda Türkiye’den daha hızlı bir 
büyüme sağlayamadı. 1924 - 1938 
arasındaki 11 bütçenin kesin hesa-
bı denk bağlanmış, 3’ü fazla vermiş, 
sadece 1’i açıkla (içinde Aşar vergi-
sinin kaldırıldığı 1925 yılı ) kapan-
mıştır.1923-1938 yılları arasında or-
talama yıllık % 4-6 oranında reel bü-

y ü -
m e 

hızı elde 
edildiği halde enflasyon çok 
düşüktür.1930’da T.C. Merkez Ban-
kası kurulmuş, 1931’de 6127 kilo 
olan, T.C. Merkez Bankası âltın 
mevcudu, 1938’de 26190 kilo-
ya ulaştırılmış, Düyun-u Umumi-
ye Borçlarının, 1933’te yapılan an-
laşmaya uygun olarak ödenmesi-
ni sürdürülmüş, ödemeler dengesi 
ile devlet bütçesi dengesi kurularak 
korunması sağlanmıştır.1930-1937 
yılları arasında sürekli olarak dış ti-
caret fazlası sağlanmıştır. En son 
dış ticaret fazlası 1946’da sağlan-
mış olup 66 yıldır sürekli açık veril-
mektedir.

II. Dünya Savaşı sonrasına ka-
dar devlet ekonomisiyle yaşayan 
toplum, 1950’den sonra Amerika 
Birleşik Devletleri’nin de etkisiyle 
büyük bir kapitalist sanayi kalkınma 
dönemine girdi. Bugün de sürmek-
te olan bu kalkınma süreci özellik-
le büyük toprak sahiplerinin, hızla 
modern sermaye sınıfına dönüşme-
sine yolaçtı. Anadolu’nun kalkınma-
sı ve alt yapısının oluşması sürecin-
de 200 milyar ABD dolarından faz-
la borç oluştu. GAP projesi ile Doğu 
ve Güneydoğu Anadolu teşvik prog-
ramları hâlen sürmektedir.

EKONOMİ

Asiad Ülkeleri Rehberi14
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Yıllık ortalama %6 üzerindeki 
ekonomik gelişme ile beraber bü-
yük bir değişim ve modernleşme 
başladı. Öncelikle İstanbul, İzmir ve 
Mersin, gibi Batı bölgeleri, 1980’den 
sonra da bütün Anadolu illerin-
de özellikle Denizli, Bursa, Gazian-
tep ve Kayseri ‘de büyük sermaye 
ve sanayi oluştu. Sabancı, Koç, Zor-
lu gibi kurulan onlarca büyük sanayi 
holdinginin yanında yüzbinlerce bü-
yük, orta ve ufak ölçekteki şirket, ve 
oluşan işçi sınıfı, dinamik bir eko-
nominin taşıyıcıları oldular. Türkiye 
tükettiği petrolün %9’unu ve doğal-
gazın %2’ini karşılamaktadır. 2011 
yılındaki enerji ithalâtı 54,1 milyar 
dolardır. 2011 yılında Türkiye’de 13 
ilden 16 milyon varil ham petrol çı-
kartılırken, 6 milyon varil ile Batman 
ilk sırada yer aldı.

Forbes dergisine göre Mart 
2008’den itibaren Türkiye’nin malî 
merkezi olan İstanbul’da 35 
tane milyarder yaşamak-
tadır (2007’de 25 
taneden bir 

çoğalma). Böylece İstanbul, Mos-
kova (74 milyarder), New York (71) 
ve Londra’dan (36) sonra dördün-
cü sırada bulunarak Hong Kong 
(30), Los Angeles (24), Mumbai (20), 
San Francisco (19), Dallas (15) ve 
Tokyo’dan (15) daha çok milyarde-
re sahiptir.

Günümüzde Türkiye ekono-
misi 2011 yılını, dünyanın en bü-
yük 15. GSYH’sine sahip olarak ta-
mamlamıştır Hedef ise, cumhuri-
yetin 100. yılında (2023), dünyanın 
en büyük 10 ekonomisi arasında yer 
almaktır.Ayrıca Türkiye ekonomi-
si kişibaşı GSYH’sı 10.000$’ın üze-
rinde olan ve aynı zamanda nüfusu 
70.000.000’un üstünde olan 6 bü-
yük eko- nomiden birisidir. 2011 
i t b a - rıyla Türkiye’de işsizlik 
ora- nı Türkiye İstatistik Kuru-

mu (TUİK) %9,8 olarak ger-
çekleşmiştir. Ocak 
2012’de bu oran 10,2’ye 
yükselmiştir.

Asiad Ülkeleri Rehberi15
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Rusya ya da resmî adıy-
la Rusya Federasyo-
nu, Doğu Avrupa ile ku-

zey Asya’ya yayılmış ve 17.075.400 
km²’lik yüzölçümü ile dünyanın en 
geniş ülkesidir. Nüfus olarak ise sı-
ralamada sekizincidir. 

COĞRAFİ KONUM
Rusya Asya’nın kuzeyinde 

Avrupa’nın doğu kısmında bulun-
maktadır. Asya kıtasının büyük 
bir bölümüyle, doğu Avrupa top-
raklarının bir kısmına yayılmıştır. 
Rusya’nın komşuları arasında ku-
zeybatıda Norveç, Finlandiya; batı-
da Polonya, Estonya, Litvanya, Le-
tonya, Beyaz Rusya; güneybatıda 
Ukrayna; güneyde Gürcistan, Azer-
baycan, Kazakistan, Çin, Moğolis-
tan ve Kuzey Kore ile denizden ise 
Japonya ve ABD ile sınır komşu-
sudur. Sınırlarının kara uzunluğu 

22,125,3 km’dir. Rusya’nın etrafını 
çevreleyen denizler; Kuzeyde Beyaz 
Burent, Kara, Laptav, Sibirya, Çuk-
çi; doğuda Okhotsk ve Japon; gü-
neyde ve güneybatıda Hazar, Azak 
ve Karadeniz ve kuzeybatıda Baltık 
Denizi’dir.
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İKLİM
Rusya kış koşullarının ağır ol-

duğu soğuk bir iklim tipine sahiptir. 
Dört iklim kuşağında bulunmakta-
dır: Arktik Okyanusu ve adalarında 
Arktikve Subarktik iklim, Karadeniz 
kıyısında küçük bir alanda subtropi-
kal iklim ve ülkenin iki büyük bölü-
münde kıtasal iklim ve ılıman iklim 
görülmektedir. Rusya’da en soğuk ay 
Ocak, kıyı kesimlerinde ise Şubat’tır. 
En düşük sıcaklık Doğu Sibirya’dadır. 
Ocak ayında ortalama sıcaklık 
-50°C’dir. 1892’de Verhoyansk’ta de 
ısı -68°C’ye kadar düşmüştür.

TOPLUMSAL BİLGİLER
Rusya Devlet İstatistik rakam-

larının verilerine göre Rusya’da 
nüfus son yılarda gerilemeye de-
vam etmektedir. Birleşmiş Milletler 
Nüfus Fonu önlem alınmadığı tak-
dirde, 2050 yılında ülke nüfusunda 

1/3 oranında azalma görüleceğini 
öngörmektedir.

Rusya dünyada en fazla etnik 
nüfusu barındıran ülkedir. Ülkede 
yaklaşık 100 farklı ulustan kişi ya-
şamaktadır. Bunlar arasında nüfu-
sun %79,8’ini oluşturan Ruslar ilk 
sıradadır. Nüfusun geri kalanın-
da %3,8 Tatarlar, %2 Ukraynalılar, 
%1,2 Başkirler, %1,1 Çuvaşlar % 
0,9 Çeçenler, %0,8 Ermeniler, %0,4 
Azerbaycanlılar yer almaktadır.

Ülkenin resmi dili Rusçadır. Ülke 
nüfusun %98’i bu dili konuşurken ka-
lan %2 Tatarca, Almanca, İngilizce, 
Ukraynaca, Çeçence ve Çuvaşçayı 
anadili olarak kullanmaktadır.

Nüfusun %30’u Ateisttir. 
Rusya’da inançlı insanların %80’i 
Ortodoks, kalanlar ise Müslümanlar, 
Katolikler ve Protestanlar, Yahudiler 
ve Budistlerdir. Müslüman nüfusun 
çoğunluğu sayıları 7-9 milyon olan 
Tatarlardan oluşmaktadır.
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Pek çok çeşitli doğal kaynakla-
ra sahip olan Rusya’da, zengin pet-
rol, doğalgaz, kömür ve uranyum 
yatakları mevcuttur.

EKONOMİ

Uluslararası Para Fonu’nun 
son verilerine göre 2008 yılında 
Rusya, Gayri Safi Yurt İçi Hasıla 
hacmine göre dünyada sekizinci 
sırada bulunmaktadır. 1991’den 
sonra serbest piyasa ekonomisine 
geçiş döneminde pek çok sıkıntı 
yaşanmış, özellikle 1998 krizi son-
rasında ekonomik alanda pek çok 
radikal değişiklik yapılmıştır.

2000’li yıllarla birlikte ekonomi-
de ilerleme kaydedilmiştir. Özellik-
le 2008 Dünya ekonomik krizine dek 
olan dönemde, dünya petrol fiyatla-
rındaki artışın Rusya ekonomisine 
olumlu katkısıyla ekonomik göster-
geler olumlu gelişmiştir.

Ülke ekonomisinin temel gelir 
kaynakları büyük oranda petrol, do-
ğalgaz ve madenlerdir. Dünyanın en 
fazla doğalgaz rezervine sahip ülke 
olarak Rusya, kömürde üçüncü sıra-
da yer alır. 2008 dünya enerji ista-
tistiklerine göre, ham petrol rezer-
vinde ise Rusya, Orta Doğu ülkeleri 
ve Venezülla’dan sonra gelmektedir. 

Bu ürünler, Rusya ihracat gelir 
lerinin üçte ikisinden fazla kısmını 
oluşturmaktadır.

Rusya, yakıt çıkarım ve işletme, 
elektrik üretim ve nakil aşamaları-
nın tümünü bünyesinde barındıran 
“Enerji Kompleks”lerine sahiptir.

Rusya’da mineral hammaddele-
rin hemen hemen tümü çıkarılmak-
tadır. Bunlar arasında petrol, doğal 
gaz, kömür, demir cevheri, apatit, 
potasyum tuzu, fosfor, elmas ilk 
sıralardadır. Ayrıca, Yakutistan’da 
uranyum yatakları bulunmaktadır. 
Bunlar Rusya’da şimdiye dek bulun-
muş en zengin yataklardır. 
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Ülke rezervinin yarıdan fazlası 
burada çıkartılmaktadır.

Petrol ve doğalgaz boru hatları 
konusunda da söz sahibi olan ülke-
nin, Batı Avrupa ve Türkiye’ye bü-
yük oranda doğalgaz satışı vardır. 
Rusya petrol ve doğalgaz boru hat-
larıyla Güneydoğu Asya pazarına da 
girmeyi planlamaktadır. Boru hat-
tı ulaşımında en büyük kuruluşlar 
Gazprom ve Transneft’tir.

Ekonomik açıdan Rusya 11 eko-
nomik bölgeye ayrılmaktadır. Bun-
lar; Kuzey - Batı, Kuzey, Orta, Vol-
ga - Vydotsky, merkez - Karadeniz, 
Povolsky, Kuzey Kafkasya, Ural, 
Batı Sibirya, Doğu Sibirya ve Uzak 
Doğu’dur.

Batı Sibirya’da gaz ve petrol 
çıkarımı, Doğu Sibirya’da ise hid-
roelektrik enerji, demir dışı meta-
lürji ve orman sanayi gelişmiştir. 
Uzakdoğu’da ise altın ve elmas çı-

karımı ve deniz ürünleri ön planda-
dır. Kuzey Bölgede kömür, petrol, 
gaz, nikel ve diğer metaller, orman 
ürünleri ve balıkçılık ön sırada gel-
mektedir. Kuzey Batı, Orta, Volga-
Vyatskiy, Ural ve Povolskiy bölgesi 
makine, kimya, gıda sanayi, enerji 
ve hizmet sektörü alanlarında ge-
lişmiştir. Orta-Karadeniz ve Kuzey 
Kafkasya bölgesinde ise tarım eko-
nomisi ve gıda sanayi önemli yer 
tutmaktadır.

Ülkede sanayi faaliyetleri ara-
sında en güçlü alanlar; yer altı kay-
nakları, selüloz ve kağıt üretimi, ya-
yın ve matbaa işleri, metal üretimi, 
elektrik enerjisi üretimi ve dağıtımı, 
doğal gaz ve su kaynaklarıdır.

Sovyetler Birliği’nin dağılması-
nın ardından özel sektörün ortaya 
çıkması ve yabancı girişimcilerin 
ülkeye gelmesi ile özellikle hizmet 
sektörü büyük gelişim göstermiştir. 

Rusya’nın Ekonomik Bölgeleri
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Ticaret, ulaşım, restoranlar, 
oteller, bunun yanında güvenlik, 
eğitim ve sağlık hizmetlerindeki iyi-
leştirmeler ekonomiye canlılık ka-
zandırılmıştır.

Ülke topraklarının yalnızca 
%10’u tarıma elverişli durumdadır. 
Tarım ekonomisinin %40’ı ziraat fa-
aliyetlerinden olurken, %60’ı hay-
vancılık üzerinedir. Özellikle sığır 
yetiştiriciliği yapılmaktadır. Sürül-
müş toprakların 4/5’i Kuzey Kafkas-
ya, Ural, Batı Sibirya’da bulunmak-
tadır. Temel tarım ürünleri arasında 
tahıl, şeker pancarı, ayçiçeği, pa-
tates, keten gelmektedir. Et ve süt 
üretimi gelişmiştir.

Rusya’da 100 den fazla kaplıca 
bulunmaktadır. Özellikle Karadeniz 
kıyısı, Kafkasya Bölgesi bu alanda 
ünlüdür.

Ülke turiz-
minde en 
çok turist 
alan yerler 
Moskova, Peters-
burg, Moskova etrafında sı-
ralanmış “Altın Halka” olarak ad-
landırılan tarihi-dini şehirler, Volga 
Nehri ve Baykal Gölü ilk sıralarda 
yer almaktadır.

Rusya’nın ihraç ettiği ürünlerin 
başında petrol ve yan ürünleri, gaz, 
kömür, çelik, alüminyum, nikel ve 
bakır başta olmak üzere renkli me-
taller gelmektedir. 

İhraç ettiği ülkeler sıralaması 
ise % 12,4 ile Hollanda, 8,9 ile İtalya, 
8,3 ile Almanya, 5,9 ile Türkiye, 5,2 
Ukrayna, 5,2 ile Beyaz Rusya, 4,7 ile 
Çin ve 4,6 ile Polonya şeklindedir.

Rusya’nın ithal ettiği ürünle-
rin başında makine ve ekipmanla-
rı, otomobil ve yük araçları, kıya-
fet, ayakkabı ve diğer tüketim ürün-
leri yer almaktadır. Rusya’nın itha-
lat yaptığı ülkeler arasında %13 ile 
Çin, 12,8 ile Almanya, 6,4 ile Japon-
ya, 6,1 ile Ukrayna, 4,8 ile ABD, 4,5 
ile Beyaz Rusya, 4,3 ile Güney Kore, 
4,2 ile İtalya bulunmaktadır.

2008 yılında Rusya, yabancı ül-
kelere 114,3 milyar dolarlık yatırım 
yapmıştır. Aynı yıl Rusya’ya en fazla 
yatırım yapan ülkelerin başında ise 
56,9 milyar dolar ile Hollanda gel-
mektedir.

Rusya eko-
nomisinde dü-
şük gelirli nüfus 
özellikle küçük 
şehirlerde ya-
şamaktadır. Ül-
ke vatandaşları 

ara- sında gelir da-
ğılımı den- gesi sağlanamamış-
tır. Nüfusun %10’u çok zenginken, 
%10’u da çok fakirdir.
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Türkiye ve Rusya 500 yılı aş-
kın bir süredir siyasi, ticari ve 
beşeri ilişkiler çerçevesinde 

işbirliği içerisindedir.

Kurtuluş Savaşı yıllarında Sovyet-
ler Birliği yeni kurulmakta olan Türki-
ye Cumhuriyeti’ne maddi-manevi des-
tek vermiş ve iki ülke arasında 1930’lu 
yıllara dek sıcak ilişkiler kurulmuştur. 
Daha sonraki yıllarda daha çok dip-
lomatik çerçevede süren ilişkiler, son 
SSCB Başkanı Mihail Gorbaçov’un a-
çıklık ve yeniden yapılanma döne-
minde ivme kazanmış, Sovyetler 
Birliği’nin dağılmasının ardından ise 
çok hızlı bir şekilde gelişmiştir.

SSCB’nin dağılmasından hemen 
önce Rusya Federasyonu ile 1991 yı-
lında “Ticaret ve Ekonomik İşbirli-
ği Anlaşmasının” sonuçlandırılma-
sı ve ardından Türkiye’nin Rusya 
Federasyonu’nu tanıması ve 25 Mayıs 
1992 tarihi’nde “Türkiye ile Rusya Fe-
derasyonu Arasındaki İlişkilerin Esas-
ları Hakkında Anlaşması”nın imzalan-
ması ile yeni bir dönem başlamıştır.

İlk yıllarda, Rusya’nın serbest pi-
yasa ekonomisine geçiş döneminde, 
ekonomik alandaki işbirliği “bavul ti-
careti” ile başlamıştır. Rusya’nın bel-
ki de ilk özel girişimcileri olarak adlan-
dırılabilecek vatandaşları, Türkiye’ye 
gelerek buradan satın aldıkları ihtiyaç 
mallarını yolcu beraberinde götürüp 
ülkelerinde satmışlardır. 90’lı yılların 
sonuna doğru ticaret hacminin “yol-
cu beraberi” sınırlarını aşması, güm-
rük mevzuat ve uygulamalarının yeni-
den değerlendirilmesini gerektirmiş ve 
bu ticaret şekli gerilemiştir.

Türk malı tüketim mallarının Rus-
ya pazarına hızla girmesinde olduk-
ça faydası olan bu yakınlaşmanın ya-
nı sıra, 1993 yılında Türk girişimcile-
rin Rusya’daki Turizm potansiyelini 
fark etmesi ve Rusya’dan Türkiye’nin 
turizm beldelerine uçak seferleri-
nin düzenlenmesi ikili ilişkilerdeki ö-
nemli bir alanın daha devreye girme-
sini sağlamıştır. Günümüzde, yılda 3 
milyonun üzerinde Rus vatandaşı ta-
til amaçlı olarak Türkiye’ye gelmekte-
dir. Türkiye’nin Rus vatandaşlarına vi-
ze uygulamaması, iki ülkenin birbirine 
yakın mesafede olması, Türkiye’deki 
ucuz ve yüksek nitelikli servis hizmet-
leri, iklim ve doğa koşulları Rus vatan-
daşları için Türkiye’yi cazip hale getir-
mektedir.

Bir diğer önemli alan Türk şirketle-
rinin Rusya Federasyonu’nda yaptıkla-
rı müteahhitlik hizmetleridir. Rusya’da 
170’den fazla Türk inşaat firması baş-
ta Moskova ve Petersburg olmak üze-
re pek çok kent ve Federasyon’a bağ-
lı cumhuriyetlerde işler yüklenmek-
te, çok önemli projeleri hayata geçir-
mektedir. 

Şimdiye kadar 26 milyar dolar de-
ğerinde proje tamamlayan Türk inşa-
atçılarının 2008 yılında gerçekleştir-
dikleri projelerin bedeli 3,6 milyar do-
lardır. 2008 yılının sonuna doğru his-
sedilen ekonomik krize dek, Rusya’da 
çalışan inşaat işçilerinin sayısı, resmi 
rakamlara göre 13,000’dir.

İnşaat dışında Türkiye’nin Rus-
ya’daki yatırım alanları elektrik, ağaç 
sanayi, hizmet sektörü, bankacılık, tu-
rizm, cam şişe ve yiyecek, içecek üre-
timi üzerine olmaktadır.

RUSYA - TÜRKİYE İLİŞKİLERİ
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Rusya, Türkiye’nin dış ticaret 
grafiğinde ikinci sırada bulunmak-
tadır. Türkiye’nin ihraç ettiği malla-
rın %70’ini yakıt oluştururken Türki-
ye, Rus gazının en fazla satıldığı ülke 
sıralamasında üçüncü sırada yer al-
maktadır. Türkiye’nin Rusya’dan aldı-
ğı ürünler sıralamasında ikinci önem-
li yeri metaller alırken, üçüncü sıra-
da kimya sanayi ürünleri gelmektedir. 
Türkiye’nin Rusya’ya sattığı ürünle-
rin başında ise makine, ulaşım araçla-
rı, tekstil ve kimya ürünleri yer almak-
tadır. İki ülke arasındaki ticaret hacmi 
son 10 yılda 35 kat artarak 30 milyar 
doları aşmıştır.

Rusya’nın da Türkiye’de yatırım-
ları bulunmaktadır. Bunların başın-
da, ülkenin 2. büyük petrol şirketi olan 
Lukoil’in, 10 yıllık bir sürede 400 mil-
yon dolarlık yatırım planı gelmektedir. 
Ayrıca Rusya Türkiye’de nükleer sant-
ral inşa etmek için girişimlerde bulun-
maktadır.

İki ülke arasındaki işbirliğinin 
önemli bir alanı da enerjidir. Türki-
ye ilk kez 1984 yılında SSCB ile doğal 
gaz anlaşması yapmış ve 1987’den iti-

baren yılda 6 milyar m³ doğalgaz al-
maya başlanmıştır. Batı hattı bili-
nen bu hatla, Rusya’dan çıkan doğal 
gaz Ukrayna, Moldova, Romanya ve 
Bulgaristan’ı geçerek Tekirdağ üzerin-
den Türkiye’ye ulaşmaktadır. 

Sonraki yıllarda doğal gaz ihtiya-
cının artması ve Rusya ile iyi ilişkilerin 
gelişmesi ile 1996’da Rusya Federas-
yonu ile ikinci doğal gaz anlaşması-
nı imzalamıştır. Yılda 8 milyar m³ gaz 
alımını öngören anlaşmanın süresi 23 
yıldır. Doğal gaz alanında gerçekleş-
miş en büyük proje “Mavi Akım” ola-
rak adlandırılan anlaşmadır. Aralık 
1997’de imzalanan bu anlaşmaya gö-
re 25 yıl boyunca, Rusya’dan başlayıp 
Karadeniz’in altından geçecek bir bo-
ru hattı ile Türkiye’ye yılda 16 milyar 
m³ doğal gazın taşınması kararlaştı-
rılmıştır. Mavi Akım Projesi’nin önemi, 
Rusya ile yapılan diğer anlaşmalardan 
farklı olarak, Türkiye’nin herhangi bir 
geçiş ülkesi ile muhatap olmadan, Rus 
doğal gazını alacak olmasıdır.

 20 Ekim 2002’de Samsun’da ya-
pılan bir törenle Ankara-Samsun hat-
tı, yapımı tamamlanan Karadeniz’in 

GÜRCİSTAN

TÜRKİYE

ROMANYA

UKRAYNAMavi Akım Projesi



Avrasya’da Devr-i Alem25

altından geçen Mavi Akım hattıy-
la birleştirilmiştir. İhtiyacı olan gazın 
2/3’ünü Rusya’dan temin eden Türki-
ye, 2008 yılında 23,5 milyar m³ gaz al-
mıştır. Bu miktarın 2009’da 25,5 m³’e 
çıkması beklenmektedir.

Başlangıçta Rusya ve Türkiye ara-
sındaki karşılıklı ticari çıkarların so-
nucunda ortaya çıkan mevcut doğal 
gaz ilişkisi, aslında iki ülkenin ticari 
ortaklıktan stratejik ortaklığı en ko-
lay geçebileceği alandır. Rusya baş-
ta olmak üzere Avrasya bölgesindeki 
diğer ülkelerin yer altı zenginlikleri-
nin başında gelen gaz potansiyeli ile 
Türkiye’nin jeopolitik konumu değer-
lendirildiğinde ve ayrıca; Azeri, Türk-
men ve Kazak gazları söz konusu ol-
duğunda Rusya’nın projelerde yer 
alma eğilimi göz önüne alındığında bu 
stratejik ortaklığın olası çerçevesi çi-
zilebilmektedir.

Bu bağlamda, “İkili İşbirliğin-
den Çok Boyutlu Ortaklığa” adıyla 
da bilinen “Avrasya’da İşbirliği Eylem 
Planı”nın önemi ortaya çıkmaktadır. 
Kasım 2001’de imzalanan bu plan çer-
çevesinde Türkiye ile Rusya’nın sade-
ce ikili işbirliğini sürdürmekle kalma-
yıp, ayrıca Avrasya coğrafyasında be-
raber çalışacakları öngörülmüştür.

Türkiye ile Rusya’ya ortak alan-
larda işbirliği sağlayan bir diğer an-
laşma da 1992 İstanbul Deklarasyonu 
ile hayata geçirilen Karadeniz Ekono-
mik İşbirliği (KEİ) projesidir. Buna göre 
üye ülkeler Türkiye, Yunanistan, Rus-
ya Federasyonu, Ukrayna, Moldova, 
Arnavutluk, Azerbaycan, Bulgaristan, 
Romanya, Ermenistan ve Gürcistan’ın 
birbirleriyle ekonomik ve ticari ilişki-
lerini geliştirerek, ülke potansiyellerini 
en iyi şekilde değerlendirilmesi amaç-
lanmaktadır.

İki ülke eğitim, bilim ve kültü-
rel alanda da iyi ilişkiler içerisindedir.  
Rus-Türk kültür ilişkilerinin hukuk-
sal temelini Temmuz 1994 tarihin-
de Rusya Federasyonu Hükümeti ile 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ara-
sında imzalanan “Kültür Ve Bilim 
Alanında İşbirliği Anlaşması” oluş-
turmaktadır. Başta Bolşoy Tiyat-
ro, Beryozka Dans Topluluğu, Ma-
riinskiy Tiyatrosu, Kızıl Ordu Koro-
su ve sirk toplulukları olmak üzere 
ünlü Rus sanat topluluk, orkestra 
ve solistleri Türkiye’ye düzenli ola-
rak turne yapmaktadırlar. Türk sa-
natçıları da çeşitli vesilelerle Rusya 
Federasyonu’nun çeşitli bölgelerin-
de konser ve etkinlikler düzenle-
mektedirler. 2007 yılında Türkiye’de 
kutlanan “Rusya Yılı” çerçevesinde 
pek çok kültürel etkinlik düzenlen-
miş, 2008 yılında ise Rusya’da “Tür-
kiye Yılı” olarak ilan edilmiştir. Nisan 
2008’de başlayan etkinlikler tüm yıl 
boyunca sürmüştür.

Türkiye’de 10 üniversitede Rus 
dili ve edebiyatı ve mütercim ter-
cümanlık bölümleri bulunmaktadır. 
Rusya Federasyonu’nda başta Mos-
kova Devlet Üniversitesi, Rusya Bi-
limler Akademisi, Petersburg Devlet 
Üniversitesi ve Kazan Üniversitesi 
Türkoloji bölümleri olmak üzere, bu 
alanda dünya çapında araştırmaların 
yapıldığı pek çok yüksek eğitim ku-
rumu vardır.

Türkiye’de Rusya Federasyonu 
Büyükelçiliği, Antalya, İstanbul ve 
Trabzon Başkonsoloslukları ve İzmir 
Fahri Konsolosluğu bulunmaktadır. 
Türkiye ise Rusya’da Moskova Büyü-
kelçiliği, Kazan, Petersburg ve Novo-
rossisk Başkonsolosluğu ile temsil 
edilmektedir.
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Resmi A dı: 
Kuruluş : 

Yönetim Şekli: 
Resmi Dil(ler) : 

Başkent  : 
Yüzölçümü: 

Nüfus:  
Para Birimi: 

İnternet Ülke Kodu: 
Telefon Kodu: 

KAZAKİSTAN

Kazakistan Cumhuriyeti
25 Aralık 1991
Cumhuriyet
Kazakça,Rusça
Astana

2.727.300 km²
2012 tahmini 17.522.010 
Tenge
.kz
+7

KAZAKİSTAN

ÇİN

RUSYA

TÜRKMENİSTAN
KIRGIZİSTANTACİKİSTAN

TÜRKMENİSTAN

Asiad Ülkeleri Rehberi26
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ÇİN
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Kazakistan Cumhuriyeti, 
1991’de Sovyetler Birliği’nin 
dağılışından sonra bağım-

sızlığını kazanan, Azerbaycan, Kuzey 
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kırgızistan, 
Özbekistan, Türkiye ve Türkmenistan 
ile birlikte günümüzdeki yedi bağımsız 
Türk devletinden biri olup 2.727.300 
km2 yüzölçümü ile (Batı Avrupa’nın 
yüzölçümü kadar) dünyanın en büyük 
dokuzuncu ülkesidir.Müslüman ülke-
lerin ve Türk devletlerinin yüz ölçümü 
bakımından en büyüğü, doğal kaynak-
lar bakımından da en zenginidir.

COĞRAFİ KONUM
Kazakistan Cumhuriyeti Orta 

Asya’da yer alır. Ülkenin yüz ölçümü 2 
717 300 km2’ dir. Kazakistan kuzeyde 
ve batıda Rusya, doğuda Çin, güneyde 
Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenis-
tan ile komşudur. Ülkenin güneybatıda 
Hazar Denizi, güneyde ise Aral denizi-
ne kıyısı vardır. Ülkede yedi bini aşkın 
akarsu bulunmaktadır. 

TOPLUMSAL BİLGİLER
1991’de Sovyetler Birliği’nin da-

ğılmasından sonra ülkenin demogra-
fik yapısında değişiklikler olmuştur. 
Kazakistan’da yaşayan Rus, Alman ve 
Yahudilerin büyük çoğunluğu ülkeden 
göç etmiş, yaklaşık 280 bin Kazak ise 
ülkesine geri dönmüştür. Günümüzde 
ülke nüfusunun % 55,6’sını Kazaklar, 
% 28’ini Ruslar, geri kalan kısmı Uk-
raynalılar, Özbekler, Almanlar, Tatar-
lar, Uygurlar ve diğerleri oluşturmak-
tadır.

Ülkenin resmi dili Türk dillerinden 
Kıpçak grubuna bağlı Kazakçadır. Nü-
fusun % 64’ü günlük yaşamda bu dili 
konuşmaktadır. Resmi yazışmalar ve 
ekonomik hayatta ise büyük oranda 
Rusça kullanılmaktadır.

Nüfusun %60’ı Müslüman, % 30’u 
Ortodoks, % 2’si ise Protestanlar’dan 
oluşurken, kalanlar ise diğer dinlere 
mensuptur.
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İKLİM
Yüksek dağlar, ova ve platolar ül-

kesi olan Kazakistan’ın iklimi sert ka-
rasaldır. Çok sıcak yazların ardından 
soğuk kışlar yaşanır. Ülkede kış ve yaz 
ayları arasında sıcaklık farkı fazladır. 
Hava sıcaklığı Ocak ayında ortalama 
-35°C’den -4°C’ye kadar; Temmuz a-
yında ise +19°C’den +35°C’ye kadar 
farklılık göstermektedir.

DOĞAL KAYNAKLAR
Kazakistan, zengin petrol, doğal-

gaz, kömür, demir, altın ve uranyum 
doğal kaynaklarına sahiptir.

    EKONOMİ

Sovyet ardılı cumhuriyetler içeri-
sinde Rusya’dan sonra en büyük ikin-
ci ülke Kazakistan’dır. 1991’de Sovyet-
ler Birliği’nin dağılmasının ardından, 
yeni yapılanmanın ilk yıllarında, diğer 
cumhuriyetler gibi Kazakistan da zor 
bir dönem geçirmiştir. 1995-1997 yıl-
ları arasında uygulanan reformlarla e-
konomik yapı şekillendirilmiştir.

1997 yılında Cumhurbaşkanı 
Nursultan Nazarbayev, “Kazakistan 
2030” planını açıklayarak hedeflerinin 
ekonomik kalkınmayı, sağlam temel-
lere oturtulmuş serbest piyasa ekono-
misi ile sağlamanın mümkün olduğu-
nu açıklamıştır.

Kazakistan’ın petrol ve gaz rezerv-
leri çok zengindir. 2008’de 70 milyon 
ton petrol elde eden Kazakistan, 2015 
yılına kadar ham petrol üretimini 300 
milyon tona çıkarmayı hedeflemekte-
dir. 

ABD Enerji Bilgi İdaresi’nin veri-
lerine göre; Kazakistan 5,3 milyar ton 
rezerv miktarıyla dünyada 9’uncu sı-
rada bulunmaktadır. Kazakistan pet-
rolü daha çok ülkenin batı kısmından 
çıkartılmaktadır. Doğalgaz rezervleri 
açısından da oldukça zengin olan Ka-
zakistan, bu alanda dünyada 12’inci 
sırada yer almaktadır.

Madencilik ve metalürji ülke eko-
nomisinin ikinci gelişmiş sanayi ko-
ludur. Altın, kömür, demir, uranyum, 
mangan, bakır, uranyum, krom, çinko, 
kurşun Kazakistan’ın doğal kaynakla-
rın başında gelmektedir. Doğal zen-
ginlikler bakımından dünyanın önde 
gelen ülkelerinden biridir. 

Uranyum, krom, çinko, kurşun-
da dünyada 2’inci, manganda 3’ün-
cü, bakırda 5’inci, kömür, demir ve al-
tında ilk onda bulunmaktadır. Ayrıca 
Kazakistan’da 1996 yılında dünyanın 
en büyük 3. altın madeni bulunmuştur.

Ülke topraklarının yaklaşık 1/5’i 
tarım arazisidir. Ülkede başta buğday 
olmak üzere arpa, tütün, şeker pancarı 
ve pirinç yetiştirilmektedir. 

Gayri Safi Milli Hasıla (GSMH) 

2011: 216.4 milyar dolar

2010: 201.3 milyar dolar

2009: 187.8 milyar dolar

Kişi Başına Düşen Milli Gelir

2011: 13.000 dolar

2010: 12.300 dolar

2009: 11.600 dolar
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Kazakistan tahıl üretiminde BDT 
ülkeleri içerisinde Rusya ve Ukray-
na’dan sonra 3. sıradadır. Ülkede ça-
yır ve mera alanlarının çokluğu dolayı-
sıyla küçükbaş hayvancılığı yaygındır. 
Aynı zamanda sanayi de, tarım ekono-
misi de gelişmiş olan ülkede traktörler 
ve tarım teknik ürünleri üretilmektedir.

Ulaşım ağının büyük bölümü de-
miryollarından oluşur. Demiryolları ül-
ke içi ve uluslararası yolcu ve yük ta-
şımacılığını sağlar. Aynı şekilde kara-
yolu taşımacılığı da gelişmiştir. 2007 
verilerine göre toplamda 86000 km. 
otoyolun yaklaşık 13000 kilometresi 
Kazakistan’ı Asya ve Avrupa’ya bağ-
lamaktadır.

Kazakistan Ajansının verilerine 
göre; 2008’de ülkede işsizlik oranı % 
6,9’dur. 2008 yılı ölçümlerine göre ül-
kenin Gayri Safi Yurt İçi Hasılası 184.3 
milyar dolardır.

Kazakistan’da 5 önemli ekonomi 
bölgesi vardır. Kuzeyinde demir, kö-
mür çıkarımı, makine sanayi ve pet-
rol ürünleri dikkati çekmektedir. Ül-
kenin doğusunda demir harici metal-
ler çıkartılmakta, orman ürünleri ve 
makine üretimi yapılmaktadır. Batı 
Kazakistan ise sadece Kazakistan’ın 
değil, Bağımsız Devletler Topluluğu 
ülkeleri arasında da petrolün en faz-
la çıkarıldığı yerlerden biridir. Ülkenin 
orta kısmında kara ve diğer metaller, 
makine üretimi yapılmaktadır. Güney 
Kırgızistan’a baktığımızda pamuk, pi-
rinç, yün, tahıl, meyve, sebze, üzüm, 
hafif sanayi ürünleri, balıkçılık ve or-
man ürünleri gelişmiştir.

Ülkede çalışanların % 60’ı hizmet 
sektöründe çalışırken, % 24’ü tarım, 

balıkçılık ve ormancılık işleriyle uğ-
raşmaktadır. Sanayi sektöründe çalı-
şanların payı ise % 16’dır.

Kazakistan’da başta Ekibastuzski, 
Maykubinski, Turgayski ve Karagan-
dinski olmak üzere 37 elektrik üretim 
istasyonu bulunmaktadır. Hidroelek-
tirik enerji üretilen yerler ise Buhtar-
minski, Ust-Kamenogorski ve Kap-
çayski bölgeleridir.

Kazakistan’ın ihracat yaptığı ülke-
ler Çin, Almanya, Rusya olurken, itha-
lat yaptığı ülkeler sıralamasında Rus-
ya, Çin, Almanya ilk sırada gelmekte-
dirler. İhraç ürünleri arasında petrol 
ve petrol ürünleri, makineler, metaller, 
buğday, kömür, yün ve et yer almak-
tadır. İthal ürünlerinin başında ise ma-
kine ve taşımacılık ekipmanları, gıda 
sanayi ürünleri gelmektedir.

KAZAKİSTAN – TÜRKİYE
İLİŞKİLERİ
Günümüzde, Kazakistan’da Ya-

bancı Sermaye Kanunu ile kurulmuş 
olan 500’den fazla Türk şirketi ve Ka-
zak - Türk ortaklıkları bulunmaktadır. 
Türk firmalarının Kazakistan’da başlı-
ca ilgi alanları inşaat ve müteahhitlik 
hizmetleri, sınai tesis yapımı, hafif sa-
nayi, gıda, madencilik, ticaret, meta-
lürji, tekstil, telekomünikasyon, elekt-
rik santralleri yapımı, otel ve iş mer-
kezleri yapımıdır.

Türkiye’nin Kazakistan’a gerçek-
leştirdiği ihracat malzemelerinin ba-
şında çeşitli gıda maddeleri, giyim 
eşyaları, otomatik telefon santralle-
ri, deri işleme cihazları, sentetik halı 
ve kilim, zirai mücadele ilaç ve bitki-
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leri, makarna imalat cihazları, seramik 
eşyalar, demir-çelik ve alüminyum ü-
rünleri, elektrikli ev aletleri gelmekte-
dir. Kazakistan’dan yapılan ithalat ise 
hayvansal ürünler, buğday, deri, alü-
minyum alaşımları, kalaylı demir-çelik 
gibi malları kapsamaktadır. 

1991 yılında bağımsızlığını ilan e-
den Kazakistan’ı ilk tanıyan ülke Tür-
kiye olmuştur. Türkiye ve Kazakistan 
bulundukları konum itibariyle önemli 
coğrafi alanlarda yer almaktadır.

Kazak petrol ve gazının dış pazar-
lara taşınması için Türkiye’nin jeopo-
litik konumu önemlidir. Kazak petrol-
lerinin Hazar Denizi’nden Bakü’ye ora-
dan da Bakü-Ceyhan-Tiflis boru hat-
tıyla Akdeniz’e ulaştırılması planlan-
maktadır.

Kazakistan Türkiye ilişkilerinin 
diplomatik olarak başlama tarihi 2 
Mart 1992’dir. Söz konusu tarihte, iki 
ülke arasında ‘Diplomatik İlişkiler Kur-
ma Protokolü’ ve ‘Vize Muafiyeti An-
laşması’ imzalanmış ve halen yürür-
lükte olan Kazak ve Türk vatandaşla-
rının 30 gün süreyle karşı tarafın top-
raklarına vizesiz giriş yapabilmeleri 
sağlanmıştır.

Tüm Bağımsız Devletler Topluluğu 
ülkelerinde başarıyla çalışan Türk in-
şaat firmaları, Kazakistan’da da ken-
dilerini ispat etmişlerdir. Ahmet Ye-
sevi Üniversitesi, Astana Uluslararası 
Havaalanı, Cumhurbaşkanlığı Konutu, 
Intercontinental Astana Oteli, Kaza-
kistan Milli Müzesi başta olmak üzere 
önemli projeler Türk müteahhitleri ta-
rafından inşa edilmiştir.

İki ülke arasındaki ticaret hac-
mi de hızla artmaktadır. 1992 yılın-

da ticaret hacmi 30 milyon dolar ola-
rak gerçekleşmiştir. 2008 itibariyle, 
Kazakistan’ın bağımsızlığını kazan-
masından sonra Türkiye Kazakistan’a 
2 milyar dolarlık yatırım yapmıştır. 
Kazakistan ise Türkiye’de 700 milyon 
dolarlık yatırımda bulunmuştur. Her i-
ki ülke bu rakamların hızla artması ge-
rektiğini savunurken, 2015 yılında i-
ki ülke arasındaki ticaret hacminin 10 
milyar dolar olması hedeflenmektedir.

İki ülke eğitim alanında da işbirli-
ği içerisindedir. Kazakistan’ın eğitimi-
ni anlattığımız bölümde de değindiği-
miz gibi, 31 Ekim 1992 tarihinde Tür-
kiye ve Kazakistan Hükümetleri tara-
fından imzalanan İşbirliği Anlaşması 
ile 1993 yılında Hoca Ahmet Yesevi 
Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi 
kurulmuştur. Kazakistan’ın Türkistan 
şehrinde kurulan üniversitede yakla-
şık 2000 öğrenci eğitim görmektedir. 
Bunlardan yaklaşık 500’ü Türk vatan-
daşıdır. Ayrıca Kazakistan’da çok sa-
yıda Kazak-Türk Lisesi bulunmakta-
dır. Almatı’da Milli Eğitim Bakanlığına 
bağlı “Türkiye Türkçesi Öğretim Mer-
kezi” faaliyet göstermektedir.

Kazakistan, Türkiye’nin girişimiy-
le 1992 yılında başlatılan “Türk Di-
li Konuşan Ülkeler Zirvesi” ne katıl-
mıştır. Zirve’ye Türkiye ve Kazakis-
tan dışında katılan diğer ülkeler A-
zerbaycan, Kırgızistan, Özbekistan ve 
Türkmenistan’dır.

Kazakistan’ın Türkiye’de Anka-
ra Büyükelçiliği, İstanbul Başkonso-
losluğu ve Antalya, Bursa, İzmir Fahri 
Konsoloslukları bulunmaktadır. Türki-
ye ise Astana Büyükelçiliği ve Almatı 
Başkonsolosluğu ile temsil edilmek-
tedir.
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KIRGIZİSTAN

Resmi A dı: 
Kuruluş : 

Yönetim Şekli: 
Resmi Dil(ler) : 

Başkent  : 
Yüzölçümü: 

Nüfus:  
Para Birimi: 

İnternet Ülke Kodu: 
Telefon Kodu: 

Kırgızistan Cumhuriyeti
25 Aralık 1991
Cumhuriyet
Kırgızca,Rusça
Bişkek
199.951 km²
2011 tahmini 5.496.737 
Som
.kg
+996

Karakol

Asiad Ülkeleri Rehberi32
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Kırgızistan Cumhuriyeti, 
1991’de Sovyetler Birliği’-
nin dağılışından sonra ba-

ğımsızlığını kazanan, Azerbaycan, 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kaza-
kistan, Özbekistan, Türkiye ve Türk-
menistan ile birlikte günümüzdeki 
yedi bağımsız Türk devletinden biridir.

COĞRAFİ KONUM
Orta Asya’da bulunan ülkenin 

kuzeyinde Kazakistan, batısında Öz-
bekistan, güneybatısında Tacikistan 
ve güneydoğusunda Çin Halk Cum-
huriyeti bulunur. Kırgızistan’ın büyük 
bölümü dağlar ve nehirlerle kaplıdır. 
Topraklarının dörtte üçü dağlarla çev-
rilidir.

İKLİM
Kırgızistan iklimi çeşitlilik gös-

terir. Genel olarak karasal iklime sa-
hiptir. Yazları yaklaşık +20-25°C ara-
sında, kışları ise -20 °C civarındadır. 
Daha ılıman olan vadi bölgelerinde yaz 
sıcaklığı +25°C kış sıcaklığı ise -5 °C 
dolaylarındadır.

TOPLUMSAL BİLGİLER
Kırgızistan’da yerli halk olarak ka-

bul edilen Kırgızların nüfusta oranı % 
64,5’tir. Bunu % 14 ile Özbekler, % 12,5 
ile Ruslar izler. Geriye kalan % 9’luk 
kısmı ise Uygurlar, Kazaklar, Tatarlar, 
Tacikler ve Türkler oluşturur.

1991 yılında, Kırgızca devlet dili 
olarak kabul edilmiş, ülkedeki diğer 
halkların kendi dillerini kullanmaları 
garanti edilmiştir. 1999 yılında yapılan 
araştırmalara göre; nüfusun % 65,2’si 
Kırgızcayı, 14,7’si Rusçayı, 14’ü Öz-
bekçeyi anadili olarak kullanmakta-
dır. Toplam nüfusun %75’inin Rusça 
bilmesi nedeniyle iletişim dili olarak 
Rusça egemendir. Kırgız Cumhuriye-
ti’ndeki nüfusun % 75’i İslam dinine 
inanırken, % 20’si ise Ortodoks’tur.

DOĞAL KAYNAKLAR
Kırgızistan, hidroelektrik potan-

siyeli bakımından zengin su kaynak-
larına sahiptir. Ülkede mevcut başlıca 
yeraltı kaynakları altın başta olmak 
üzere, civa, kurşun ve çinkodur. 
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Gayri Safi Milli Hasıla (GSMH) 

(ABD Doları Cinsinden)

2011: 13.1 milyar dolar

2010: 12.39 milyar dolar

2009: 12.44 milyar dolar

Kişi Başına Düşen Milli Gelir

2011: 2400 dolar

2010: 2200 dolar

2009: 2300 dolar

EKONOMİ

Ekonomide madencilik büyük 
paya sahiptir. Kırgızistan’da 400’ü aş-
kın değerli ve yarı değerli taş türü var-
dır. Elmas, yakut, topaz, zümrüt, firuze 
ve dağ kristali değerli taşların başında 
gelir. Ayrıca, devletin bütçe gelirlerinin 
büyük bir kısmı altın ve cıva ihraca-
tından sağlanmaktadır. Özellikle altın, 
dünya piyasalarındaki istikrarlı yük-
selişi ile Kırgızistan ekonomisinin en 
önemli kaynağıdır. 2003 yılında Kırgı-
zistan 22,5 ton altın elde etmiştir. Bu 
miktarla, Bağımsız Devletler Toplu-
luğu içinde, Özbekistan ve Rusya’dan 

sonra 3’üncü 
sı-

radadır.

Diğer yandan, Kırgızistan bir tarım 
ülkesidir. Nüfusun neredeyse yarısı 
tarım ve hayvancılıkla ulaşmaktadır. 
Ülkenin güneyinde ciddi oranlarda pa-
mukçulukla uğraşılmaktadır. Yünlü, 
pamuklu ve ipekli kumaşların üretimi, 
ülke ekonomisinde önemli yer tutar.

Ülkedeki yüksek hidroelektrik 
enerji potansiyeli de ekonomi için bir 
avantajdır. 

Sovyetler Birliği’nin dağılmasının 
ardından, salt öz kaynaklar kullanıla-
rak ülke ekonomisinin yeniden yapı-
landırılması kolay olmamıştır. Özel-
likle, kalifiye Rus işçilerinin ülkenin 
kuzeyinde yer alan sanayi kuruluşla-
rından kitlesel olarak ayrılması sıkıntı 
yaratmıştır. Ayrıca söz konusu süreç-
te, devletin aşırı kontrol mekanizma-
sını, ekonomik yapılanmada sürdür-
me eğilimi nedeniyle 1991-1996 yılları 
arasında Kırgızistan ekonomisi iki katı 
yavaşlama göstermiştir. 2000’li yılla-
rın başına gelindiğinde ekonomide bir 
düzelme görülmektedir. Temel sorun 
olan enflasyonla mücadele sürme 
ktedir. 2004 yılından itibaren GSYİH 
iki katı yükselmesine rağmen, 2008’e 
doğru sadece 4 milyar dolarlık artışa 

ulaşmıştır. 
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Asgari yaşam standardı yani kişi 
başına düşen gelir 895 dolardır.

1991 yılından sonraki süreçte, 
Kırgızistan’daki devlet kurumlarının 
yüzde 70’inden fazlası özelleştirilmiş-
tir. Ancak, “Elektrik İstasyonları” ve 
“Kırgız Petrolleri” adlı kurumlar devlet 
kuruluşlarıdır.

Ülkedeki yabancı ticaret hacmine 
bakıldığında ilk 5 sırada Amerika, Ka-
nada, Türkiye, Kazakistan ve Rusya 
görülmektedir. İç pazardaki ithal mal-
ların oranı %70 civarındadır. Bu oranın 
doğal sonucu olarak yerli üreticiler ka-
yıplar yaşamakta, ülkedeki istihdam 
açığı büyümektedir.

Kırgızistan belki de Türk Dünya-
sındaki en fakir ülkedir. Ayrıca, çıkan 
iç isyanlar (Bakiyev hükümetinin dü-
şüp Roza Otunbayeva’nın hükümete 
geçmesi) da ekonomiyi zayıflatmıştır.

Kırgızistan ekonomisinin gele-
cekte büyüyebilmesi için devlet, yol-
suzlukla mücadele, yabancı yardım ve 
yatırımları ekonomiye çekme ve inşa-
at sektörü üzerine yoğunlaşmaktadır.

KIRGIZİSTAN – TÜRKİYE
İLİŞKİLERİ
Kırgızistan’ın bağımsızlığını ilan 

etmesinden sonra iki ülke arasında 
ekonomik ve sosyal ilişkiler hızlı bir 
ivme ile başlamıştır. 1991’de imzala-
nan “Ekonomik İlişkilere Dair Proto-
kol” ve 1992’de “Yatırımların Karşılıklı 
Teşviki ve Korunması Anlaşması”nın 
ardından günümüze dek 100’den faz-
la ikili anlaşma ve protokol yürürlüğe 
girmiştir.

Günümüzde Kırgızistan Cumhuri-
yeti’ndeki Türk işletme sayısı 600’ün 
üzerindedir. Ülkedeki Türk kuruluşları; 

içecek, bisküvi, şekerleme gibi gıda 
ürünleri, temizlik malzemeleri, pvc-
plastik boru gibi inşaat malzemeleri 
üretimi, alışveriş merkezi işletmeciliği 
ve inşaat gibi çok çeşitli alanlarda ça-
lışmaktadır.

2006 yılı itibariyle karşılıklı ticaret 
hacmimiz 160 milyon ABD dolarına 
ulaşmıştır. Türkiye’nin Kırgızistan’a 
ihraç ettiği ürünlerin başında kıy-
metli taş ve metal ürünleri, elektrikli 
makineler, halılar ve şekerli ürünler, 
otomotiv malzemeleri gelmektedir. 
Türkiye’nin Kırgızistan ithala ettiği 
ürünler arasında ise ilk sıralarda seb-
ze, meyve, deri ve ipek yer almaktadır. 
Türkiye, Kazakistan’ın dış ticaretin-
de Rusya, Kazakistan, Çin, Amerika 
Özbekistan ve Ukrayna’nın ardından 
7’inci sırada yer almaktadır.

Eğitim, Kırgızistan-Türkiye iliş-
kilerinde önemli bir yere sahiptir. 
1992’de başlatılan “Büyük Öğrenci 
Projesi” kapsamında 2007 yılı itiba-
riyle 4400 Kırgız öğrenciye eğitim 
bursu verilmiş bulunmaktadır. Ayrıca, 
Kırgızistan’da iki Türk-Kırgız Lisesi 
ve iki Türk-Kırgız Üniversitesi faaliyet 
göstermektedir. Uluslararası Atatürk-
Alatoo Üniversitesi 1996 yılında, Ma-
nas Kırgız-Türk Üniversitesi ise 1997 
yılında açılmıştır. Türk öğrenciler, bu 
üniversitelere diğer Türk üniversiteleri 
gibi, ÖSYM sınavı neticesinde aldıkları 
puan ile girebilmektedirler.

Kırgızistan’ın Ankara’da Büyü-
kelçiliği, İstanbul’da da Başkonso-
losluğu bulunmaktadır. Aynı zaman-
da, Adana’da Fahri Konsolosluk ile 
temsil edilmektedir. Türkiye’nin ise 
Kırgızistan’da Bişkek Büyükelçiliği yer 
almaktadır.
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Bayram-Ali

Amu Derya N.

Zeravshan N.

Murgab N.

Morghab N.

Resmi A dı: 
Kuruluş : 

Yönetim Şekli: 

Resmi Dil(ler) : 
Başkent  : 

Yüzölçümü: 
Nüfus:  

Para Birimi: 
İnternet Ülke Kodu: 

Telefon Kodu: 

TÜRKMENİSTAN

Türkmenistan Cumhuriyeti
25 Aralık 1991
Başkanlık Sistemi-
Tek Partili Cumhuriyet
Türkmence
Aşbakat
448.100 km²
2011 tahmini 5.054.828 
Türkmensitan Manatı
.tm
+993

TÜRKMENİSTAN

Bezmein

Kızyl-Arvat

Nebit-Dağ
Kazandzhik

Cheleken

Kizyl- Kaya

Chardzhou

Tedzhen

Sumbar N.

Atrak N.

Zaliv Kara-
Boğaz Gölü

Tedzhen N.
Kashaf N.

Mary

Tashauz

Asiad Ülkeleri Rehberi37
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Türkmenistan Cumhuriyeti, 
1991’de Sovyetler Birliği’-
nin dağılışından sonra ba-

ğımsızlığını kazanan, Azerbaycan, 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Ka-
zakistan, Özbekistan, Türkiye ve Kır-
gızistan ile birlikte günümüzdeki ye-
di bağımsız Türk devletinden biridir.

COĞRAFİ KONUM
Türkmenistan Cumhuriyeti Orta 

Asya’nın güneybatısında yer almak-
tadır. Kuzeyde ve doğuda Kazakistan 
ve Özbekistan’la, güneyde Afganis-
tan ve İran ile komşudur. Batısında 
Hazar Denizi bulunan ülkenin okya-
nusa çıkışı yoktur.

İKLİM
Türkmenistan’da günlük ve yıl-

lık dalgalanmalarla değişen kıtasal 
kuru bir iklim tipi hüküm sürmek-
tedir. Ülkenin ortalama sıcaklığı ku-
zeyde +11°C, güneyde +17 °C civarın-
dadır. Ocak ayı ortalama sıcaklığı +4 
°C ; kuzeydoğuda -6 °C, güneydoğu-
da +5°C olarak bölgelere göre değiş-
mektedir. Yaz aylarında hava kuru ve 
sıcaktır. Sıcaklık +35°C’yi bulurken, 
ülkenin güneydoğusunda bulunan 
Karakum Çölü’nde ise +50°C’nin üs-
tüne çıkabilmektedir.
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Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Tem.Haz. Ağus. Eyl. Ekim Kas. Ara.

Yağış

Sıcaklık

Türkmenistan için aylık ortalama yağış ve sıcaklık grafiği
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Gayri Safi Milli Hasıla (GSMH) 

 (ABD Doları Cinsinden)

2011: 41.51 milyar dolar

2010: 37.74 milyar dolar

2009: 34.58 milyar dolar

Kişi Başına Düşen Milli Gelir

2011: 7500 dolar

2010: 6900 dolar

2009: 6500 dolar

TOPLUMSAL BİLGİLER
Türkmenistan’da çok uluslu bir 

yapı vardır. Türkmen nüfusu top-
lam nüfustaki payı son yıllarda hızla 
artmıştır. Günümüzde, nüfusun % 
94,7’si Türkmenlerden oluştururken, 
%1,8’lik kısmı Ruslardır. Nüfusun 
kalanı Özbek, Kazak, Ermeni, Azeri, 
Tatar, Pers ve Uygur kişilerden oluş-
maktadır.

Ülkenin resmi dili Türkmence-
dir. Türkmence, Türk dillerinin Oğuz 
grubuna bağlıdır. Yazı dilinde Latin 
alfabesi kullanılmaktadır. Kiril alfa-
besi kullanımı 1993 yılında sonlan-
dırılmıştır. Ülkede Rusça ve Özbek-
çenin de yaygın kullanımı vardır.

Türkmenistan halkının %89’u 
Müslüman’dır. Sünni ve Hanifi Müs-
lümanlar nüfusun çoğunluğunu 
oluştururken, ülkede İran’dan gelen 
az sayıda Şii vatandaş da bulunmak-
tadır. Nüfusun yaklaşık %10’luk ke-
sim, ise Ortodoks Hıristiyan’dır.

DOĞAL KAYNAKLAR
Petrol, doğalgaz, sülfür ve tuz 

kaynakları mevcuttur.

EKONOMİ

Türkmenistan, tarımın sadece 
vahalarda yapılabildiği bir çöl ülkesi-
dir ve ülke sanayisi doğal gaz ve pet-
role dayalıdır. Ülkedeki iki en önemli 
tarım ürünü olan pamuk ihracatta, 
buğday ise iç tüketimde kullanıl-
maktadır. Tarım, ülke GSMH’sinin % 
10’unu oluşturmasına rağmen ülke 
nüfusunun yarısı tarım sektöründe 
çalışmaktadır. Türkmenistan’ın oto-
riter devlet rejimi, ekonomik reform-
lar noktasında tedbirli davranmakta 
ve ülkenin verimsiz ve yolsuzlukla 
bozulmuş olan ekonomisini doğal-
gaz ve pamuk ihracatından gelen 
gelirle dengelemeye çalışmaktadır. 

Ülkenin yakın bir zamana ka-
dar en büyük sıkıntısı, doğalgazı 
dış uluslararası pazarlara taşıyacak 
olan hatların çok yetersiz olması idi. 
2010 yılında, Çin ve İran üzerinden 
inşaa edilen borular ile doğalgaz 
ihracatında önemli bir gelişme kay-
detmiştir.
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Yakın bir gelecekte ülke ekono-
mik açıdan karamsar bir tabloya sa-
hiptir. Bunun en büyük sebebi, ar-
tık sistemsel hale gelmiş olan yol-
suzluk, düşük eğitim seviyesi, ener-
ji gelirlerinin devlet tarafından yanlış 
kullanılması, ve Aşkabat yönetimi-
nin serbest piyasa reformlarını ger-
çekleştirmekte isteksiz davranma-
sıdır. 

1991 yılında bağımsızlığının ila-
nından, 2007 yılında ölümüne dek 
görevde kalan Şaparmurat Türk-
menbaşı’dan sonra cumhurbaşkanı 
olan Gurbanguli Berdimuhammedov 
döneminde, bazı ekonomik atılımlar 
yapılmaya başlanmıştır. Hazar Deni-
zi kıyısında özel bir turizm alanı ku-
rulması, manatın kullanımına ağırlık 
verilmesi ile ülkedeki ikili döviz para 
kullanımını azaltması, doğalgaza 
devlet sübvansiyonlarını azaltması 
bunlar arasında sayılabilir. 

Dış yabancı yatırımları teşvik et-
mesine rağmen, Türkmenistan’daki 
yüksek yolsuzluk ve bürokratik en-
geller sebebiyle dış yatırımcılar ül-
keye yatırım yapmak konusunda is-
teksiz davran
maktadır.

TÜRKMENİSTAN -
TÜRKİYE İLİŞKİLERİ
Türkiye, Türkmenistan’ın ba-

ğımsızlığını tanıyan ilk ülke olmuş-
tur. 1992 yılında imzalanmış olan 
“Türkmenistan ile Türkiye Arasında 
Yatırımların Karşılıklı Teşvik Edil-
mesi ve Korunması” sözleşmesi ile 
başlayan iki ülke arasındaki ilişkiler 
her yıl biraz daha gelişmiştir.

2007’nin ilk 9 ayı itibariyle Tür-
kiye ve Türkmenistan arasındaki ti-
caret hacmi 528 milyon dolara ulaş-
mıştır. Türkmenistan, Orta Asya’da 
en fazla Türk yatırımının gerçekleş-
tiği ikinci ülkedir.

Ülkede 2007 yılında, yaklaşık 1 
milyar 250 milyon dolar tutarında 
Türk sermayeli yatırım gerçekleşti-
rilmiştir. Günümüzde, yaklaşık 300 
Türk işletmesi Türkmenistan’da fa-
aliyet göstermektedir. 

Türkmenistan’da sahabe kabirleri

Asiad Ülkeleri Rehberi41
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Yapılan istatistiklere göre Türk-
menistan’daki yabancı şirketlerin 
üçtü birini Türk şirketleri oluştur-
maktadır. Mart 2008 yılı verilerine 
göre ülkede 479 Türk şirketi inşaat, 
yakıt-enerji ve tekstil gibi alanlarda 
faaliyet gösterirken, Türkiye’de 48 
Türkmen şirketi saptanmıştır.

Özellikle Türk tekstilcilerinin gi-
rişimcileri Türkmenistan ekonomi-
sini olumlu etkilemektedir. Açılan 
işletmeler sayesinde, ülkenin kırsal 
kesimlerinde iş imkanları artmıştır.

Ülkede inşaat alanında, Türk 
müteahhitlerin başarılı çalışmaları 
mevcuttur.

Havaalanından cumhurbaşkan-
lığı sarayına kadar 350’den faz-
la proje gerçekleştiren Türk inşa-
atçıları, özellikle başkentin yeni-
den inşa edilmesinde aktif rol üst-
lenmişlerdir.

Hazar kıyısında bulunan Ava-
za’nın devlet tarafından turizm böl-
gesi ilan edilmesi iki ülke arasındaki 
iş ilişkilerinin inşaat ve turizm ala-
nında daha da gelişmesine imkan 
sağlamaktadır.

Türkiye’nin Türkmenistan’a ih-
raç ettiği ürünler elektrikli eşyalar, 
demir-çelik ürünleri, mobilya olur-
ken, ülkeden ithal ettiği ürünle-
rin başında pamuk, mineral yağlar, 
plastik ürünler yer almaktadır.

İki ülke arasındaki ilişkilerde gaz 
önemli rol oynamaktadır.1998 yılın-

da Türkiye ve Türkmenistan arasın-
da imzalanan anlaşma ile Trans-
Hazar Doğalgaz Boru Hattı Proje-
si onaylanmıştır. Bu proje ile böl-
gede enerji güvenliği ve Avrupa’ya 
gaz akımı amaçlanmıştır. Fakat 
daha sonra Hazar’ın statü sorunu 
ve Türkmenistan-Kazakistan-Rus-
ya Doğalgaz Boru Hattı’nın 2007’de 
yürürlüğe girmesiyle Trans-Hazar 
hattı proje aşamasında kalmıştır.

Bölgedeki diğer önemli proje ise 
Nabucco’dur. 2002 yılında BOTAŞ’ın 
çalışmalarına başladığı projede, 
hattın Türkiye-Bulgaristan-Roman-
ya-Macaristan-Avusturya güzerga-
hında inşa edilmesi planlanmakta-
dır. Mevcut şartlarda, Azerbaycan 
Şalı Deniz, Türkmenistan ve diğer 
Trans-Hazar kaynaklarıyla İran ga-
zının taşınması öngörülmektedir.

Eğitim alanında işbirliği de ol-
dukça gelişmiştir. Türkiye’de yak-
laşık 650 Türkmen öğrenci Bü-
yük Öğrenci Projesi kapsamın-
da burslu, 1000 kadar öğrenci de 
kendi imkanları ile okumaktadır. 
Türkmenistan’da çok sayıda Türk 
okulu vardır. Uluslararası Türkmen-
Türk Üniversitesi ise 1994 yılından 
beri eğitim vermektedir.

Türkmenistan’ın Türkiye’de An-
kara Büyükelçiliği ve İstanbul Baş-
konsolosluğu, İzmir Fahri Konso-
losluğu bulunurken, Türkiye Aşka-
bat Büyükelçiliği ile temsil edilmek-
tedir.
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ÖZBEKİSTAN

Resmi A dı: 
Kuruluş : 

Yönetim Şekli: 
Resmi Dil(ler) : 

Başkent  : 
Yüzölçümü: 

Nüfus:  
Para Birimi: 

İnternet Ülke Kodu: 
Telefon Kodu: 

Özbekistan Cumhuriyeti
25 Aralık 1991
Cumhuriyet
Özbekçe
Taşkent
 447.400 km²
2011 tahmini 28.394.180 
Som
.uz
+998

TermizSemerkand
Buhara

Namazgan
Andican

Muynoq

Nukus

Urganch

Guliston    

Termiz 

Zarafshon

Türkmenistan

Kazakistan

Tacikistan

Kırgızistan

Aral
Gölü

ÖZBEKİSTAN

Afganistan

Taşkent
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Gayri Safi Milli Hasıla (GSMH)

(ABD Doları Cinsinden)

2011: 94.04 milyar dolar

2010: 87.82 milyar dolar

2009: 80.99 milyar dolar

Kişi Başına Düşen Milli Gelir

2011: 3300 dolar

2010: 3100 dolar

2009: 2900 dolar

Özbekistan Cumhuriyeti, 
1991’de Sovyetler Birliği’-
nin dağılışından sonra ba-

ğımsızlığını kazanan, Azerbaycan, 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kaza-
kistan, Türkmenistan, Türkiye ve Kır-
gızistan ile birlikte günümüzdeki yedi 
bağımsız Türk devletinden biridir.

COĞRAFİ KONUM
Denize kıyısı olmayan Özbekistan 

Orta Asya’da yer almaktadır. Özbekis-
tan kuzeyde ve batıda Kazakistan, gü-
neyde Türkmenistan ve Afganistan, 
doğuda ise Tacikistan ve Kırgızistan 
ile komşudur. Özbekistan nehirler-
le çevrelenmiştir. Bunların en büyü-
ğü Aral’dır. Ülkenin 2/3’si bozkır kurak 
alanlarından oluşmaktadır. Kızılkum 
Çölü ülke sınırları içindedir.

TOPLUMSAL BİLGİLER
Ülkede nüfusunun %80’ini Özbek-

ler, %10’unu diğer Orta Asya ülke vatan-
daşları, (%5 Tacik, %3 Kazak, %2,5 Ka-
rakalpaklar, %1 Kırgızlar) %5,5’ini Rus-
lar, %1,5’i Tatarlar, geri kalanı ise Ukray-
nalılar ve Yahudiler oluşturmaktadır.

Resmi dil Özbekçedir ve nüfusun 
% 74’ü bu dili konuşmaktadır. Özbekçe 
Türk dillerinden Uygur grubuna aittir. 
2002 yılından itibaren Kiril alfabesin-
den Latin alfabesine geçilmiştir. Fa-
kat Kiril alfabesi de yaygın olarak kul-
lanılmaktadır. Rusça nüfusun %15’i ta-
rafından konuşulmaktadır. Özbekistan 
nüfusunun %88’i Müslüman, %9’u ise 
Ortodoks’tur. Nüfusun geri kalan kıs-
mını ise Budistler oluşturmaktadır.

DOĞAL KAYNAKLAR
Petrol, doğalgaz, kömür, altın, u-

ranyum, gümüş, bakır, kurşun ve çin-
ko önemli yeraltı kaynakları arasın-
dadır.

İKLİM
Karasal iklimi olan Özbe-kistan’da 

yazlar sıcak ve kurak, kışlar soğuk ge-
çer. Ortalama sıcaklık Ocak ayında -8 
ila +3° C derece arasında değişirken, 
dağlık bölgelerde bu sıcaklık -16°C’ye 
kadar düşmektedir. Haziran ayında i-
se kuzey bölgelerindeki sıcaklık +26-
32°C arasında seyrederken, güneyde 
bu sıcaklık 42°C’ye kadar çıkmakta-
dır.

EKONOMİ

Özbekistan ekonomisinin atar 
damarları mineral-hammadde kay-
nakları; petrol ve doğalgaz, maden 
cevherleridir.Ülkede 100’den fazla yer 
altı maden çeşidi bulunmaktadır. Ö-
zellikle altın, kömür, alüminyum ve u-
ranyum Özbekistan’ın önemli zengin-
likleri arasındadır. Altın üretiminde, 
BDT ülkeleri içerisinde Rusya’dan son-
ra ikinci sıradadır. 

Özbekistan altınının niteliği dün-
ya standardının üzerindedir. Bakir pet-
rol yataklarının ekonomiye katkısı ö-
nemlidir. Ülkenin temel enerji kaynak-
ları doğalgaz, kömür, uranyum ile Çir-
çik ve Ahangaran nehirlerinden besle-
nen su enerjisidir. 
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Özbekistan, Orta Asya’nın ana e-
lektrik dağıtıcısıdır.

Ağır sanayi ülke ekonomisinde ö-
nemli bir yere sahiptir. Orta Asya’da-
ki makine sanayisinin 3/2’si Özbekis-
tan’dadır. 

Özellikle tarım makinelerinin üre-
timinde öncüdür. Ayrıca, uçak, elekt-
rik vinci, güçlü transformatör ve vinç-
lerin üretildiği, Orta Asya’daki tek ha-
va sanayi fabrikası da burada bulun-
maktadır.

Özbekistan’ın diğer bir zenginli-
ği ise pamuktur. Halk arasında “beyaz 
altın” denilen pamuk; maden kaynak-
ları, petrol ile birlikte ekonominin te-
mel taşıdır. Ülke pamuk üretiminde 
dünyada 2’inci sıradadır. Ülkenin diğer 
önemli tarım ürünleri ise meyve, seb-
ze ve tahıldır.

Ülke ekonomisi, 1999-2006 yıl-
ları arasında dış ticaret fazlası ver-
miştir. Özbekistan Devlet İstatistik 
Komitesi’nin verilerine göre, 1999’da 
125 milyon dolar olan bu fark, 2006’da 
2 milyar dolara yaklaşmış ve ihraca-
tın ithalatı karşılama oranı %145 ol-
muştur.

Özbekistan ekonomisinin en zayıf 
tarafı tahıl ürünlerindeki dışa bağımlı-
lıktır. İç üretim, ihtiyacın ancak %25’i-
ni karşılamaktadır. Yavaş ve yetersiz 
ekonomik reformlar ve yüksek enflas-
yon bu alandaki diğer problemlerdir.

Günümüzde Özbekistan’da 86 
farklı ülkeden 3 bin fabrika ve tesis 
bulunmaktadır. Büyük oranda firmala-
rı olan ülkeler arasında Amerika, Rus-
ya, Almanya, Japonya, Çin, Kore, İn-
giltere, Fransa İtalya, Litvanya, Polon-
ya, Yunanistan ve Kazakistan yer al-
maktadır. Özbekistan’ın ihraç ettiği ü-
rünler arasında doğalgaz, hazır giyim, 

pamuk lifi, kara metal, deri, kimyevi 
maddeler, oto ve yan ürünleri bulun-
maktadır. Gıda, elektronik malzeme-
ler, temizlik malzemeleri, petrol ve o-
tomotiv yan malzemeleri ise ithal edi-
len ürünler arasındadır. Özbekistan’ın 
2008 yılı dış ticaretinde Rusya %20
’lik payla ilk sırada yer alırken, onu 
%8,4’lük oranla Ukrayna, %6,8 ile Çin 
ve %5,7 ile İsviçre izlemiştir.

ÖZBEKİSTAN – 
TÜRKİYE İLİŞKİLERİ
Türkiye 1991 yılında bağımsızlı-

ğını ilan eden Özbekistan’ı ilk tanıyan 
ülke olmuştur. 1985 yılında Türkiye, İ-
ran, Pakistan arasında kurulan Ekono-
mik “İşbirliği Teşkilatı” na 1992 yılında 
Özbekistan, Kazakistan, Azerbaycan, 
Kırgızistan, Tacikistan, Türkmenistan 
da Türkiye’nin girişimleri neticesinde 
dahil olmuşlardır.

2006 yılı verilerine göre Türkiye’nin 
Özbekistan’dan yaptığı ithalat miktarı 
405 milyon doları bulmuştur. İthal ü-
rünlerin başında madencilik ürünle-
ri, ikinci sırada ise sanayi ürünleri gel-
mektedir. Türkiye’nin Özbekistan’a 
yaptığı ihracatın sektörel dağılımında 
ise ulaşım araçları, dokumacılık ürün-
leri, halı, çeşitli makineler ve parçaları, 
plastik ürünler, mobilya, kağıt ve kar-
ton ürünleri bulunmaktadır.

Günümüzde 350 civarında Türk 
firması Özbekistan’da faaliyet göster-
mektedir. 1992-2006 yılları arasında 
Türk inşaat şirketlerinin Özbekistan’da 
üstlendiği müteahhitlik hizmetlerinin 
hacmi 1 milyar dolara ulaşmıştır.

Özbekistan’ın Türkiye’de, Anka-
ra Büyükelçiliği ve İstanbul Başkon-
solosluğu bulunurken, Türkiye ülke-
de Taşkent Büyükelçiliği ile temsil e-
dilmektedir.

Avrasya’da Devr-i Alem
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Resmi Adı: 
Kuruluş : 

Yönetim Şekli: 
Resmi Dil(ler) : 

Başkent  : 
Yüzölçümü: 

Nüfus:  
Para Birimi: 

İnternet Ülke Kodu: 
Telefon Kodu: 

Tacikistan Cumhuriyeti
25 Aralık 1991
Cumhuriyet
Tacikçe (Rusça iş dünyasında ve dev-
let işlerinde, Farsça ise halklar arasındaki 
iletişim için yaygın olarak kullanılmak-

tadır)

Duşanbe
143.100 km²
2011 tahmini 7.768.385 
Somoni
.tj
+992

TACİKİSTAN

Pakistan

RushanKülob

Afganistan
vir
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Tacikistan Cumhuriyeti, Orta 
Asya’da denize çıkışı olma-

yan bir ülkedir. En büyük etnik gru-
bun Tacikler olduğu ülkede tarihi 
ve kültürel olarak bölgede varlığını 
sürdüren Farslar ve Özbeklerde bu-
lunmaktadır ve bu halklar da Tacikçe 
konuşmaktadır. Ülkenin bulunduğu 
alanda Samanîler İmparatorluğu var-
lığını sürdürmüş, 20. yüzyılın başın-
da Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler 
Birliği kurulduktan sonra bu birliğin 
uzantısı olan Tacik Sovyet Sosyalist 
Cumhuriyeti olarak devam etmiştir.

COĞRAFİ KONUM

Tacikistan Cumhuriyeti Orta 
Asya’nın güneydoğusundadır. Batı-
da Özbekistan, kuzeyde Kırgızistan, 
doğuda Çin ve güneyde Afganistan 
ile sınır komşusudur. Yükseklikleri 
300 metreden 7495 metreye kadar 
değişen dağlarla çevrilidir. Kapladı-
ğı alan bakımından Orta Asya’nın en 
küçük devletidir.

İKLİM

Tacikistan sert karasal bir iklime 
sahiptir. Ülkenin ortalama sıcaklı-
ğı Ocak ayında +2 ila -2°C arasında 
değişirken, ülkenin dağlık güney 
batı ve kuzey kısımlarında sıcak-
lık -20°C’ye kadar düşmektedir. Kış 
aylarında Pamir dağlarında sıcaklık 
-63°C’yi bulmaktadır. Haziran ayın-
da sıcaklık +30°C dereceyi görürken, 
Pamir Dağlarında ancak 0°C’ye ka-
dar yükselmektedir.

TOPLUMSAL BİLGİLER

Nüfusun etnik yapısına bakıldı-
ğında %80’inin Tacik olduğu görül-
mektedir. Nüfusun geri kalan kısmı-
nı ise %15,3 Ruslar, %1,1 Kırgızlar, % 
1 Türkmenler, kalanlar ise Tatarlar 
ve diğer etnik kökenli halklardan 
oluşmaktadır.

1989 yılında ülkede Tacik dili 
resmi dil olarak kabul edilmiştir. 
Fakat uluslararası ilişkilerde, resmi 
yazışmalarda Rusça kullanılmakta-
dır. Tacik nüfusunun %38’i Rusçayı 
anlamakta ve kullanmaktadır. Tacik 
dili Batı İran gruplarında da ana dil 
olarak karşımıza çıkmaktadır.

Halkın %85’i Sünni, %5’i ise Şii 
Müslüman’dır. Geri kalan %10’luk 
grup ise Ortodoks Hristiyan ve 
Protestan’dır.

DOĞAL KAYNAKLAR

Tacikistan, hidroelektrik potan-
siyeline sahip su kaynaklarına, pet-
rol, uranyum, civa, kömür, kurşun, 
çinko, gümüş ve altın yataklarına 
sahiptir. 
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Gayri Safi Milli Hasıla (GSMH) 

 (ABD Doları Cinsinden)

2011: 16.01 milyar dolar

2010: 15.1 milyar dolar

2009: 14.18 milyar dolar

Kişi Başına Düşen Milli Gelir

2011: 2000 dolar

2010: 2000 dolar

2009: 1900 dolar

EKONOMİ

Tacikistan, kişi başına düşen 
milli gelir bakımından eski Sovyet 
Cumhuriyetleri arasında en fakir ül-
kelerden biridir. Ülkedeki iş olanak-
larının çok kısıtlı olması sebebiyle 
pek çok Tacik Rusya başta olmak 
üzere yurtdışında çalışmakta ve ai-
lelerine para yollamaktadır. 

Toprakların sadece % 7’si tarıma 
elverişlidir. En önemli tarım ürünü 
pamuktur, fakat pamuk üretimi sıkı 
devlet gözetimi ve kontrolü altın-
dadır. 2007 yılında, devletin pamuk 
üreticilerine uygunsuz kredi vermesi 
sebebiyle IMF ülkedeki programını 
iptal etmiştir. Yapılan görüşmeler ve 
reform planının belirlenmesi netice-
sinde yakın bir zamanda IMF yeniden 
ülkeye yardım etmeye başlayacaktır. 

1992-1997 arasındaki iç savaş, 
ülke ekonomisini çok ciddi şekilde 
zayıflatmıştır. Yapısal reformların 
yetersizliği, yüksek yolsuzluk oran-

ları, zayıf devlet otoritesi, sık sık 
yaşanan elektrik kesintileri, yüksek 
dış borçlar Tacikistan ekonomisinin 
gelişmesini önleyen sebepler arasın-
dadır. 

2009 yılında Rusya sermayesiyle 
tamamlanan Sangtuda-1 barajı ile 
elektrik üretiminde artış sağlanmış-
tır. İran sermayesiyle tamamlanan 
ve daha küçük olan Sangtuda-2 ba-
rajı 2011 yılında faaliyete başlamış-
tır. Tacik devleti, Dünya Bankası’nın 
desteğiyle 2012 yılında fizibilite ça-
lışmalarının tamamlanmasını um-
duğu, bittiğinde dünyanın en yük-
sek barajı olması planlanan Roghun 
barajının, ülkenin elektrik sorununu 
ileride çözeceğini öngörmektedir.

Ülkede, 2011 yılında benzin ve 
gıda fiyatları, 2002’den bu yana en 
yüksek seviyeye ulaşmıştır. Bunun 
sebebi, Özbekistan üzerindeki de-
miryolu tarifelerindeki yüksek ar-
tıştır. Tacikistan, gıda ithalatının % 
60’ından fazlasını, gıda ihracatının 
% 90’ından fazlasını bu demiryolu 
üzerinden yapmaktadır.
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Orta Asya ülkelerinden Tacikis-
tan yıllarca Türk kavimleriyle iç içe 
yaşamış bir Fars kavimidir. Son dö-
nemlerde Türkiye’nin Tacikistan’a 
yatırımları başarıyla sürmektedir.

1999-2006 yılları boyunca Taci-
kistan ve Türkiye arasındaki ticaret 
hacmi 20 kattan fazla büyümüş, 
189,9 milyon dolara yükselmiştir.

Tacikistan’a ihraç edilen malla-
rın başında dokuma sanayi ürünleri, 
elektrikli makine ve cihazlar, kim-
yevi maddeler, gıda ürünleri, hazır 
giyim malzemeleri, plastik ürünler, 
mobilya, kağıt ve karton ürünleri 
gelmektedir.

Tacikistan’dan ithal edilen mal-
ların başında ise renkli metaller, ip-
lik ve pamuk ıskartası, deri ve yan 
ürünleri bulunmaktadır.

Günümüzde yaklaşık 36 Türk 
şirketi Tacikistan’da faaliyet gös-
termektedir. Bu firmalar, öncelikle 
inşaat alanında faaliyet göstermek-
te, konserve ve tekstil alanında ya-
tırımlar yapmaktadırlar.

17 yıldır süren Tacikistan-Tür-
kiye ilişkilerdeki en önemli olaylar-
dan biri 2006 yılında Tacik Başkan 
Rahmanov’un Türkiye’yi ziyaretidir. 
Görüşmeler sonucunda iki ülke ara-
sında ticari ve ekonomik ilişkiler ve 
turizm faaliyetlerinin gelişmesi için 
6 anlaşma imzalanmış, böylelikle 
1993 ve 2002 yıllarında yürürlüğe 
girmiş iki ülke arasındaki “Ticaret ve 
Ekonomik İşbirliği Antlaşmaları”nın 
çerçeveleri genişlemiştir.

Tacikistan’ın Ankara’da Büyü-
kelçiliği bulunurken, Türkiye’de 
Tacikistan’da Duşanbe Büyükelçili-
ği ile temsil edilmektedir.

TACİKİSTAN – TÜRKİYE İLİŞKİLERİ
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Resmi Adı: 
Kuruluş : 

Yönetim Şekli: 

Resmi Dil(ler) : 

Başkent  : 
Yüzölçümü: 

Nüfus:  
Para Birimi: 

İnternet Ülke Kodu: 
Telefon Kodu: 

İran İslam Cumhuriyeti

1 Nisan 1979
İslâm Cumhuriyeti (Teokratik 
Cumhuriyet)
Farsça (Azerice, Kürtçe, 
Arapça, Türkmence yaygın 
olarak  kullanılmaktadır)
Tahran
1.648.195  km²
2011 tahmini 79.961.702 
İran Riyali
.ir
+98

İRAN

Asiad Ülkeleri Rehberi52
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İran İslam Cumhuriyeti, M. Ö. 
4000’lere dayanan tarihi ve 
var olan yerleşmeleriyle dün-

yadaki en eski sürekli uygarlıklardan 
birine ev sahipliği yapmaktadır. Tarih 
boyunca İran, Avrasya’daki merkezi 
konumu nedeniyle jeostratejik öne-
me sahip olmuştur ve bir bölgesel 
güçtür. İran, uluslararası enerji gü-
venliği ve dünya ekonomisinde geniş 
petrol ve doğal gaz kaynakları sonu-
cu önemli bir konuma sahiptir.

İKLİM
İran’ın iklimi çoğunlukla kurak 

veya yarı kurak ve Hazar Denizi kıyı-
sında subtropikaldir. Ülkenin kuzey 
sınır bölgesinde kış aylarında sıcak-
lıklar neredeyse donma noktasının 
altına düşer ve iklim yıl boyu nemli 
kalır. Yaz sıcaklıkları nadiren 29 °C’yi 
aşar.

DOĞAL KAYNAKLAR
Birçok doğal kaynağa sahip olan 

İran’da petrol ve doğalgaz öne çık-
maktadır. 

TOPLUMSAL BİLGİLER
Yapılan araştırmalara göre İran 

nüfusunun % 46’sını Farslar,  % 
33’ünü Azeri Türkleri,  % 7’sini Kürt-
ler, 6 %’sını Gilekler ve Mazendaranlı-
lar, % 3’ünü Araplar, % 2’sini Lurlar, % 
2’sini Beluciler, % 2’sini Türkmenler 
ve % 1’ini Kaşkay Türkleri ve diğer et-
nik gruplar oluşturur.

İran nüfusunun dini yapısının 
%90’nını Şii Müslümanlar, %’8’ini 
Sünni Müslümanlar, kalan %2’sini ise 
diğer dinlere mensup insanlar (Ba-
hailer, Sâbiîler, Hindular, Yezidiler, 
Ahli-Hak, Zerdüştçüler, Yahudiler ve 
Hıristiyanlar oluşturmaktadır. 

İran’da diğer önemli dini azın-
lıklar arasında özellikle Ortodoks 
Gürcüler ve Ermeniler (İsfahan), Zer-
düştler (Yezd) ve Bahailer öne çık-
maktadır. Ülkede az miktarda Hindu, 
Keldani ve Sâbiîlik inancına bağlı 
topluluklar bulunmaktadır.
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Gayri Safi Milli Hasıla (GSMH) 

(ABD Doları Cinsinden)

2011: 506.5 milyon dolar

2010: 415.5 milyon dolar

2009: 361.2 milyon dolar

Kişi Başına Düşen Milli Gelir

2011: 12.280 dolar (tahmini)

2010: 11.860 dolar

2009: 11.494 dolar

EKONOMİ

İran genel olarak ekonomide mer-
kezi planlamanın hakim olduğu, pet-
rol, doğal gaz ve diğer büyük ölçekli 
işletmeler üzerinde devlet mülkiye-
tinin devam ettiği, kırsal bölgeler-
de tarımsal üretimin ağırlıklı olduğu, 
özel ticaret faaliyetlerin ise sınırlı 
düzeyde olduğu bir ekonomik yapıya 
sahiptir. Devlet sektörünün yanında, 
“Bonyad” diye tabir edilen ve büyük 
ekonomik ayrıcalıklarla faaliyet gös-
teren vakıflar (kooperatif) ekonomide 
önemli paya sahiptirler. 2000’li yıllara 
girilmesiyle birlikte ise, ekonominin 
serbestleştirilmesine yönelik olarak, 
özelleştirme ve daha fazla yabancı ya-
tırıma açılması söz konusu olmuştur. 
Örneğin; hükümet her yıl devlet mülki-
yetindeki firmaların %20’sini özelleş-
tirmeyi hedeflemektedir.  

1990’ların sonunda petrol fiyat-
larındaki düşüşler nedeniyle daralan 
İran ekonomisi 2000 yılından günü-
müze kadar, petrol fiyatlarının tekrar 
yüksek seyretmesi ile canlanmış-
tır.2010 yılında varil başına ortalama 
83 dolar olan petrol fiyatlarının 2011 

yılında 90 dolara çıkmış olması öngö-
rülmektedir.İran ekonomisinin petrol 
gelirlerinden etkilenen yapısı hükü-
metin ekonomik alandaki en önemli 
konularından birini oluşturmaktadır.

İran dış ticaret fazlası veren bir ül-
ke olmakla birlikte, toplam ihracatının 
yaklaşık yüzde 80’ini ve devlet bütçe-
sinin % 40–70’ini petrol gelirleri oluş-
turmaktadır. Bu nedenle, petrol fiyat-
larındaki artış devlet gelirleri üzerinde 
büyük bir etki yaratmaktadır. 

İran ekonomisinde enflasyon çok 
yüksek olmamakla beraber varlığı-
nı sürdürmektedir. Enflasyonun te-
mel nedenlerinden biri ithal ürünlerin 
döviz  nedeniyle daha pahalıya mal 
olmasıdır. Bu yönüyle İran’daki enf-
lasyonun dış kaynaklı olduğu söyle-
nebilir. Bu nedenle hükümet, içeride 
uygulanan resmi kur ile ithalatçılara 
uygulanan ve farklılık gösteren döviz 
kurunu 2002 yılında birleştirerek tek 
bir değer yaratmıştır. Bu sayede enf-
lasyonun düşmesi beklenmiş, fakat 
artan petrol gelirleriyle birlikte hükü-
met harcamalarının da artmış olması 
enflasyonist etki yaratmıştır

2007 yılında İran’da temel mal ve 
hizmet fiyatları çok hızlı bir biçimde 
artmış ve ithalat pahalılaşmıştır. İran 
Merkez Bankası (Bank Markazi) veri-
lerine göre, 2007’de %17.1, 2008’de 
%25.5 olan enflasyon oranı son yıl-
larda düşüş eğiliminde olduğu görül-
mektedir. 2010’da % 12.4, 2011’de % 
22.5 olan enflasyon oranının EIU tah-
mini rakamlarına göre 2012 yılında % 
12, 2013 yılında ise ortalama %10 ol-
ması beklenmektedir.
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2011 yılının ilk 10 aylık dönemi 
göz önünde bulundurulduğunda;  
Türkiye’nin İran’a yönelik ihraca-
tı %25.5 oranında artış göstererek 
2.93 milyar dolara yükselmiştir. 
Aynı dönemdeki ithalat oranları in-
celendiğinde ise rakamlar %72.6 ar-
tış göstererek 10.6 milyar dolar se-
viyelerine ulaşmıştır. Toplam ticaret 
hacmindeki artış ise %59.6 seviye-
lerinde olup 13.5 milyar dolar civa-
rında seyretmektedir. 2011 yılı ra-
kamları incelendiğinde ihracatın it-
halata oranının gözle görülür şekilde 
düşüş gösterdiği gözlenmektedir.

Türkiye’nin İran’a ihracatında 
demir çelik, tütün ve mamulleri, 
dokumacılık ürünleri, makinalar, 
otomotiv sanayii ürünleri, man-
tar ve ağaç mamulleri ile plas-
tikler önemli bir yere sahiptir.

Türkiye’nin İran’dan ithala-
tında İran’ın genel ihracatına pa-
ralel bir durum söz konusudur. 
Türkiye’nin İran’dan ithalatında 
ham petrol ve petrol ürünleri en 
önemli yeri işgal etmektedir. Bu-
nun yanı sıra petrol gazları ve doğal 
gaz, plastikler, maden cevherleri, 
demir ve çelik ile metaller, doku-
macılık ürünleri diğer önemli it-
halat kalemlerini oluşturmaktadır. 

İran, Türk özel sektörü için geniş 
fırsatların olduğu bir ülkedir. Komşu 
ülke olarak yakınlığının yanı sıra, 

genç nüfusuyla birlikte artan tüke-
tim talebiyle gelecek vadeden bir 
pazar niteliğindedir. İran’da ihracat 
yapmak ve hammaddeleri İran’dan 
almak şartıyla sanayi amaçlı ve 
%100 yabancı sermayeli şirket kuru-
labilmektedir. İranlı firmalar ülkeye 
teknoloji ve sermayenin çekilmesi-
ne yönelik olarak yabancı ortaklarla 
işbirliğine sıcak bakmaktadırlar.

İran ekonomisi büyük ölçü-
de KOBİ’lere dayanmaktadır. Bu 
alanda iki ülke için işbirliği im-
kanları mevcuttur. Türkiye’nin 
bankacılık alanında sahip oldu-
ğu tecrübenin İran’a aktarılması 
da iki ülke arasındaki işbirliğinin 
yeni bir halkasını oluşturabilir.

Demir-çelik ürünleri bakımın-
dan, Türk ürünlerinin Rus ve Ukrayna 
demir-çeliği ile rekabet etmesi güç 
olmakla birlikte, özellikle otomotiv 
sektöründe büyük bir pazar mev-
cuttur. Bu sektördeki talep bugün 
büyük ölçüde Güney Kore, Tayvan 
ve Hindistan’dan karşılanmaktadır.

İran’daki Çulha Özel Bölgesi’nde 
yatırım yapan yabancı firmalara 
getirdikleri katma değer kadar mal 
ithal etme hakkı tanınmakla birlikte 
yer satılmamakta ancak %51 ora-
nında bir İranlı ortakla yatırım ya-
pılması halinde yer sağlanmaktadır.

İRAN – TÜRKİYE İLİŞKİLERİ
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Resmi Adı: 
Kuruluş : 

Yönetim Şekli: 
Resmi Dil(ler) : 

Başkent  : 
Yüzölçümü: 

Nüfus:  
Para Birimi: 

İnternet Ülke Kodu: 
Telefon Kodu: 

Gürcistan Cumhuriyeti
9 Nisan 1991
Cumhuriyeti
Gürcüce
Tiflis
69.700  km²
4.260.000 (2009 tahmini)
Lari
.ge
+995

GÜRCİSTAN

Pakistan

Asiad Ülkeleri Rehberi57

Rusya Federasyonu

Türkiye

Ermenistan Azerbaycan

GÜRCİSTAN
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GÜRCİSTAN
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Eski Sovyet cumhuriyetle-
rinden biri olan Gürcistan, 
seküler, üniter ve başkanlı 

cumhuriyet olan bir temsili demok-
rasidir. Henüz Birleşmiş Milletler, 
Avrupa Konseyi, Dünya Ticaret Ör-
gütü, Karadeniz Ekonomik İşbirliği 
ve GUAM Demokrasi ve Ekonomik 
Kalkınma Örgütü üyesidir. NATO 
üyeliği ve ileride Avrupa Birliği’ne 
üye olmak için uğraş vermektedir.

COĞRAFİ KONUM
Gürcistan Avrupa’nın güneydo-

ğusunda Kafkasya’nın batı kısmın-
da yer alır. Kuzeyde Rusya, doğuda 
Azerbaycan, güneyde ise Türkiye ve 
Ermenistan ile sınır komşusudur. 
Batı sınırını ise Karadeniz oluşturur. 
Topraklarının 2/3’ü dağlarla kaplı-
dır.

İKLİM
Gürcistan’ın batısında subtropi-

kal iklim hüküm sürer. Doğusunda 
iklim ılımandır. Karadeniz’e kıyısı 
olan batı kısmında ise yazları ılık ve 
nemlidir. Ülkede Haziran ayı orta-
lama sıcaklığı +23°C iken, Ocak ayı 
ortalaması +6°C’dir. 

Yağış en fazla ilkbaharda düş-
mektedir. Genel olarak Gürcistan’da 
yazlar sıcak, ortalama +24°C, kışlar 
ise 0°C ortalamayla serin geçer. Dağ 
yamaçlarında ise Haziran ayı sıcak-
lıkları +5°C iken, Ocak ayı ortalama 
sıcaklığı -15°C’dir
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Gayri Safi Milli Hasıla (GSMH) 

 (ABD Doları Cinsinden)

2011: 13,4 milyar dolar

2010: 11,7 milyar dolar

2009: 10,8 milyar dolar

Kişi Başına Düşen Milli Gelir

2011: 3,045 dolar

2010: 2,681 dolar

2009: 2,454 dolar

TOPLUMSAL BİLGİLER
Nüfus dağılımında etnik çeşitli-

lik dikkati çekmektedir. Nüfusun % 
83,8’ini Gürcüler, % 6,5’ini Azeriler, 
% 5,7’sini Ermeniler, % 1,5’ini Rus-
lar, Abazlar ve Osetler oluşturur. 
Ülkede küçük gruplar halinde Ya-
hudiler, Asuriler, Türkler ve Tatar-
lar yaşamaktadır. Etnik yapıdaki bu 
çeşitlilik ülkenin dilinde ve kültür 
yapısındaki çeşitliğe de yansımıştır.

Gürcistan’ın resmi dili Gürcü-
cedir. Güney Kafkasya dillerinden 
en yaygını olan Gürcücenin sadece 
Gürcüler tarafından kullanılan farklı 
bir alfabesi vardır. Abhazya Özerk 
Bölgesi’nde ise Abhazca konuşul-
maktadır. Abhaz dili Kiril alfabesi ile 
yazılmaktadır. Bunun dışında ağır-
lıklı olarak konuşulan diğer diller 
ise, Rusça, Ermenice ve Azerice’dir.

Gürcistan nüfusunun yaklaşık 
% 80’i Ortadoks’dur. Nüfusun % 
10’luk kısmının Müslüman olduğu 
Gürcistan’da, kalan kısım diğer din-
lere bağlıdır.

DOĞAL KAYNAKLAR
Gürcistan’ın petrol ve doğalgaz 

rezervleri oldukça sınırlıdır. Ülkede 
çıkarılan başlıca mineraller man-
ganez ve perlittir. Bunun yanı sıra, 
ülkenin dünyaca meşhur şifalı su 
kaynakları ile kaplıcaları bulun-
maktadır.  Metal alaşımları üreti-
minde kullanılan ve önemli ihracat 
potansiyeline sahip manganez mi-

nerallerinin üretimi, hala Sovyet 
döneminden kalma eski yöntem-
lerle sürdürülmektedir. Yeryüzün-
deki en zengin manganez rezervleri 
Gürcistan’ın Chiatura bölgesinde 
bulunmaktadır.

EKONOMİ

1991 yılında Sovyetler Birliğinin 
dağılmasından sonra bağımsızlığını 
ilan eden Gürcistan’ın ekonomisi 
istikrarsızlık dönemine girmiştir. 
Daha sonra yapılan reformlarla 
ekonomi toparlanma dönemine gir-
miştir. Yapılan en önemli reformlar 
tarım sektöründe olmuş ve Sovyet 
sisteminden kalan devlet çiftlikleri 
ve kolektif çiftlikler özelleştirilmiş-
tir.

Gürcistan’ın bağımsızlığını ilan 
etmesinden sonra ilk Devlet Baş-
kanı olan Eduard Şevardnatze dö-
neminde, 1994-1995 yılları arasında 
ekonomide radikal kararlar alınma-
ya başlanmıştır.
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Uluslararası yardım kuruluş-
larıyla işbirliğine gidilmiş ve yerel 
tarım ekonomisinde genişleme gö-
rülmüştür.

Gürcistan jeostratejik bir ko-
numda bulunmaktadır. Özellikle, bu 
nedenle sahip olduğu ulaşım ağı çok 
önemlidir. Bu bağlamda, Ermenis-
tan ve Azerbaycan demir yolu hattı 
ülke ve bölge için çok önemli ve ta-
rihidir. Orta Asya’nın Karadeniz’e çı-
kış kapısı olan Gürcistan’ın Batum, 
Poti ve Suhumi limanları stratejik 
anlam taşımaktadır. Bu limanlardan 
sadece ticari taşımaları değil, petrol 
geçişi de sağlanmaktadır. Suhumi 
aynı zamanda bir tatil beldesidir.

Ülke ekonomisinde en önemli 
alanı tarım oluşturmaktadır. Nüfu-
sun yaklaşık % 40’ı bu sahada çalış-
maktadır. Ülkede en fazla yetiştiri-
len tarım ürünleri üzüm, narenciye, 
çay ve fındıktır. Ülke sanayisinin 
yarısından fazlasını ise gıda ve hafif 
sanayi ürünleri oluşturmaktadır.

SSCB zamanında Birlik’in ta-
til merkezi olan Gürcistan yüksek 
turizm potansiyeline de sahiptir. 
Karadeniz kıyısı, doğal ve kültürel 
zenginlikleriyle dikkat çekmektedir.

Gürcistan İstatistik Kurumu’nun 
rakamlarına göre, Gürcistan’ın top-
lam yabancı ticaret hacmi % 17,2 
artışla 2008 yılında 7,55 milyar 
dolara yükselmiştir. 2007 yılında 
da Gürcistan’ın ilk sıradaki yabancı 
ticari ortağı olan Türkiye’nin, ülke-

deki ticaret hacmi 2007’ye oranla 
% 33,7 oranında artarak 1,2 milyar 
dolara ulaşmıştır.

Ülkenin dış ticaret hacmini 
Türkiye’nin ardından sırasıyla 813,2 
milyon dolarla Azerbaycan, 791,8 
milyon dolarla Ukrayna, 467 milyon 
dolarla Almanya ve 454 milyon do-
larla Rusya oluşturmakta, ABD ise 
343,5 milyon dolarla beşinci sırada 
yer almaktadır.

Ülkenin ihraç ettiği ürünler ara-
sında maden suyu, şarap, çay ilk sı-
ralarda gelirken, ithal ettiği ürünler 
arasında otomobil, teknolojik ürün-
ler ve petrol ürünleri gelmektedir.

Kaliteli is gücü yetiştirme po-
tansiyeli olan Gürcistan’da, issizlik 
oranı göreceli olarak yüksek bir dü-
zeyde seyretmektedir.

2007 yılında Gürcistan GSYH’sı 
% 12,5 gibi önemli bir büyüme kay-
detmiştir. Söz konusu büyümenin 
başlıca kaynakları olarak ülkede 
artmakta olan gelir ve yasam stan-
dartları, kayıt dışı ekonominin res-
mi ekonomiye aktarımı ve turizm 
faaliyetleri kapsamında yol, otel, 
restoranların inşaat ve hizmetleri 
gösterilmektedir.
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SSCB’nin dağılmasından he-
men önce 1989 yılında, Gürcistan 
ile Türkiye’nin Karadeniz kıyısında 
sınır kapısı olan Sarp’ın açılması 
ile başlayan iyi komşuluk ilişkileri 
son yıllarda artan önemiyle birlikte, 
uluslararası hukuk ve dostluk içinde 
devam etmektedir.

İki ülke arasındaki en önemli iş-
birliği Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hat-
tıdır. Azerbaycan petrolünü Gürcis-
tan üzerinden Türkiye’ye getiren bu 
boru hattından, Gürcistan’ın geçiş 
işletmesi karşılığında 40 yılda 2,5 
milyar dolar alacağı öngörülmekte-
dir. Stratejik öneme sahip bu boru 
hattı ile Azerbaycan’dan gelen gazın 
Avrupa’ya dağıtılması ileri hedefler 
arasında bulunmaktadır.

BTC boru hattı gibi, Büyük İpek 
Yolu projesi çerçevesinde planlanan, 
Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattı da 
bölgede Azerbaycan, Gürcistan ve 
Türkiye’nin stratejik önemini arttı-
racak bir projedir. Demiryolu hattı 
Azerbaycan’ın başkenti Bakü şehrin-
den Gürcistan’ın Tiflis ve Ahılkelek 
şehirlerinden geçerek Türkiye’nin 
Kars şehrine gelecektir.

 Doğu ile Batı devletleri arasında 
entegrasyonu kolaylaştırmak ama-
cıyla düşünülen bu proje Avrasya 
coğrafyasında ticari ve kültürel bağ-
ları geliştirmeye hizmet etmesi ve 
söz konusu ülkeler arasında insan 
ve yük taşımacılığını kolaylaştırma-
sı açısından son derece önemlidir. 
2010 yılında bitirilmesi planlanan 
bu hattın, Türkiye’de inşa edilen 
Marmaray projesine bağlanması ile 
Avrupa’dan Çin’e kesintisiz ulaşım 
hedeflenmektedir.

Son dönemde Türkiye ile Gürcis-
tan arasında imzalanan ikili anlaşma 
gereği, Türk vatandaşları, Batum ha-
vaalanına pasaportları olmasa dahi 
nüfus kimlikleri ile seyahat ede-
bilmektedir. Böylelikle Türkiye’nin 
Doğu Karadeniz bölgesine Batum 
üzerinden havayolu ile ulaşmak 
mümkün olabilmektedir.

Gürcistan’ın Türkiye’de Ankara 
Büyükelçiliği, İstanbul Başkonso-
losluğu, Trabzon Başkonsolosluğu, 
İzmir Fahri Konsolosluğu bulunmak-
tadır. Türkiye ise Tiflis Büyükelçi-
liği ve Batum Başkonsolosluğu ile 
Gürcistan’da temsil edilmektedir.

GÜRCİSTAN – TÜRKİYE İLİŞKİLERİ
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Resmi Adı: 
Kuruluş : 

Yönetim Şekli: 
Resmi Dil(ler) : 

Başkent  : 
Yüzölçümü: 

Nüfus:  
Para Birimi: 

İnternet Ülke Kodu: 
Telefon Kodu: 

Belarus
25 Ağustos 1991
Demokratik Cumhuriyet
Belarusça, Rusça
Minsk
207.600  km²
9.481.000 (2011 tahmini)
Beyaz Rusya Lubresi (BYR)
.by
+375

BEYAZ RUSYA
(BELARUS)
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64  ASİADAvrasya’da Devr-i Alem64



Avrasya’da Devr-i Alem65

Beyaz Rusya, eski bir SSCB ül-
kesidir. Kuzey Avrupa’da yer 

alır. Beyaz Rusya, diğer BDT ülkeleri-
nin yanında Moskova hükümetine en 
yakın olanı oldu. 

1991’de Sovyetlerin dağılmasıyla 
bağımsızlığını ilan eden Beyaz Rusya, 
gün geçtikçe dünyaya ayak uydurma-
ya başlamış ve en nihayetinde liberal 
dünyaya kendini kabul ettirmiştir. 

Beyaz Rusya, Avrupa’da idam ce-
zası veren tek ülkedir. Ancak, yeni do-
ğalgaz krizi sonrasında zor ekonomik 
koşullarla karşılaşan Beyaz Rusya 
yeniden Rusya ile birleşmek için gö-
rüşmelerde bulunmaktadır. Bunun için 
yapılması gerekli ilk şey olan aynı para 
birimini kullanma şeklindeki adımla-
rın atılması için Beyaz Rusya, Rusya 
Devlet Başkanı ile görüşme talebinde 
bulunmuştur

COĞRAFİ KONUM
Beyaz Rusya (Belarus) Avras-

ya’nın merkezinde, Doğu Avrupa’da 
yer alır. Komşu ülkeleri kuzeydoğuda 
Rusya, kuzeybatıda Litvanya ve Le-

tonya, güneyde Ukrayna, güneybatıda 
ise Polonya’dır. Büyüklük bakımından 
Beyaz Rusya dünyanın 83. ülkesidir. 
Denize bağlantısı olamayan Beyaz 
Rusya’da geniş düzlükler ve bataklık-
lar bulunmaktadır.

İKLİM
Oldukça yumuşak ve nemli bir ha-

vaya sahip olan Beyaz Rusya ılıman 
kara iklimine sahiptir. Güneybatı ve 
güneyde Ocak ayında hava sıcaklı-
ğı + 4°C ila -4°C arasında değişirken, 
kuzeybatıda ise hava sıcaklığı -4°C ila 
-8°C arasında dalgalanmaktadır. Kış 
aylarında ülkede sık sık don olayları 
yaşanmaktadır. Yazın ise Haziran ayı 
ortalama sıcaklığı kuzeyde +17°C, gü-
neyde ise +19°C civarındadır.

DOĞAL KAYNAKLAR
Beyaz Rusya topraklarının % 40’ını 

ormanlar oluşturmaktadır. Toprakla-
rı gayet düz ve birçok geniş bataklık 
arazileri bulunmaktadır. Orman, Ba-
taklık Kömürü, az miktarda Petrol ve 
Doğalgaz, Granit ve Kil, ülkenin doğal 
kaynakları arasında yer almaktadır.
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Gayri Safi Milli Hasıla (GSMH) 

(ABD Doları Cinsinden)

2010: 55,2 milyar dolar

2009: 49 milyar dolar

2008: 60,30 milyar dolar

Kişi Başına Düşen Milli Gelir

2010: 5.833 dolar

2009: 5.158 dolar

2008: 5.600 dolar

TOPLUMSAL BİLGİLER
Beyaz Rusya İçişleri Bakan-lığı’nın 

1 Nisan 2008 tarihli nüfus verilerine 
göre; ülkede 9 milyon 681 bin kişi ya-
şamaktadır. Ülkede km² başına 50 kişi 
düşer. Nüfusun %71,1 kentlerde ika-
met etmektedir. Şehirlerde %39, kent 
tipi bölgelerde %21 oranlarda artış 
gösteren nüfus yoğunluğu, köylerde 
azalmaktadır.

Ülkede farklı etnik yapıdan insan-
lar yaşarken, nüfusun %81,2’ sini Be-
yaz Ruslar, %11,4’ünü Ruslar, %4’ünü 
Polonyalılar,% 2,3’ünü ise Ukraynalılar 
oluşturmaktadır. Doğu Slav halkından 
olan Beyaz Ruslar, dil ve kültür açısın-
dan Ruslara ve Ukraynalılara oldukça 
yakındır. Beyaz Rusya’nın diğer Sov-
yet ardılı cumhuriyetlerden farkı; ül-
kede yaşayan etnik gruplar arasında 
huzursuzluk yaşanmamasıdır.

Beyaz Rusya halkının % 70’i Orto-
doks, % 20’si Katolik ve Protestan’dır, 
% 7’lik bir kısmı da Müslüman, Yahudi 
ve diğer inançlara mensup kişilerden 
oluşmaktadır.

EKONOMİ

Belarus ekonomisinde devletin 
baskın rolü halen devam etmekte-
dir. 1990’lı yılların ortalarından beri 
Devlet Başkanı Aleksandr Lukasenko 
tarafından devletçi ekonomi politika-
larına ağırlık verilmiş ve hedef Mihail 
Gorbaçov döneminin Sovyet politika-
larına dönüş olarak nitelendirilmiştir. 
BDT ülkelerinin birçoğunun aksine 
Belarus’ta planlı ekonomiden pazar 
ekonomisine geçiş çerçevesinde bir 
yeniden yapılanma süreci yaşanma-
mış ve özel sektörün gelişimi devlet 
tarafından yeterince teşvik edilme-
miştir. Bunun yerine büyük ve verimsiz 
KİT’lere destek sürdürülmüştür.

Belarus ekonomisi komşu ülkeler-
den oldukça farklı özelliklere sahiptir. 
Sovyetler Birliği döneminden miras 
alınan kamu isletmelerinin üretim-
de ağırlığı fazladır, nitekim ülkedeki 
toplam isletmelerin yaklaşık üçte ikisi 
kamu işletmeleridir. Özellikle ekono-
minin temelini oluşturan büyük ağır 
sanayi tesisleri kamu kontrolündedir.

İhracatın önemli bir bölümünü 
petrol ürünleri ve potasyum gübrele-
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rinin oluşturduğu Belarus’ta hükümet 
ithal ikamesine dayalı kalkınma po-
litikası uygulamaktadır. 2007 yılının 
basında Rusya Federasyonu ile yaşa-
nan doğalgaz krizine rağmen 2007 ve 
2008 yıllarında da çok yüksek büyüme 
oranları yakalanmıştır. 2007 yılında 
GSYH yüzde 8.2, 2008 yılında yüzde 
10 oranında büyümüştür. 2009 yılında 
krizin etkileriyle büyüme hızı yüzde 
0,2 seviyesine gerilemiş, 2010 yılın-
da ise bu rakam yüzde 7,6 olmuştur. 
Büyüme hızındaki artışın beraberinde 
yüksek oranlı dış ticaret açığı getirdiği 
de dikkatten kaçmamaktadır.

1990 - 1995 seneleri arasında cid-
di bir gerileme yasayan Belarus eko-
nomisi, Rusya’dan ithal edilen enerji-
nin mal mukabili ödenmesi konusunda 
yapılan özel anlaşmalar, bazı borçların 
silinmesi ve hükümetin sıkı ekonomik 
politikaları sayesinde 1996 senesin-
den sonra büyümeye başlamıştır.

BEYAZ RUSYA 
TÜRKİYE İLİŞKİLERİ
SSCB’ nin dağılmasından sonra 

Beyaz Rusya farklı ülkelerle iş ortak-
lığı kurmaya başladı. 25 Mart 1992 
yılında imzalanan ve 1 Kasım 1993’te 
yürürlüğe giren “Türkiye-Beyaz Rusya 
Ekonomik İşbirliği Protokolü” bunlar-
dan bir tanesidir.

Beyaz Rusya’nın Türkiye’ye ihraç 
ettiği ürünlerin başında taşıma araç-
ları, potas, suni elyaf gelmektedir. 
Keten kumaş ve sentetik elyaf ticareti 
de önemli miktara ulaşmıştır. Türkiye, 
Beyaz Rusya’ya hammadde, tütün ve 
bor oksit gibi kimya sanayi ürünleri 
satmaktadır.

Beyaz Rusya-Türkiye arasındaki 
ilişkilerin gelişmesinde turizm sektö-
rü gelecek vaat etmektedir. Her geçen 
sene Beyaz Rusya’dan Türkiye’ye ge-
len turist sayısı artmaktadır.

Ülkedeki önemli iş alanlarından 
birisi de inşaat sektörüdür. Türkiye-
Beyaz Rusya arasında inşaat alanında 
işbirliğinin gelecekte hız kazanması 
beklenmektedir.

Beyaz Rusya elverişli coğrafi ko-
numu, düşük ve kaliteli iş gücüyle 
Türk yatırımcılarının ilgisini çekmek-
tedir. Bu bağlamda, yatırımların karşı-
lıklı teşviki ve korunmasıyla ilgili ola-
rak imzalanan ikili anlaşma, 20 Şubat 
1997’de yürürlüğe girmiştir.

Beyaz Rusya’da Türk işadamları 
ve yatırımcıların ilgisini çekebilecek 
alanlar vardır. Örneğin, tarım ürünleri 
işleme alanları fazla gelişmemiştir. 
Et, süt ve tahıl ürünlerinin işlenmesi 
konularında yüksek teknolojiye sahip 
işletmelerin kurulmasına ihtiyaç var-
dır. Beyaz Rusya’nın ciddi miktarlarda 
ayçiçeği tohumu, ay çiçek yağı ve kuru 
baklagiller ithal ediyor olması da bu 
alandaki Türk üretici ve ihracatçıları-
nın değerlendirebilecekleri bir konu-
dur.

Şüphesiz iki ülke arasındaki siyasi 
ve ticari ilişkilerin daha da gelişmesi 
bankacılık alanında da yeni oluşumla-
ra fırsat yaratacaktır.

Beyaz Rusya Cumhuriyeti’nin 
Ankara’da Büyükelçiliği; İstanbul, 
İzmir, Adana, Antalya ve Bursa’da 
Fahri Konsoloslukları bulunmaktadır. 
Türkiye’nin ise Minsk’te Büyükelçiliği 
vardır.
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Resmi Adı: 
Kuruluş : 

Yönetim Şekli: 
Resmi Dil(ler) : 

Başkent  : 
Yüzölçümü: 

Nüfus:  
Para Birimi: 

İnternet Ülke Kodu: 

Moldova Cumhuriyeti
27 Ağustos 1991
Parlementer Cumhuriyet

Moldovaca (Romence ile tama-
men aynı dil), Rusça, Gagauzca

Kişinev
33.843  km²
2007 tahmini 4.320.490 
Moldova Leyi (MDL)
.md

MOLDOVA

Romanya

Ukrayna
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Moldova Cumhuriyeti, Doğu 
Avrupa’da yer alan ve 1991 

yılında SSCB’nin dağılmasının ar-
dından bağımsızlığını kazanan bir 
ülkedir. Dinyester nehrinin doğu 
kıyısını bir şerit halinde kapsayan 
bölgede tek taraflı bağımsızlığını 
ilan eden de-facto bir cumhuriyet 
olan Transdinyester bulunur.

COĞRAFİ KONUM

Doğu Avrupa’nın güneybatı kıs-
mında yer alan Moldova, BDT’nin 
Avrupa sınırındadır. Kuzey, doğu ve 
güneyde Ukrayna ile çevrili, Roman-
ya ile batı komşusudur.

İKLİM

Moldova’nın iklimi ılımlı kara 
iklimidir. Kışları yumuşak ve kısa, 
yazları sıcak ve uzundur. Ortalama 
yıllık sıcaklık kuzeyde +7,5°C, gü-
neyde +10°C’dir. Ocak ayında orta-
lama sıcaklık -4°C, Haziran ayında 
+21°C’dir.

TOPLUMSAL BİLGİLER
Moldova çok uluslu bir ülkedir. 

Etnik yapısının % 75,8’i Moldovalı, 
8,4’ü Ukraynalı, 5,9’u Rus, 4,4’ü Ga-
gauz, 2,2’si Rumenlerden oluştur-
maktadır. Moldovalılar, Gagauzlar ve 
Bulgarlar daha çok köylerde oturur-
ken, Ruslar, Rumenler ve Ukraynalı-
lar şehirlerde yaşamaktadırlar.

Moldova’da resmi dil Moldovca, 
temelde Rumen dili ile aynıdır. Di-
yalektiği farklılık gösterir. Sovyetler 
Birliği döneminde, Kiril alfabesi kul-
lanan Moldova, 1991’den sonra La-
tin alfabesine geçiş yapmıştır. Buna 
rağmen ülkede yaygın olarak Rusça 
kullanılmaktadır.

Nüfusun % 93,3’ü Ortodoks, geri 
kalan % 6,7’si Katolik, Protestan, 
Müslüman’dır.

DOĞAL KAYNAKLAR

Moldova’nın önemli doğal kay-
nakları arasında linyit, fosfatlar, al-
çıtaşı ve işlenebilir toprak önemli yer 
tutmaktadır.
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Gayri Safi Milli Hasıla (GSMH) 

(ABD Doları Cinsinden)

2011: 6,9 milyon dolar

2010: 5.9 milyon dolar

2009: 5.4 milyon dolar

Kişi Başına Düşen Milli Gelir

2011: 1,966 dolar

2010: 1,631 dolar

2009: 1,515 dolar

EKONOMİ

Moldova ekonomisi 2010 yılında 
% 7,1 oranında, 2011 yılında ise % 6,4 
oranında büyüme göstermiştir. Söz 
konusu büyüme, Moldova ekonomi-
sinin durgunluktan çıkma emareleri 
gösterdiğine ve yeni bir büyüme dö-
nemine girildiğine işaret etmektedir. 
2009 yılı Moldova ekonomisinde kü-
resel ekonomik krizin etkileri kadar, 
siyasi belirsizliğin olumsuz etkile-
rinin de derinden hissedildiği bir yıl 
olmuştur. 2010 ve 2011 yıllarında da 
devam eden siyasi belirsizlik nihayet 
16 Mart 2012 tarihinde Cumhurbaş-
kanının seçilmesiyle yeni bir döneme 
girmiştir. Uzun süren siyasi belirsiz-
lik beraberinde gerek yabancı, gerek 
yerli yatırımcıların yatırım kararlarını 
olumsuz etkilemiş, ülke ekonomisinin 
büyümesini frenleyen bir başka unsur 
olarak ortaya çıkmıştır.

2009 yılına kıyasla %7 oranında 
artan 2010 yılı sanayi üretimi, 2011 
yılında da bir önceki yıla kıyasla %7,4 
oranında artmıştır. 

Söz konusu artışta, imalat sana-
yi üretiminin % 8,9 ve madencilik ve 
taşocakçılığı üretiminin % 11,7 oran-
larında büyümesi önemli bir rol oyna-
mıştır. Bu sektörlerin yanı sıra imalat 
sanayinde, gıda ve içecek sanayi üre-
timi % 1,3 oranında büyüme kaydet-
miştir. 2011 yılında imalat sanayinde; 
optik ile tıbbi cihaz ve aletler imalatı 
% 42,5, elektrik makine ve cihazlar 
imalatı % 41,7, makine ve cihazlar 
imalatı % 24,6, deri üretimi ile deri 
ürünler ve ayakkabı imalatı % 16,9, 
kâğıt ve karton imalatı % 15,2, makine 
ve donanım hariç demir eşyaları ima-
latı % 14,2, hazır giyim üretimi % 11,6, 
mobilya imalatı % 9,0, tekstil üretimi 
% 7,9, tütün mamulleri üretimi % 6,9, 
metal dışı mineral ürünlerden imalat 
%5,9 ve plastik ve kauçuk ürünleri 
imalatı % 2,5 oranlarında en çok artış 
kaydeden sektörler olmuştur.

Moldova ekonomisinin itici gü-
cünü oluşturan yurt dışı isçi gelirleri 
2010 yılında 1 milyar 244 milyon dolar, 
2011 yılında 1 milyar 454 milyon dolar 
olarak kaydedilmiştir.  Artışa rağmen 
2008 yılında 1 milyar 660 milyon dolar 
olan yurt dışı işçi gelirleri seviyesine 
ulaşamamıştır.

2010 yılında olduğu gibi 2011 yı-
lında da Moldova’nın ihracat ve itha-
latında artışlar olmuş, bu kapsamda 
2011 yılı ihracatı 2 milyar 222 milyon 
dolara yükselmiş, ithalat ise 5 milyar 
192 milyon dolara ulaşmıştır. İhraca-
tın ithalatı karşılama oranı ise % 42,8 
olarak gerçekleşmiştir.
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1991 yılında Moldova’nın bağım-
sızlığını tanıyan ilk ülkelerden biri de 
Türkiye olmuştur. 1997 tarihinden 
itibaren kademeli olarak artan dış 
ticaret hacmi 2007 yılında büyük bir 
ivme kazanarak %45 artmış ve 200 
milyon dolara ulaşmıştır. 2010 yılında 
bu rakamın 500 milyon dolar olması 
planlanmaktadır.

Moldova’nın Türkiye’ye ihraç 
ettiği ürünlerin başında örme eşya, 
plastik eşyalar, motorlu kara taşıtları 
gelmektedir. Türkiye’nin Moldova’ya 
ithal ettiği ürünler arasında ise demir 
çelik, yağlı tohum, hazır hayvan gıda-
ları ve kösele bulunmaktadır.

1994’de imzalanan Yatırımla-
rın Karşılıklı Teşviki ve Korunması 
Anlaşması ve Uluslararası Karayolu 
Taşımacılığı Anlaşması’nın ardından 
iki ülke arasında pek çok anlaşma ve 
protokol imzalanmıştır. Günümüzde, 
toplam yatırım miktarı 220 milyon 
doları aşmış yaklaşık 500’ün üzerin-
de Türk işletmesi Moldova’da faali-

yet göstermektedir. Bunların faaliyet 
alanları gıda, içecek, tekstil, teleko-
münikasyon, hazır giyim, taşımacı-
lık, restaurant işletmeciliği gibi çok 
geniş bir yelpazededir. Türkiye’de ise 
yaklaşık 50 Moldova sermayeli işlet-
me bulunmaktadır.

Ayrıca Moldova Cumhuriyeti’ne 
bağlı Gagauz Özerk Bölgesi Türkiye 
için önemlidir. Gagauzlar Oğuzla-
rın Gök Oğuz boyundan gelen Türk 
kökenli halktır. Gagauzca Türkçe’ye 
çok yakın bir dildir. Gagauz Özerk 
Bölgesi’nin yaklaşık 2000 bin nüfusu 
var. Türkiye’nin Gagauzya’da ticaret 
ve eğitim alanında çok sayıda yatı-
rımı bulunmaktadır. Aynı zamanda 
Türkiye bu bölgeye büyük oranda 
yardım yapmaktadır.

Türkiye’de; Moldova’nın Ankara 
Büyükelçiliği ve İstanbul Başkonso-
losluğu, İzmir Fahri Konsolosluğu yer 
alırken, Türkiye’nin de Kişinev Büyü-
kelçiliği bulunmaktadır.

MOLDOVA – TÜRKİYE İLİŞKİLERİ
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Resmi Adı: 
Kuruluş : 

Yönetim Şekli: 
Resmi Dil(ler) : 

Başkent  : 
Yüzölçümü: 

Nüfus:  
Para Birimi: 

İnternet Ülke Kodu: 
Telefon Kodu: 

Azerbaycan Cumhuriyeti
18 Ekim 1991
ParlementerCumhuriyet
Azerbaycan Türkçesi
Bakü
86.600  km²
2012 tahmini 9.235.000 
Azerbaycan Manatı (AZN)
.az
+994

AZERBAYCAN

Şaki

Rusya

Ganca

Xaçmaz

Kürdamir

Karabağ

Nagomo
Lyaki

Mingaçevir

BAKU
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Azerbaycan Cumhuriyeti, Gü-
ney Kafkasya’da bulunan, 

1991’de Sovyetler Birliği’nin dağılı-
şından sonra bağımsızlığını kazanan, 
Özbekistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cum-
huriyeti, Kazakistan, Türkmenistan, 
Türkiye ve Kırgızistan ile birlikte gü-
nümüzdeki yedi bağımsız Türk dev-
letinden biridir. Müslüman dünyasın-
daki ilk demokratik ve laik devlet olan 
Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti, 
1918 yılında kurulmuş, fakat 1920’de 
Sovyetler Birliği topraklarına katıl-
mıştı. Azerbaycan 1991’de bağımsız-
lığını tekrar kazandı.

DOĞAL KAYNAKLAR

Azerbaycan, verimli tarım arazile-
ri, doğal gaz, petrol ve demir cevheri 
bakımından zengin kaynaklara sahip 
bulunmaktadır.

İKLİM
Azerbaycan’da ılıman bir iklim va-

rıdır fakat Hazar Denizinden içeriye 
doğru, yüksek dağlarda ve diğer yük-
sek kesimlerde sert bir iklimle karşı 
karşıya kalınır. Yüksek kesimlerde kış-
lar uzun, soğuk ve kar yağışlı, yazlar 
ise serin geçer. Ovalarda ise kışlar se-
rin ve yağmurlu ve bazen karlı, yazlar 
sıcak ve kurak geçer.

COĞRAFİ KONUM

Azerbaycan Cumhuriyeti Kaf-
kasya’nın güneydoğusunda bulunur. 
Azerbaycan Kafkasya’da en büyük nü-
fusa ve yüzölçümüne sahip ülkedir. 
Azerbaycan kuzeyde Rusya, kuzey-
batıda Gürcistan, batıda Ermenistan, 
güneyde İran, güneybatıda Türkiye ile 
komşudur. Ülkenin doğusunda Hazar 
Denizi bulunmaktadır. Ülke toprakları-
nın yarısı Kafkas ve Talış dağları ve va-
dilerle kaplıdır.
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Gayri Safi Milli Hasıla (GSMH) 

 (ABD Doları Cinsinden)

2011: 63,7 milyon dolar

2010: 51,7 milyon dolar

2009: 5.4 milyon dolar

Kişi Başına Düşen Milli Gelir

2011: 10,202 dolar (tahmini)

TOPLUMSAL BİLGİLER

Nüfusun % 90’ını Azeriler oluştu-
rurken, %2,2’sini Lazlar, 1,6’sını Rus-
lar, 1,2’si Ermeniler oluşturur. Avarlar 
ve Talişler nüfusun yaklaşık % 2’sini 
oluştururken, ülkedeki Türk nüfusu 
da giderek artmaktadır. 

Ülkenin resmi dili Azericedir. Al-
tay dil ailesi, Oğuz grubundan olan 
Azerice, Türkiye Türkçesine ya-
kın bir dildir. Ülkede Rus dilinin rolü 
1990’lardan itibaren azalmaya başla-
mıştır.

Azerbaycan halkının % 98’i 
Müslüman’dır. Müslümanların ço-
ğunluğu Şii iken, %30’luk pay ise 
Sünni’dir. Halkın geri kalanı ise 
Ortodoks’dur.

EKONOMİ

Azerbaycan ekonomisi, devletin 
halen ciddi bir ağırlığa sahip olduğu, 
planlı ekonomiden pazar ekonomi-
sine geçis sürecinde olan bir yapıya 

sahiptir. Ülkenin ekonomik açıdan en 
büyük zenginlikleri, sahip olduğu bü-
yük petrol ve doğalgaz yatakları, tarı-
ma elverisli toprakları ve SSCB döne-
minden miras kalan büyük sanayi te-
sisleri ile sanayi altyapısıdır.

Sovyetler Birliği’nin dağılmasın-
dan sonra ciddi bir küçülme yaşamış 
olan Azerbaycan ekonomisine Erme-
nistan ile çıkan savaş ağır bir darbe 
vurmuştur. Bağımsızlığın ilan edil-
diği 1991 yılından 1995 yılına kadar 
olan sürede yüzde 60’lık bir küçülme 
yasayan Azerbaycan Ekonomisinde 
Sovyetler Birliği dönemindeki pazar-
larını ve devlet teşviklerini kaybet-
miş olan plastik, kimyasallar ve ima-
lat gibi birçok sektör yok olma sevi-
yesine gelmiştir. 

Diğer yandan tarım sektörünün 
ülke ekonomisindeki ağırlığı hızlı bir 
düşüş eğilimine girmiştir.

İlerleyen yıllarda ise enerji sektö-
ründeki büyüme sayesinde Azerbay-
can ekonomisi yükselişe geçmiştir. 
Halen petrol ve doğalgaz sektörleri 
ülkedeki ekonomik büyümenin mo-
toru olduğu gibi, yabancı sermaye-
nin büyük bir kısmı bu sektörlere gel-
mekte, ihracatın yüzde 90’ını bu sek-
törler gerçekleştirmekte, kamu gelir-
lerinin büyük bir kısmı bu sektörler-
den kaynaklanmakta ve döviz rezerv-
lerindeki artış da yine bu sektörler 
vasıtasıyla sağlanmaktadır. 

Son yıllarda küresel piyasa-
larda petrol ve doğalgaz piyasa-

Asiad Ülkeleri Rehberi76
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larında fiyatların yükselmiş olma-
sı Azerbaycan’a büyük fayda sağla-
mıştır. Ancak madalyonun öbür yü-
züne bakıldığında tek bir sektöre aşı-
rı 13 derecede bağımlı olmanın Azer-
baycan ekonomisini küresel piyasa-
lardaki fiyat dalgalanmalarına kar-
şı kırılgan hale getirdiği görülmekte-
dir. Bu duruma karşı bir önlem olarak 
Azerbaycan hükümeti enerji dışında-
ki sektörlerin geliştirilmesine ve eko-
nomik yapının çeşitlendirilmesine 
öncelik vermektedir.

Petrol üretiminin devlet kontro-
lünde olması, ekonomide kamu pa-
yının oldukça büyük olduğu anlamı-
na gelmektedir. Petrol gelirleri doğ-
rudan ya da Azerbaycan Devlet Pet-
rol Fonu aracılığıyla devlete aktarıl-
makta ve burada biriken fonlar, kamu 
çalışanlarının maaşlarının ödenmesi, 
savunma harcamaları, sosyal güven-
lik ödemeleri, özel sektörle yapılan 
sözleşmeler ve kamu yatırım proje-
leri için kullanılmaktadır. 

Son dönemlerde 
Azerbaycan’ın mali 
politikaları tamamıy-
la petrol sektörün-
deki büyüme ile des-
teklenmiştir ve bu 
çerçevede altyapı-
nın geliştirilmesi, 
kamu maaşlarının ve 
sosyal güvenlik öde-
melerinin artırılma-
sı, sağlık ve eğitim 
alanlarına yatırım ya-
pılması gibi hedefler 

doğrultusunda daha fazla kaynak ay-
rılmaktadır.

Bununla birlikte petrol gelirlerin-
den kaynaklanan büyüme, berabe-
rinde bir takım riskleri de getirmek-
tedir. Örneğin, ülkeye büyük miktar-
da döviz girişi nedeniyle pazar arzın-
da bir artış ve güçlü bir kredi büyü-
mesi söz konusu olmuş; bu durum 
2008 yılına kadar Azerbaycan’ın enf-
lasyonist baskılar altında kalmasına 
yol açmıştır. 

Bununla birlikte reel efektif dö-
viz kurları üzerinde yukarıya doğru 
bir baskı oluşmakta olup bu durum 
petrol dışı sektörlerin küresel anlam-
da rekabet güçlerine sekte vurmak-
ta ve bu nedenle ekonominin petrol 
sektörüne olan bağımlılığının kırıl-
ması güçleşmektedir. Petrol fiyatla-
rında ciddi anlamda düşüşler olma-
sı durumunda ise Azerbaycan, kamu 
harcamalarını karşılayamama tehli-
kesiyle karsı karsıya kalmaktadır ve 
böyle bir durumda sosyal rahatsız-
lıkların da ortaya çıkması muhtemel-
dir. Kısacası, Azerbaycan ekonomisi-
nin kısa ve orta vadedeki seyri, bü-

yük ölçüde küresel piyasalardaki 
petrol fiyatlarının hareketle-

rine bağlıdır.

Asiad Ülkeleri Rehberi77
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Türkiye ile Azerbaycan’ın yakın-
laşması salt komşuluk ilişkilerinden 
ötedir. İki ülke arasında çok yönlü ola-
rak gelişen işbirliği, elverişli fırsatlar, 
ayrıcalıklar ve daha da önemlisi dil ve 
kültürel açıdan birbirine yakın iki ülke 
halklarının istek ve yönelimlerinden 
güç almıştır. Sovyetler Birliği’nin da-
ğılmasından sonra1991’de bağımsız-
lığını ilan eden Azerbaycan’ı ilk tanı-
yan ülke Türkiye olmuştur.

Doğu ile Batı devletleri arasında 
entegrasyonu kolaylaştırmak ama-
cıyla düşünülen Büyük İpek Yolu 
projesi çerçevesinde planlanan, 
Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattı, Av-
rasya coğrafyasında ticari ve kültürel 
bağları geliştirmeye hizmet etmesi 
ve söz konusu ülkeler arasında insan 
ve yük taşımacılığını kolaylaştırması 
açısından son derece önemlidir. 2010 
yılında bitirilmesi planlanan bu hat-
tın, Türkiye’de inşa edilen Marmaray 
projesine bağlanmasının planlanma-
sı ile Avrupa’dan Çin’e kesintisiz ula-
şım hedeflenmektedir.

Hazar denizinin altına döşenecek 
boru hattı ile inşa edilmesi planla-
nan Trans Hazar Boru Hattı ve artık 
çalışmakta olan Bakü-Tiflis-Ceyhan 
Boru Hattı (BTC), iki ülke arasındaki 
ekonomik ilişkilerin temelini oluş-
turmaktadır. İkili ilişkilerden öte 
bölgesel işbirliğinin somut bir kanıtı 
olan boru hattı ile Azerbaycan’dan 
gelen petrolün Gürcistan üzerinden 

Türkiye’ye taşınması sağlanmakta-
dır. Açılışı Mayıs 2005’te yapılmış, 
2006 yılında ilk petrol Ceyhan’a var-
mıştır. BTC ile Azerbaycan Avrupa 
pazarına daha kısa yolla ulaşmayı 
hedeflemektedir. 2010 yılında günde 
3,7 milyon varil petrol üretimine ula-
şılacağı tahmin edilmektedir. 2008 
yılında 245 milyon varil yükleme ger-
çekleşmiş, Türkiye 1,3 milyar dolar 
gelir elde etmiştir. BTC 50 milyon ton 
petrolü dünya pazarlarına ulaştırma 
kapasitesine sahiptir. Bakü-Tiflis-
Ceyhan Boru hattı, hiç şüphesiz sa-
dece ekonomik değil siyasi açıdan da 
çok önemlidir.

 Türkiye ve Azerbaycan arasında 
gelişen stratejik işbirliğinin derin-
leşmesi, bölge ülkeleri arasındaki 
ilişkilerin ve enerji tekelini oluşturan 
devletler arasındaki dengelerin sağ-
lanmasına zemin hazırlamaktadır.

Azerbaycan, ticaretin yanı sıra 
yatırım alanında da Türk girişimci-
lerinin tercih etiği bir ülkedir. 1992 
yılından itibaren birçok Türk şirketi 
Azerbaycan’da ortak işletme kurmuş, 
şube veya temsilcilik açmıştır. Türk 
yatırımcılar daha çok petrol sanayi 
alanları, inşaat, telekomünikasyon, 
bankacılık, taşımacılık ve otomotiv 
alanlarında faaliyet göstermektedir. 
Ayrıca, resmi verilere göre hizmet ve 
ticaret sektöründe 100’ün üzerinde 
Türk şirketi Azerbaycan’da faaliyet 
göstermektedir.

AZERBAYCAN – TÜRKİYE İLİŞKİLERİ
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Türkiye ile Azerbaycan arasın-
daki dış ticaret hacmi ise yakla-
şık 219,7 milyon dolar ile Rusya ve 
ABD’nin ardından üçüncü konumda-
dır. Türkiye’den ithal edilen malların 
başında sebze-meyve, makineler, 
motorlu kara taşıtları, mobilya, tuz, 
kükürt, çimento ön sıralarda yer al-
maktadır. Petrol ve ürünleri, alümin-
yum ve plastikler Türkiye’ye ihraç 
edilen malların başında gelmektedir.

İki ülke arasında ilişkiler, ekonomi 
ve ticaretin yanı sıra, eğitim ve kültür 
alanında da ileri düzeydedir. Çok sa-
yıda Azeri öğrenci Türk okullarında 
öğrenim görmekte, diplomat adayları 
T ü r k Dışişleri Bakanlığı’nda eği-
tim almaktadırlar.

Kiril alfabesinden La-
tin harflerine geçen  

Azerbaycan’daki okullar için kitapla-
rın bir kısmı Türkiye’de hazırlamak-
tadır. Türk iştiraki ile kurulan Kafkas 
Üniversitesi 4 fakülte, 20 bölümle 
hizmet vermektedir. Azerbaycan’da 
ayrıca Türkiye’nin yardımı ile açılmış 
ortaokul ve liseler de bulunmaktadır. 
Yurt dışında eğitim görmek isteyen 
Türk öğrencilerin bir kısmı, özellikle 
yabancı dil problemi ile karşılaşma-
dıkları için Azerbaycan üniversiteleri-
ni tercih etmektedir.

Türkiye ve Azerbaycan arasında 
ticaretten eğitime, bilimden askeri 
alana kadar çok sayıda anlaşma im-
zalanmıştır.

Azerbaycan’ın Ankara’da Büyü-
kelçiliği; İstanbul ve Kars’da Başkon-
soloslukları bulunurken, Türkiye ise 
Bakü Büyükelçiliği ve Nahçıvan Baş-

konsolosluğu ile temsil 
edilmektedir.
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Resmi Adı: 
Kuruluş : 

Yönetim Şekli: 
Resmi Dil(ler) : 

Başkent  : 
Yüzölçümü: 

Nüfus:  
Para Birimi: 

İnternet Ülke Kodu: 
Telefon Kodu: 

Moğolistan Cumhuriyeti
26 Kasım 1921 
Parlementer Cumhuriyet
Moğolca
Ulanbatur
1.564.116  km²
2010 tahmini 2.754.685 
Togrog (MNT)
.mn
+976

MOĞOLİSTAN

MOĞOLİSTAN

Kazakistan

 Rusya

Çin

Asiad Ülkeleri Rehberi80
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Moğolistan Cumhuriyeti, en 
büyük yüzölçümüne sahip 

dokuzuncu ülke ve en seyrek nü-
fuslu ülkedir. Ayrıca Kazakistan’dan 
sonra denize kıyısı olmayan en bü-
yük ikinci ülkedir. Ülke çok az eki-
lebilir toprağa sahiptir. Nüfusun % 
30’u göçebe veya yarı göçebedir.

İKLİM

Moğolistan’ın büyük bölümün-
de, az yağış ve büyük sıcaklık deği-
şikliklerine sahip, sert bir kara ikli-
mi hüküm sürer.

DOĞAL KAYNAKLAR

Maden kömürü, tungsten, bakır, 
molibden, altın ve kalay ülkenin ye-
raltı zenginliklerini teşkil eder. Mo-
ğolistan bakır bakımından Asya’da 
birinci, dünyadailk on sırada yer alır.

TOPLUMSAL BİLGİLER

Nüfusun %30’u göçebe veya yarı 
göçebedir. Moğolistan nüfusunun 
%80’nini Halha Moğolları, %8’ini di-
ğer Moğollar, %5’ini Kazaklar, kala-
nını Tuvalar gibi diğer Türk halkla-
rı, Ruslar ve Çinliler meydana getirir.

Moğolistan’da din olarak Bu-
dizm yaygın olmasına rağmen 
Hristyanlık, İslam ve Şamanizm de 
kabul edilmektedir. Türklerin ço-
ğunluğu Müslümandır.
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EKONOMİ
Moğolistan’da,  Gayri safi mil-

li hasıla , 2010 yılı  itibari ile 5 mil-
yar dolar ve kişi başına düşen mil-
li gelir 3550 dolardır. 2008 yılında 
büyüme hızı %8.9 olarak gerçekleş-
miştir. Dünyada yaşanan küresel kri-
zin etkisi ile büyüme hızı 2009 yılı-
nın ilk yarısında % 3 lere gerilemiştir. 
Aynı dönemde işsizlik % 2.8 ve enf-
lasyon % 22 dir. Gelecek 5 sene içer-
sinde Moğolistan’ın ortalama % 10 – 
15 büyümesi beklenmektedir.

Ticaret politikalarını da içeren 
makroekonomik yapısal reformlar, 
ülke ekonominin gelişmesine önem-
li katkılarda bulunmuş olmakla bir-
likte  yapısal reform süreci henüz ta-
mamlanmış değildir. Yeni Başbakan 
Batbold’un hayata geçirmekte ol-
duğu bir çok yeni ekonomik reform 
meyvelerini vermeye başlamış ve 
Moğolistan özellikle madencilik ala-
nında dünyanın en büyük firmalarını 
ülkesine çekmeyi başarmıştır.

2009 yılı sonu itibari ile gayri safi 
üretim kompozisyonuna bakıldığın-
da, tarım % 21, madencilik ürünleri 
% 18.4, imalat sanayi % 4.3, ticaret % 
9.2, ulaştırma ve iletişim sektörleri % 
14.5 lik paya sahiptir. 

Gayri safi milli hasınının % 30 ini 
oluşturan sanayi sektöründe 2009 yı-
lında, toplam  2.2 milyar dolarlık üre-
tim gerçekleştirilmiş olup, bu üre-
timin 1.4 milyar doları madencilik 
ürünlerinden, 597 milyon doları ima-

lat sanayiinden, 201 milyon doları 
elektrik ve termal enerji kaynakların-
dan sağlanmıştır.

Madencilik sektörü Moğolistan 
için hayati öneme sahiptir. Henüz çı-
karılmamış maden rezervleri mikta-
rı ve çeşiti itibari ile Asyanın en zen-
gin ülkelerinden biridir. Ülkede, al-
tın, bakır, uranyum, florit, fosfat, kö-
mür, molybdenum, fosfor demir ma-
den kaynakları bulunmaktadır. Özel-
likle bakır  altın ve kömür Moğolista-
nın en büyük gelir kaynaklarındandır.   

Tüketim ihtiyaçlarının büyük ço-
ğunluğunun yurtdışından ithal edildi-
ği Moğolistan’da , 2008 yılı sonundan 
itibaren yerel paranın yabancı para-
lar karşında değer kaybetmesi so-
nucunda ,önceki yıllarda ılımlı seyre-
den enflasyon oranı % 22 lere ulaş-
mıştır.  2010 yılında ise istikrarla bir-
likte enflasyon oranı % 5 seviyeleri-
ne inmiştir.
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Resmi Adı: 
Kuruluş : 

Yönetim Şekli: 
Resmi Dil(ler) : 

Başkent  : 
Yüzölçümü: 

Nüfus:  
Para Birimi: 

İnternet Ülke Kodu: 
Telefon Kodu: 

Ukrayna Cumhuriyeti
24 Ağustos 1991
Cumhuriyet
Ukraynaca
Kiev

603.700  km²
46.000.000 (2010 tahmini)
Hryvnia (UAH)
.ua

UKRAYNA

Asiad Ülkeleri Rehberi84
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Ukrayna, ülkemizde çok bi-
linen, ama az tanınan bir 
ülkedir. Avrupa kıtasında 

Rusya’dan sonra en geniş toprakla-
ra sahip olan tarım ve endüstri ülkesi 
Ukrayna, Karadeniz’in kuzey kıyısın-
da yer almaktadır. Bu sebeple Tür-
kiye ile Ukrayna arasında her geçen 
gün daha güçlü işbirliği ve ekono-
mik bağlar kurulmaktadır. 24 Ağus-
tos 1991’de SSCB’den ayrılarak ba-
ğımsızlığını ilan etmiştir. 

COĞRAFİ KONUM
Ukrayna Avrupa’nın doğusunda 

yer alır. Güneyinde Karadeniz ve A-
zak Denizi, doğusunda Rusya, kuze-
yinde Beyaz Rusya, batısında Polon-
ya, Slovakya, Macaristan, güneybatı-
sında ise Romanya ve Moldova kom-
şusudur. 

Ukrayna Avrupa’nın yüzölçü-
mü açısından Rusya’dan sonra en 
büyük ikinci ülkesi durumundadır. 
Avrupa’nın tek çölü olan ve yaklaşık 
20 km² alanı kaplayan Oleşkovskiye 
Peski Ukrayna’da bulunmaktadır.

İKLİM
Ukrayna’nın iklimi, ılıman-ka-

ra iklimidir. Karadeniz kıyısında bu-
lunan Kırım civarında alt tropik iklim 
görülür. Güney ve batı bölgeleri, ku-
zey ve doğusuna göre daha ılımandır. 
Ocak ayında Ukrayna’nın kuzeyinde 
ortalama sıcaklık -7°C, orta bölgele-
rinde -5°C; Kırım’da ise 0 ila +4°C a-
rasında değişmektedir. Ukrayna’da 
yazlar ılık geçer. Ortalama sıcak-
lık 18 ila 20°C arasında seyrederken; 
Kırım’da bu değerler 22°C’ye kadar 
çıkmaktadır.
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Gayri Safi Milli Hasıla (GSMH) 

 (ABD Doları Cinsinden)

2011: 164,3 milyar dolar

2010: 138 milyar dolar

2009: 117,4 milyar dolar

Kişi Başına Düşen Milli Gelir

2011: 7,200 dolar

2010: 6,700 dolar

2009: 6,337 dolar

TOPLUMSAL BİLGİLER
Nüfusun etnik dağılımı %77 Uk-

raynalılar, %17 Ruslardan oluşmak-
tadır. Kalan kısmını ise Beyaz Ruslar, 
Moldovalılar, Kırım Tatarları, Bulgar-
lar, Macarlar, Romenler, Polonyalılar, 
Yahudilerdir. 

Ülkede, bölgelere göre farklılık 
göstermekle birlikte, çift dillilik ve 
çok dillilik gözlenmektedir. Ülkenin 
resmi dili Ukraynacadır. Rusçaya çok 
yakın olan Ukraynaca Slav dillerinin 
Doğu kolundandır ve Kiril alfabesi i-
le yazılmaktadır. Resmi yazışmalar-
da devlet dili olarak Ukraynaca konu-
şulmasına karşın gündelik hayatta i-
se nüfusun yarısından fazlası Rusça-
yı kullanmaktadır. Ülkede diğer ko-
nuşulan diller ise; Romence, Lehçe 
ve Moldovcadır.

Halkın %96’sı Hıristiyanlık i-
nancına bağlıdır, bu oranın %53’ü 
Ortodoks’tur. Kalan kısmın %15’i Ka-
tolik iken, %27’si ise Pro-testan’dır. 
Özellikle Kırım Tatarlarının oluştur-
duğu %0,6’lık kısım ise Müslüman’dır.

DOĞAL KAYNAKLAR
Ukrayna; manganez cevheri bakı-

mından dünyanın en zengin bölgele-
rindendir. Ayrıca önemli miktarda de-
mir cevheri vardır. 

EKONOMİ

Ukrayna, geniş ve verimli toprak-
lara, zengin maden ve kömür kaynak-
larına, SSCB’den miras kalan güçlü 
bir sanayi altyapısına, akademisyen 
ve araştırmacı kadrolarına, iyi eğitil-
miş insan gücüne (okur yazarlık oranı 
yüzde 99’un üzerindedir) sahiptir. Fa-
kat çok büyük potansiyeli olmasına 
rağmen, bağımsızlığını kazandıktan 
sonraki dönem içerisinde sosyalist 
ekonomiden piyasa ekonomisine ge-
çisin sancılarını diğer eski SSCB ül-
kelerine göre daha derinden hisseden 
Ukrayna ekonomik reformları hız-
la gerçekleştirememiştir. 1999’dan 
sonraki dönemde ise reformlara hız 
verilmiş ve sonuç olarak ülke ekono-
misi istikrar kazanmaya başlamıştır.

Ukrayna ekonomisi açısından 
2000’li yıllarda yaşanan en olum-
lu gelişmeler, 23 Aralık 2005 tari-
hinde Avrupa Birliği’nin ve ardından 
da 17 Şubat 2006 tarihinde ABD’nin 
Ukrayna’nın “pazar ekonomisi 
statüsü”nü tanımış olmalarıdır.
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Dünya çelik fiyatlarındaki artışla-
ra ve iç pazarda tüketim artısına bağ-
lı olarak 2005 yılındaki yüzde 2,7 o-
lan büyüme oranı 2006 yılında yüzde 
7,3’e çıkmıştır. 2007 yılında kaydedi-
len yüzde 7,9 oranındaki büyümenin 
ardından 2008 yılında da ekonomi-
de yüzde 2,4 oranında büyüme göz-
lenmiştir. Ancak, yoğun bir şekilde 
demir çelik ürünleri ihracatına daya-
lı Ukrayna ekonomisinde anılan sek-
törde yaşanan sorunlar genel ekono-
mik yapıda da kendini derhal hisset-
tirmektedir. Özellikle doğalgaz kulla-
narak çalışan demir çelik sektörünün 
doğalgaz fiyat artışlarından da yoğun 
bir şekilde etkilendiği bilinmektedir.

Ukrayna Merkez Bankası raporu-
na göre, 2009 yılında Ukrayna ekono-
misi yüzde 15,2 gibi önemli bir oran-
da küçülmüştür. Bu gerilemenin ne-
denleri olarak, dış pazarlarda talep 
daralması, hanehalkı gelirlerinde cid-
di düşüşler nedeniyle iç talepte yaşa-
nan aşırı düşüş ve yatırım hacminde-
ki sayılmaktadır. 2010 yılında ekono-
mide yüzde 4,2 oranında büyüme ya-
şansa da, bir önceki yıldaki rekor ge-
rilemenin ardından bu rakamın çok 
ciddi bir iktisadi ilerleme anlamına 
geldiği söylenemez. 2011 yılında ise 
ülke ekonomisinin yüzde 5,2 oranın-
da büyüdüğü ifade edilmektedir.

UKRAYNA – TÜRKİYE
İLİŞKİLERİ
İki ülke uluslararası hukuk norm-

ları çerçevesinde iyi komşuluk ve iki 
tarafın da yararına ekonomik ilişkiler 
içerisindedir. Türkiye, Ukrayna Devle-
tinin bağımsızlığını 16 Aralık 1991 yı-
lında tanımıştır.

1992’den bu yana iki ülke “Kara-
deniz Ekonomik İşbirliği” çerçevesin-
de ortak çalışmalar sürdürülmekte-
dir.

Haziran 1997 tarihinde Ukray-
na’nın Ortadoğu ülkelerinden alaca-
ğı ham petrolün taşınması için Sam-
sun-Ceyhan arasında petrol boru hat-
tı döşenmesi için Ankara’da bir anlaş-
ma imzalanmıştır

Son dönemde iki ülke arasında e-
konomiden bilime, eğitimden tekni-
ğe birçok alanda hızlı bir şekilde ge-
lişen ilişkiler gerçekleşmektedir. 
Rusya’dan sonra Türkiye, Ukrayna’nın 
ikinci büyük ticaret ortağıdır. Türki-
ye Ukrayna’dan demir-çelik ürünle-
ri, hayvansal ve bitkisel yağlar, mine-
ral yakıtlar ithal ederken, Ukrayna’ya 
plastik, elektrikli makineler, temizlik 
ürünleri, yan sanayi ürünleri ihraç et-
mektedir.

1993 yılında Ukrayna’nın Anka-
ra büyükelçiliği faaliyete başlamış-
tır. Türkiye’de ayrıca İstanbul Baş-
konsolosluğu, Çanakkale ve İzmir’de 
fahri konsoloslukları bulunmaktadır. 
Türkiye’nin de Kiev’de büyükelçiliği, 
Odessa’da Başkonsolosluğu vardır.
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Resmi Adı: 
Kuruluş : 

Yönetim Şekli: 
Resmi Dil(ler) : 

Başkent  : 
Yüzölçümü: 

Nüfus:  
Para Birimi: 

İnternet Ülke Kodu: 
Telefon Kodu: 

Ermenistan Cumhuriyeti
28 Mayıs 1918
Cumhuriyet
Ermenice (kasabalarda Rusça) 
Erivan
29.743  km²
2009 tahmini 2.967.000 
Ermeni Dramı (AMD)
.am
+374

ERMENİSTAN

Erivan
 ERMENİSTAN

Ararat

Anipemza

Hoktemberyan

Alaverdi

Martuni

Sisian
Goris

Garni

Dilijan

Kalinino

Gyumri

Akhta AZERBAYCAN

TÜRKİYE

GÜRCİSTAN

İRAN

Asiad Ülkeleri Rehberi89
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COĞRAFİ KONUM
Ermenistan Cumhuriyeti As-

ya’ nın batısında Kafkasya’da bulu-
nur. Ermenistan’ın denizle bağlan-
tısı yoktur. Ülke kuzeyde Gürcis-
tan, batıda Türkiye, güneyde İran, 
doğuda Azerbaycan, güney batıda 
Azerbaycan’a bağlı özerk bölge olan 
Nahçıvan ile komşudur. Ermenistan 
dağlık bir ülkedir. Ülke topraklarının 
% 90’ından fazlası 1000 metrenin ü-
zerindedir.

İKLİM
Ermenistan’da ülkedeki yer şekil-

lerine bağlı olarak kıtasal dağ iklimi 
hüküm sürer. Yağış ise düzenli değil-
dir. En fazla ilkbaharda ve yaz mev-
simi başlarında yağış düşer. Yazlar 
sıcak, kışlar ise serin ve kısadır. Ya-
zın ortalama sıcaklık +24-26°C iken, 
kışları ise ortalama +5°C olur. Dağlık 
bölgelerde ise yaz sıcaklıkları +10-
22°C, kış sıcaklıkları ise +2-10°C a-
ralığındadır.

TOPLUMSAL BİLGİLER
Son nüfus sayımına göre nüfu-

sun yaklaşık %95’i Ermenidir. Ge-
ri kalanları ise ağırlıklı olarak Yezi-
diler, Ruslar, Süryaniler ve Ukrayna-
lılardır. Ülkede ortalama yaşam sü-
resi 66’dır. Ülkenin resmi dili Erme-
nicedir. Hint-Avrupa dil ailesinden-
dir. Eski Ermeni dilini sadece dini gö-
revliler kullanmaktadır. Çağdaş Er-
meni dili, Batı ve Doğu Ermenice o-
larak ikiye ayrılmıştır. Doğu Erme-
ni dilini Ermenistan’da, BDT ülkele-
rinde ve İran’da yaşayanlar konuşur-
ken, Batı Ermeniceyi ağırlıklı olarak 
Türkiye’de yaşayan Ermeniler kullan-
maktadır. Ülke nüfusunun yaklaşık 
%98’i Hıristiyan’dır. Hıristiyan nüfu-
sunun % 94’ü, Ermeni Ortodoks Ki-
lisesi olarak da adlandırılan, Ermeni 
Apostolik Kilisesi’ne bağlıdır. Hıristi-
yanlığın kabulünü, tarihlerinin en ö-
nemli olayı sayan Ermeniler, Hıristi-
yanlığı resmi din olarak benimseyen 
ilk devletin kendi devletleri olduğunu 
söylemektedirler.
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DOĞAL KAYNAKLAR
Ermenistan bakır, demir, bok-

sit, molibden, altın, kurşun ve çin-
koca zengindir. Büyük ponza, mer-
mer, tüf, perlit, kireç taşı, bazalt ve 
tuz yatakları da bulunmaktadır

EKONOMİ
20’nci yüzyılın başlarında sade-

ce tarım ülkesi olan Ermenistan’da, 
sonraki dönemlerde sanayi de ülke e-
konomisinin temel taşlarından biri ol-
muştur. Gelişen sanayi alanlarının ba-
şında metal sanayi, makine sanayi, 
kimya sanayi, hafif sanayi ve gıda sa-
nayi gelmektedir. Ermenistan ekono-
misi coğrafik durumundan ve doğal 
kaynakların azlığından hassas özel-
lik taşımaktadır. Ülkede çalışanların 
% 46,4’ü hizmet sektöründe, % 17,2’si 
tarım sanayinde çalışmaktadır.

Sovyetler Birliği döneminde, 1962 
yılında ülkede dağlık bölgelerde yapı-
lan tünellerle sulama kanalları ve su-
ni göller oluşturularak Razdan hidro-
elektrik santrali kurulmuştur. Ayrıca 
Erivan ve Vanadzor’da hidroelektrik 
santraller inşa edilmiştir.

Ülkede bulunan ve dünyanın sa-
yılı büyüklükteki santralleri arasın-
da olan, Metzamor Nükleer Santra-
li, tehlike oluşturması nedeniyle böl-
ge ülkelerinin tepkisini çekmekte, bi-
lim adamlarına göre büyük risk taşı-
maktadır. Özellikle deprem bölgesin-
de bulunması nedeniyle sıkıntı yara-
tan nükleer santral Erivan’a 40, Kars’a 
100, Iğdır’a ise 16 km, uzaklıkta bu-

lunmaktadır. Santral 1977 yılında in-
şa edilmiş,1988 Spitak depreminden 
sonra zarar görmemesine karşın ka-
patılmıştır. 1995 yılında iki redaktörü 
tekrar açılmıştır. Santralin ülke elekt-
rik enerjisinin % 40’ını sağlaması ne-
deniyle Ermenistan için önemlidir ve 
tüm çevreci baskılara rağmen kapatıl-
mamaktadır.

Ülke topraklarının yaklaşık % 25’i 
tarım arazisi olarak işletilmektedir. Ö-
zellikle Ararat Ovası, Sevan Gölü ve A-
raks Bölgesi’nde tarımla uğraşılmak-
tadır. Ülkede tarım ürünleri arasında 
sebze-meyve, patates, buğday, üzüm, 
tütün ve şeker pancarı bulunmaktadır. 
Özellikle dağlık alanda yapılan hay-
vancılık faaliyetleri ile et-süt üreti-
mi de yaygındır. Ülkede üretilen seb-
ze meyvenin % 60’ı, patatesin % 30’u, 
tahıl ve süt ürünlerinin % 20’si dışarı-
ya satılmaktadır.

İhraç edilen malların başında iş-
lenmiş mücevher, makine ve ürün-
leri ile bakır cevheri gelmektedir. 
Ermenistan’ın ihraç yaptığı ülkele-
rin başında Belçika, İran, Rusya, ABD, 
Türkmenistan ve Gürcistan gelir.

İthal edilen ürünlerin başında ise 
petrol, doğalgaz, tarım teknik araçları 
yer almaktadır. Bu ürünler ise ağırlık-
lı olarak Rusya, Amerika, Belçika, İran 
ve İngiltere’den satın alınmaktadır.

Ermenistan, yabancı ülke ve ku-
ruluşlardan para yardımı almaktadır. 
Özellikle Dünya Bankası, Rusya, ABD 
ülkeye para yardımında bulunmakta-
dır.

Asiad Ülkeleri Rehberi92
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Türkiye, Ermenistan’ın 1991’de 
bağımsızlığını ilan etmesinden son-
ra onu tanıyan ilk ülkelerden biri ol-
masına rağmen iki ülke arasında 
genelde gergin ilişkiler yürümekte-
dir.

Ermenistan Türkiye ilişkile-
ri çok eski yıllara dayanmaktadır. 
Osmanlı Devleti içinde yaşayan Er-
meniler, o dönemde ülkede özellik-
le mimari ve sanat alanlarında ö-
nemli görevlerde yer almıştır. İki ül-
ke arasında en büyük problem Birin-
ci Dünya Savaşı sırasında Osmanlı 
İmparatorluğu’nun uyguladığı teh-
cirin farklı yorumlanması ve özellik-
le Ermenistan dışında yaşayan va-
tandaşlarının bu konuda propagan-
da yapmasından kaynaklanmakta-
dır.

İki ülke arasında problem o-
lan diğer konu da Karabağ sorunu-
dur. Türkiye, Dağlık Karabağ soru-
nu nedeniyle Ermenistan ile olan sı-

nırını kapamıştır ve 1993’den beri 
Ermenistan’a ekonomik boykot uy-
gulamaktadır.

Son dönemlerde, sorunların ba-
rışçıl ve uluslararası hukuk kuralla-
rı çerçevesinde çözülmesi için ça-
ba gösterilmektedir. İki ülke ara-
sında diyalog sürecine girilmiştir, 
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül 6 Ey-
lül 2008’de iki ülke ilişkilerini yu-
muşatmak için Türkiye-Ermenis-
tan maçını izlemek için Erivan’a git-
miştir.

Ayrıca, sınırın kapalı olması-
na rağmen İstanbul-Ermenistan a-
rasında düzenli uçuşlar devam et-
mektedir. Van’ın Gevaş İlçesi’nde 
bulunan Akdamar Kilisesi’nin resto-
re edilmesine 2005 yılında başlan-
mış ve 5. yüzyıldan kalma bu Erme-
ni Kilisesi Mart 2007’de restorasyo-
nunun tamamlanmasının ardından 
müze olarak tekrar açılmıştır.

ERMENİSTAN – TÜRKİYE İLİŞKİLERİ
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Resmi Adı: 
Kuruluş : 

Yönetim Şekli: 
Resmi Dil(ler) : 

Başkent  :
Milliyet 

Yüzölçümü: 
Nüfus:  

Para Birimi: 
İnternet Ülke Kodu: 

Afganistan İslam Cumhuriyeti
8 Ağustos 1919
İslam Cumhuriyet
Farsça, Afganca
Kabil
Afgan

647.500  km²
2011 Tahmini 29.835.000 
Afgani
.af

AFGANİSTAN

AFGANİSTANHerat

Türkmenistan

Meymaneh Samangan
Konduz

Baghlan

Asadabad
Mehtarlam

Celalabad

Gardeyz
Zarep 
Sharan

Farah

Zaranj

Ghazni
Baraki

Feyzabad

Qandahar
Qalat

Mezarı 
Şerif

Farah R

Murgap N.

Amu Derya N.

Pamir N.

Yar Khun N.

Helmand N.

Kash N.

Özbekistan

Pakistan

Tacikistan
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Gayri Safi Milli Hasıla (GSMH) 

(ABD Doları Cinsinden)

2010: 14,5 milyar dolar

2009: 14 milyar dolar

2008: 12,8 milyar dolar

Kişi Başına Düşen Milli Gelir

2010: 517 dolar

2009: 500 dolar

2008: 401 dolar

Afganistan İslam Cumhu-
riyeti Asya’da denize sını-
rı olmayan bir ülkedir. Orta 

Asya’da bulunur ama etnik ve kültürel 
bağlarından dolayı bazı kaynaklar ta-
rafından Orta Doğu’da kabul edilir. Ti-
caretin merkez noktalarından birinde 
olan Afganistan, bu stratejik konumu 
nedeniyle tarih boyunca İranlılar, Yu-
nanlar, Araplar, Moğollar, İngilizler ve 
Sovyetler gibi çeşitli ulusların istilası-
na uğramıştır. En son 2001’de ABD ta-
rafından işgal edilmiştir.

DOĞAL KAYNAKLAR
Afganistan çok zengin bakır re-

zervine sahiptir.

İKLİM
Afganistan’ın yazları sıcak ve 

uzun, kışları ise şiddetli derecede so-
ğuk bir iklimi vardır.

TOPLUMSAL BİLGİLER
2010 itibariyle Peştun: % 42, Ta-

cik: % 27, Hazara: % 9, Özbek: % 9, 
Aymak: % 4, Türkmen: % 3, Belu-
ci: % 2, Diğer: % 4. Halkın % 99’u 
Müslüman’dır. Bunların % 80’i Sünni, 
% 19’u Şii Müslümandır. % 1’i ise di-
ğer dinlere mensuptur.

EKONOMİ

Asiad Ülkeleri Rehberi96
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Ülkedeki iş gücü 15 milyondur 
(2004 tahminleri) ve issizlik oranı 
tahmini ise yüzde 35’dir. İşgücünün 
yüzde 78,6’sı tarım, yüzde 26’sı sa-
nayi ve yüzde 43’ü de hizmet sektö-
ründe çalışmaktadır. 

Tarım ürünleri arasında haşhaş, 
buğday, çeşitli kuruyemiş ve meyve-
ler bulunmaktadır. Sanayi daha çok 
küçük ölçekli tekstil, temizlik ve hij-
yen maddeleri, mobilya, gıda, inşa-
at malzemeleri, alkollü olmayan içe-
ceklerdir.

 İhraç ürünleri arasında yukarı-
da sayılan tarım ürünlerinin yanı sıra 
el örgüsü halı, yün, pamuk, hayvan 
postu ve deriden yapılmış giysi, iş-
lenmiş ve yarı işlenmiş mücevherler 
bulunmaktadır.

2009 yılında Afganistan’ın ihra-
catında baslıca ülkeler; ABD % 26,47, 
Hindistan % 23,09, Pakistan % 17,36, 
Tacikistan % 12,51. Aynı yıl, ithalatın-
daki başlıca ülkeler ise Pakistan % 
26,78, ABD % 24,81, Hindistan % 5,15, 
Almanya % 5,06, Rusya % 4,04.

AFGANİSTAN-TÜRKİYE
İLİŞKİLERİ

AISA – Afganistan Yatırım Des-
tek Kurumunda kayıtlı Türk firma sa-
yısı 2010 yılı itibarıyle 190 olup, bun-
ların 140 adedi insaat faaliyetleri için 
lisans almıstır.

 Afganistan’da faaliyet göste-
ren Türk firmalarının sermaye tutar-
ları 81,5 milyon ABD Doları tutarında 

olup, ülkemiz yatırım açısından be-
sinci sırada yer almaktadır.

Türk inşaat firmaları Afganis-
tan’da 2002 yılından beri proje üst-
lenmeye başlamıştır.

Bugüne kadar Kabil Ticaret Mü-
şavirliği tarafından İş Alındı Belgesi 
veya İş Bitirme Belgesi düzenlenilen 
yeni proje sayısı 417 adet olup, proje 
tutarı 3 milyar ABD Dolarını aşmıştır. 
Türk firmalarının projeleri büyük öl-
çüde ABD, İngiltere, Almanya ve Ka-
nada gibi donör ülkelerle uluslararası 
kuruluşların Afganistan’daki temsil-
cilerinden almaları nedeniyle üstle-
nilen proje miktarlarında yıllara göre 
farklılıklar göstermektedir. Diğer ta-
raftan donör ülkelerin Afganistan’dan 
ayrılmayı planlamaları nedeniyle 
Afganistan’da ihaleye çıkarılacak is-
lerde düşüş göstermesi beklenmek-
tedir. 

Afganistan’da pek çok Türk insa-
at firması bulunmasına rağmen fir-
malarımızın çoğunluğu kamu iha-
lelerine ilgi göstermemekte, hat-
ta uluslararası kuruluşlar veya do-
nör ülkeler tarafından finanse edilse 
dâhi kontrolünü Afgan devletinin ya-
pacağı işlere, Afganistan bürokrasisi 
ile uğraşmamak için girmek isteme-
mektedirler. 

Amerikan devleti tarafından fi-
nanse edilen ve doğrudan veya Ame-
rikan firmalarının alt yüklenicisi ola-
rak verilen islerin toplamı yaklaşık 1 
milyar ABD Dolarını bulmaktadır.
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Yazan :İsmail KAHRAMAN
 AraştırmacI-Gazeteci ve 
Devr-i Alem Belgesel
 Tv  Prog. Yapımcısı
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AVRASYA’NIN KALBİ TÜRKİSTAN’A  YOLCULUK
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ÖTÜKEN’DEN TÜRKİSTAN’A AVRASYA’NIN SINIR ÇİZGİSİ

Orta Asya değil Türkistan, Ural-
Altay ve Tanrı Dağları, Türklerin 

ana yurdu. Türk boyları ilk defa burada 
birleşti. Oğuz Han, Türk birliğini kurarak 
ülke sınırlarını Hazar Denizinden Hint 
Okyanusun’a, Himalayalar’dan Sibir-
ya’ya kadar genişletti. Bişkek, Buhara, 
Almatı, Balasagun, Yesi, Taşkent, Se-
merkant, Aşkabat ve Merv Türk illeri 
oldu. Zamanla özellikle Talas Savaşı’ndan 
sonra bu şehirler Türk-İslam kültür ve 
medeniyetinin önemli merkezleri ha-
line geldi. 

Türkler arasında İslamiyet yayıldık-
ça bu bölgelerde Camiler, medreseler, 
külliyeler inşa edildi. Bunun sonucunda 
Orta Asya ve Türkistan’da önemli şahsi-

yetler, alim ve mutasavvıflar yetişti. Hoca 
Ahmet Yesevi, bu ilim-irfan ocaklarında 
yetişen ilk Türk-İslâm mutasavvıfıdır. 

Ali Kuşçu, İmam-ı Maturidi, İmam-ı 
Buhari, Biruni, Şah-ı Nakşibendi, 
İbni Sina, Yusuf has Hacip, İmam-ı 
Gazali, Muhammed er-Razi, Yusuf 

Hemedani ve Abdulhaligü Güjdüvani 
gibi şahsiyetler bu bölgelerden çıktı 

ve şöhretleri buradan dünyaya ya-
yıldı. Kafkaslar, Anadolu ve Bal-
kanlar coğrafyasına Türk İslam 
medeniyetini taşıdılar. 

Orta Asya’daki Türk boylarından 
olan ve Güney Sibirya’da Yenisey Irma-
ğı boyunda medeni bir hayat yaşayan 
Kırgızların yurdu, Türklerin ilk beşiği 
sayılır. Bundan dolayı destanlarda sık 
sık adı geçer. Meşhur Manas Destanı 
Kırgızlar için önemli. Onların bu milli 
destanı, dünya edebiyatının da sayılı 
şaheserlerinden biri olarak kabul ediliyor. 

Estetik zarafetine doyum olmayan 
Isıkgöl Kırgızistan’ın en güzel tatil bel-
delerinden birisi. 
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Oş’taki Hz. Süleyman tepesi, Orta 
Asya’daki bütün Müslümanlar tarafın-
dan kutsal kabul ediliyor. Talas ve Talas 
Nehri önemli bir olaya şahit oldu. Burada 
yapılan savaştan sonra Türkler, İslam’la 
tanıştı ve onu kendilerine din olarak seçti. 
Türk tarihinin yazılı ilk kaynağı Orhun 
abideleri, Moğolistan’ın eski Uygur dev-
letinin başkenti olan Karabalsagun’un 
30 km kadar kuzeydoğusunda Orhun 
nehri çevresinde yer alıyor. 

Avrasyanın kalbi  Türkistan’ın  bir 
başka ilim ve irfan yuvası Taşkent. 
Özbekistan’ın başkenti Taşkent’in 
medreselerinde İmam-ı Buhari gibi 
şahsiyetler yetişti.  Uluğ Tükistan’ın 
en eski kentlerinden bir olan Semerkant 
bölgenin kültür medeniyet merkezle-
rinden biri. Tilla kari, Şirdari ve Uluğ 
Bey medreseleri burada. Türk-İslam 
dünyasının büyük astronomi ve ka-
lem alimi Ali kuşçu Semerkant’ın ye-
tiştirdiği önemli şahsiyetlerin başında 
geliyor. Ali Şir Nevai ve İmam-ı Maturidi 
de Semerkant medreselerinde yetişen 
büyük alimlerden. 

Buhara, gönülleri fetheden 
sultanların yetiştiği  bir başka 
ilim, irfan ve feyiz kalesi. Kuran-ı 
Kerim’den sonra İslam dünya-
sında en muteber kaynak eser 

olarak kabul edilen Sahih-i Buhari’nin 
yazarı İmam-ı Buhari burada dünyaya 
gelmiş ve ilk eğitimini buradaki med-
reselerde almış. Tasavvuf kültürünün 
İslam dünyasında yayılmasına öncülük 
eden Şah-ı Nakşibendi de Buhara’nın 
yetiştirdiği gönül erenlerinden.

Türk İslam tarihinin yetiştirdiği Müs-
lüman Türk alimi Harezmi ve Biruni, batı 
dünyasında Aristo’dan sonra ikinci büyük 
üstad olarak tanınan Farabi, Türklerin 
anayurdu bu bölgede karşımıza çıkıyor. 
Dahası İbn-i sina, Hoca Ahmet Yesevi, 
felsefeci yönü ve tabipliğiyle tanınmış 
Muhammed El-Razi, burada yetişmiş 
önemli şahsiyetlerin başında geliyor. 

Özetle Orta Asya İslam kültür ve 
medeniyetinin dünyaya yayılmasında 
beşiklik etmiş kutsal bir coğrafyadır 
Türkistan. 

Kültür ve medeniyetimizin cihan şü-
mul olmasında Tükistan coğrafyasına 
vefa borcumuz vardır.Vefa borcumuzu 
ödemek üzere önce Göktürk kitabele-

ri ve  Orhon Irmağı’nın bulunduğu  
Avrasya’nın sınır çizgisi Ötüken 
diyarı  Moğolistan’a doğru kültür 
yolculuğuna çıkıyoruz.. Devri Alem 
belgesel  yayıncılığın kameralarını 
Moğolistan’a çeviriyoruz....
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GÖKTÜRKLERDEN UYGURLARA; MOĞOLİSTAN’DA DEVR-İ ALEM

Avrasya’nın Tarihi Tapu 
Senedi Orhon Abideleri

Hunlar, Göktürkler, Uygurlar...  
Ötüken diyarı,  Altaylar,  Orhon 

Abideleri.. Karabalgasun ve Karaku-
rum  şehirleri.. Oğuz Kağan destanı.. 
Tonyukuk, Kültigin ve Bilge Kağan’ın 
nasihatı. Kültür ve Medeniyet coğrafya-
mızın tarihi tabu senetlerinin bulunduğu 
Moğolistan’a gidiyoruz... 

Daha ilkokul sıralarında öğretmen-
lerimiz Türk tarihi olarak Hunlardan, 
Uygurlardan, Göktürkler’den  bahse-
derlerdi. 

Yaşanan kuraklık yüzünden koca 
bir millet Orta Asya’yı terk etmiş. Bu 
arada boş durmamış 16 imparatorluk 
ve 116 devlet kurmuş. 

Göçebeymişiz. Her bir coğrafyada 
hatıralar bırakmışız, sonunda Anadolu’da 
karar kılmışız.

Moğolistan’a gitmek için önce 
Moskova’ya gideceğiz. 

Uçağımız Karadeniz, Kırım ve Uk-
rayna semalarında kuş gibi uçarken Türk 
tarihinin muhteşem geçmişini hayal 
ediyorum. 

Önceden  “ Komünistler Moskova’ya” 
deniyordu. Şimdi devir değişti. “Türk 
kültür tarihini araştırmak isteyenler 
Moskova üzerinden Moğolistan’a” 
diyeceğiz. 

Dünyanın birçok yerine zarar ziyan 
demeden uçak kaldıran Türk Hava Yol-
ları Moğolistan’a da kanat çırpsa ne iyi 
olurdu.UKU

Tonyukuk Anıtı
Moğolistan, Türk tarihinin kilometre 

taşlarından birine ev sahipliği yapmış. 
Orhun abideleri olarak bilinen Göktürk 
kitabelerinin en önemlileri Bilge Kaan, 
Kültigin ve Tonyukuk anıtları Moğolistan 
sınırları içinde... 

Bilge Kaan ve Kültigin Anıtı 
Ulanbatur’un 450 km güney batısında, 
Orhun bölgesinde ve eski imparator-
luklara başkentlik yapmış Karakurum 
yakınlarında… 

Asiad Ülkeleri Rehberi
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Ancak Tonyukuk anıtı Ulanbatur’un 
50 km doğusunda. Biz önce Tonyukuk 
Anıtı’nı ziyaret ediyoruz. Anıt bozkırın 
orta yerinde Türk bilgesi Tonyukuk’un 
diktirdiği anıt, bir hatıra defteri gibi… 
Göktürk hakanına vezirlik ve danışmanlık 
yaptığı anlaşılan Tonyukuk hatıralarını 
anlatırken gelecek nesillere nasihatler 
veriyor.

Tonyukuk, iki kardeş olan Bilge 
Kağan ve Kül Tigin’e, devlet idaresinde 
yardımcı olmuş. Bilgisi ve tecrübesiyle 
yol göstermiş.

Anıt yekpare kayadan oluşan iki 
parçadan meydana gelmiş. Göktürk 
alfabesiyle yazılmış. Anıtın çevresin-
de Göktürk mezar taşları da var. Bü-
yük ihtimalle Tonyukuk’un mezarı da 
burada olmalı.

M.S 724 yılında ölen Tonyukuk’un en 
büyük özelliği, Türk milletini Budist yap-
mak isteyen yöneticilere karşı çıkmasıdır. 
Budizm’in, Türk milletini uyuşturacağını 
söyleyerek bu teşebbüsü engellemiş. Bir 
başka ifadeyle koca bir milleti, gelecekte 
Müslüman olmaya hazırlamış.

ORHUN ABİDELERİ
Beni en çok üzen ise, Göktürk Anıtla-

rının İsviçre ve Finlandiyalılar tarafından 
bulunması. Türkiye’nin halen bu bölgeye 
ilgi göstermemesi. Göktürk Anıtları ile 
ilgili Türkiye’de keşke bir araştırma en-
titüsü kurulabilse. Türk bilim adamları 
bu bölgelere ilgil gösterebilseler. 

18.yüzyılın ortalarında İsviçreli bir su-
bay olan Srahlenberg tarafından bulunan 
Orhun Kitabeleri, 1893’te de Danimarkalı 
Türkolog Thomsen tarafından okunarak 

dünya edebiyatına kazandırılmıştır. 

Orhun Yazıtları’nın konusu Göktürk 
tarihidir. Dağınık durumdaki Türklerin 
devlet kurmaları, sonradan güçsüzleşe-
rek bağımsızlıklarını yitirmeleri, Çinlilerin 
egemenliğine girmeleri, tekrar güçlenme-
leri ve bunların nedenleri yazıtların ana 
konularıdır. Yazıtlar gelecek kuşaklara 
etkili bir sesleniş niteliğindeki Öğütleri 
anlatır. Göktürk Kitabeleri, dikili üç büyük 
taştan oluşmaktadır
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ASYA’DA TÜRK SİYASİ TARİHİ HUNLARLA BAŞLADI

Büyük Hun imparatorluğu Moğo-
listan coğrafyasında doğmuştu. 

M.Ö. 3. yüzyılda tarih sahnesine çıkan 
Hun Devleti, Mete Han’ın yönetiminde 
güçlü bir devlet haline geldi. Moğolları 
yenen Mete Han, Çin’in Batı kapıları ile 
ticaret yollarını kontrol altına aldı. Hun 
Devletiyle başlayan büyüme Türklerin 
Anadolu kapılarına kadar gelmesiyle 
zirveye ulaştı.

Türklerin tarihte bilinen ilk devletleri 
Asya Hun İmparatorluğu’dur. Tahmini yü-
zölçümü otuz milyon km. üstündedir. Bu 
imparatorluk ilk defa dağınık halde bulunan 
Türkleri tek bayrak altında toplamış tek 
Türk devletidir.Kuruluşu M.Ö. 216 yılına 
tekabül eder. Fakat bu kadar ihtişamlı 
bir devlet kuran bir devletin geçmişi çok 
daha eskilere dayanır.

Türklerin göçebe hayat yaşamala-
rından dolayı kendi kültürlerini kaybet-
memişlerdir. Sürekli münasebet içinde 
yaşadıkları Çinliler Türklerle ilgili kayıtları 
tutmuşlar fakat bu konuda ciddi çalış-
malar maalesef yapılmadı.

Türk devletleri kendilerine başkent 
olarak genelde kutsal olarak saydıkları 
Ötüken şehrini seçmişler Asya Hun İm-
paratorluğu ve Göktürkler bunların en 
önemlileridir.

Dünyanın 7 Harikası’ndan birisi sayılan 
ve 2200 km.nin üstünde bir uzunluğa sahip 
olan Çin Şeddi Türk akınlarını önlemek 
için yapıldı. Bu seddin yüksekliği 12 m.yi 
geçmektedir. Fakat bu sedde rağmen Türk 
akınları engellenemedi.

Türk devletlerinin yıkılmasının en 
önemli sebebi şüphesiz entrikalar ve 

birbirlerine düşmedir. Bunun için özel-
likle Çinliler, Türk hanedan mensuplarını 
Çin’li prenseslerle evlendirmek istediler.
Ayrıca Türkleri ipekli kıyafetlere özendi-
rerek yerleşik hayata geçirmeye çalıştılar. 
Fakat Türkler ipekli kıyafetlere de pek 
itibar etmedi. İpekli giysiler şüphesiz lüks 
yaşamı ve israfı getirecekti.

Türk ordusunun temeli Hun hüküm-
darı Mete Han’ın kurmuş olduğu orduya 
dayanır. Mete Han Türk ordusunun on-
başı-yüzbaşı-binbaşı şeklinde sisteme 
ayırdı. Ayrıca atların rengine göre birlikleri 
ayırdı. Türk ordusunun temeli ikibin yılın 
üstündedir.

Hunların yıkılmasından sonra Orta 
Asya’da büyük bir iklim değişikliği ol-
du. Bu değişiklikten sonra Türkler ken-
dilerine yeni yurtlar bulmak için değişik 
bölgelere göç ettiler.Bu göçlerin büyük 
kısmı Karadeniz’in kuzeyinden Avrupa’ya 
yapılan göçlerdir. Göçler sonunda Roma 
İmparatorluğu Doğu ve Batı diye ikiye 
ayrıldı. Avrupa’da 375 tarihinde Avrupa 
Hun imparatorluğu kuruldu. Bugünkü 
Avrupa’nın etnik yapısı oluştu. İlkçağ 
sona erdi. Ortaçağ başladı.

Türk göçleri sadece Avrupa’ya (Batı’ya) 
olmadı. Sibirya, Hindistan, Anadolu, Kaf-
kasya, Mısır gibi bölgelere de yapıldı. Türk-
lerin göçlerdeki en önemli etkenleri “Cihan 
Hâkimiyeti” anlayışıdır.

Türkler dünyanın en kahraman, savaşçı 
ve teşkilatçı topluluğudur. Bundan dolayı 
tarihte 16 büyük imparatorluk, 116 tane 
devlet kurdular. Bu imparatorluk bugün 
Cumhurbaşkanlığı forsundaki 16 yıldızda 
sembolize edilir. Ortadaki güneş ise Tür-
kiye Cumhuriyeti’ni işaret eder.)*
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AVRASYA’NIN KALBİ ANA YURTTAN ATA YURDA YOLCULUK

Kaşgarlı Mahmud Türbesi

Devri Alem kültür ve medeniyet 
tarihimizin izlerini araştırmaya 

devam ediyor. Orta Asya’ya uzanıyo-
ruz. Orta Asya’daki binlerce yıllık tarihi 
geçmişimizi araştırıyoruz. 

Burası Türkistan.. Ata yurdumuz. 
Ünlü Manas Destanı’nın yazıldığı böl-
ge.. Türk tarihinin seyrini değiştiren 
kültür ve medeniyet tarihimizde bir 
dönüm noktası olan Talas Savaşı’nın 
yapıldığı coğrafya.. Türklerin ilk defa 
İslam’la şereflendiği ata yurdumuz. İlk 
Türk İslam devleti Karahanlılar’ın kurul-
duğu topraklar. Tarihe adını yazdırmış 
önemli bilim adamlarını mütefekkirleri 
sanatçıları ve ruh mimarlarını doğuran 
bölge.. Divânu Lugâti’t-Türk’ü kaleme 
alan Kaşgarlı Mahmud’u, Kutadgu Bilig 
eserinin müellifi Balasagun’lu Yusuf Has 
Hacib’i yetiştiren ve bugün milyonlar-
ca Müslüman Türkü içinde barındıran, 
binlerce yıllık köklü bir medeniyete ev 
sahipliği yapmış geniş bir havzanın adı. 

Sınırları Batıda Hazar Denizi ve U-
ral Dağları’nın güney kısmına, kuzeyde 
Sibirya’ya, güneyde İran, Afganistan ve 
Tibet’e, doğuda Çin ve Moğolistan’a ka-

dar uzanan uçsuz bucaksız bir coğrafya 
Türkistan… Türkistan demek Balasagun 
demek Yesi demek. Taşkent, Semerkant, 
Buhara, Merv demek. Türkistan demek 
ilim demek, irfan demek.. Yüzlerce ilim 
irfan insanının merkezi demek. Târih 
boyunca Türkistan coğrafyasında ye-
tişen bir çok İslâm âlimi, günümüzde 
bile bilim ve kültür dünyamıza önemli 
ölçüde ışık tutuyor.

 Mezarı semerkant yakınlarında o-
lan, Kuran-ı Kerim’den sonra en önemli 
Hadis kitabının yazarı, Meşhur hadîs 
âlimi İmâm-ı Buhârî hazretleri, Tıp il-
minin önemli şahsiyeti; Ali ibni Sînâ, 
Meşhur Filozof Fârâbî, Meşhur hadis 
alimi Tirmîzî, Matematik ve Astronomi 
alimi El-Bîrûnî, Cebir ilminin kurucusu 
Hârezmî, Meşhur Astronomi alimi Uluğ 
Bey bu topraklarda doğup dünyaya ışık 
saçan şahsiyetlerden sadece bir ka-
çı… Kazakistan, Özbekistan, Kırgızis-
tan, Türkmenistan, Tacikistan ve doğu 
Türkistan’ı ile bugün bile ataların nal 
seslerini duyabildiğimiz Türklerin Ana-
vatanına doğru yolculuğa çıkıyoruz.
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AVRASYANIN BAŞKENTİ 
TÜRKİSTAN
Türklerin ana yurdu Türkistan’a 

doğru yolculuğa çıkıyoruz. Anadolunun 
İslamlaşmasına vesile olan erenlerin, 
alperenlerin yetiştiği coğrafyaya.. İlk 
durağımız Talas Savaşı’na sahne ol-
muş, Orta Asya’nın Kuzey doğusun-
da yer alan Kırgızistan. Kırgızistan’da 
kültür ve medeniyet tarihimizin izlerini 
araştırıyoruz.

Kültür ve medeniyet tarihimizin 
izlerini araştırmak üzere çıktığımız 
yollardaki bir başka durağımız Kırgı-
zistan.. Orta Asya’nın kuzey doğusunda 
yer alan Ata yurdumuz.. 751 yılında Talas 
Savaşı’ndan sonra İslamla tanışan ilk 
Türk devleti Karahanlıların kurulduğu 
yer burası. Ünlü Türk bilgini Kutadgu 
Bilig eserinin müellifi Balasağunlu Yusuf 
Has Hacip’in medreselerinin bulunduğu 
münbit topraklar. Kitâbü Divân-i Lûgat 
it-Türk’ün yazarı Kaşgarlı Mahmut’un 
doğduğu yer aynı zamanda.. Orhon abi-
delerinden daha eski binlerce yıllık Balbal 
Türk mezar taşlarının bulunduğu bölge.. 
Bunun yanı sıra Karahanlılar Devleti’nin 
tarihi başkenti Balasagun’a ev sahipli-
ği yapan bir coğrafyadır Kırgızistan..v 
Bölgedeki en küçük yüzölçümüne sahip 
devlet olmakla birlikte, süratli davra-
narak bağımsızlığını ilk tescil ettiren 
Orta Asyanın önemli ülkelerinden birisi.. 
Manas destanıyla, Görkemli Tanrı ve 
Altay Dağları’yla, dağların arasından 
kıvrıla kırvrıla akan ırmakları ile, Is-
sıkgöl’üyle, muhteşem yaylaları, göz 
kamaştıran doğal güzellikleriyle, ca-
mileriyle medreseleriyle Kırgızistan.. 

Avrasyanın kültür başkenti İstan-
bul’dan  kalkan uçağımız Karadeniz üze-
rinden geçip Kafkas dağlarını aşarak 
Gürcistan, Azerbaycan, Hazar Denizi 
ve Kazakistan havasahasını ardında 
bırakıyor. Ve işte Kırgızistan semala-
rındayız. Kırgızistan Kuzeyde Kazakis-
tan, batıda Özbekistan, güneybatıda 
Tacikistan ve güneydoğuda Çin Halk 
Cumhuriyeti’yle komşu. Tanrı Dağları 
ülkenin %80’ini kaplıyor. Ülke bu yüz-
den “Orta Asya’nın İsviçre’si” olarak 
adlandırılıyor. Kuzeybatı Tanrı Dağları 
üzerinde bulunan ve ülkenin en büyük 
gölü olan Issık Göl’ü, dünyanın en büyük 
dağ gölü olma özelliği taşıyor. 

Ve uçağımız Kırgızistan’ın başken-
ti Bişkek’teki Uluslararası Manas Ha-
valimanına iniş yapıyor. ilk gözümüze 
çarpan Kırgızların değimiyle Alato’lar 
bizim deyimizle Aladağlar oluyor. Zir-
veleri karlı Aladağlar…

Gözümüzü yaz kış erimeyen buzul-
lardan ayırmayarak farklı bir coğrafyada 
olduğumuzu hissediyoruz. Ata yurdumuz 
bize hoş geldiniz diyor. Bir anda binlerce 
yıllık ata yurduna kavuşmanın verdiği 
heyecan bizi duygulandırıyor. Dağlarda 
kendimizi kaybediyoruz. 

Talas Savaşı ve Karahanlılar
Türkler henüz islamla şereflenme-

mişti. Türkistan coğrafyası Müslüman 
Araplarla Çinlilerin savaşına sahne olu-
yordu. Tarihler 751… 

Çinlilere karşı Arap Müslümanlar 
Kırgızistan’ın Talas şehrinde karşı karşıya 
geliyor. Türkler bu savaşta Müslüman 
Arapların saflarında yer alıyor.
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 Ve savaş Arapların lehine sonuç-
lanıyor. Bu savaş sebep ve sonuçları 
bakımından çok önemli. Talas Savaşı 
Türk-Müslüman münasebetlerinde bir 
dönüm noktası. Bu savaşla Türkler ile 
Müslüman Araplar birbirini daha iyi ta-
nımaya başladı. İslâm dini Türkler ara-
sında yavaş yavaş tanınıp yayılmağa 
başladı. Talas Meydan Muharebesi-
nin zaferle neticelenmesi; Türk, Çin, 
İslam ve dünya tarihi medeniyetinde 
çok önemli tesirler bıraktı. Çinliler Talas 
yenilgisinden sonra 20. yüzyıla kadar, 
Tanrı Dağları ( Çince, Tiyenşan dağları) 
batısına geçemediler. Batı Türkistan, 
Çin tehlikesinden kurtuldu. 

Karluklar, Talas Zaferinden on beş 
yıl sonra, 766 tarihinde, Tanrı Dağla-
rı batısında ve Çu Irmağı boylarında 
müstakil Türk devleti kurdular. Tür-
kistan’daki Kamlık (Şamanlık), Buda 
ve Mani dinlerindeki yerli ve göçebe 
Türklerle Müslümanlar arasında, ser-
best ticaret, dostluk ve iyi münasebetler 
başladı. Türkler, Müslümanlarla tanışıp, 
İslam dînini yakından tanıma imkânına 
kavuştular. İslam dîninin üstün esasları, 
mütekâmil hâli, buralardaki Türklerin 
İslamiyet’i benimsemelerine sebep 
oldu. İslam medeniyet dairesine, Tür-
kistan coğrafyasında, binler-ce Türk 
dahil oldu. Akın akın isla- m a 

koşuyorlardı. 

Karahanlılar
Ve ilk Müslüman Türk devleti Ka-

rahanlılar ise 840 senesinde Uygur 
Devleti’nin, Kırgızlar tarafından yıkılma-
sıyla, Orta Asya bozkırlarında, Bilge Kül 
Kadır Han tarafından kuruldu. Bu devlet 
kültür ve medeniyet tarihimiz açısından 
çok önemli. İlimde fende bir çok ilerleme 
yaşandı. Ve Türk islam medeniyetinin 
ilk örnekleri verildi. Tarihi Balasagun 
şehrinin harabelerinde gezimiz devam 
ediyor. Balbal taşlarıyla karşılaşıyoruz. 
Binlerce yıllık geçmişe sahip bu taşlar 
Türklerin islam öncesi ve islam sonrası 
kültürünü yansıtıyor. 1500-2000 yıl önce-
sine dayanan bu taşlar ve anıtlar Issıkgöl, 
Talas ve Altay  bölgelerinde yer alıyor. 
Ve Mısır piramitleriyle yaşıt sayılıyor.. 
Üzerine Kelime i şehadet ve Kelime-i 
tevhidin kazınmış olduğu mezar taşları 
bir milletin adeta tapu senetleri. Kültür 
ve medeniyet tarihimizin birer nişaneleri 
gibi Balasağun şehrini  süslüyor. Yusuf 
Has Hacip  minaresi  ise bir abide gibi 
göz ve gönül ziyafeti sunuyor. 
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Kültür ve medeniyetimizin temelini 
oluşturan, tarihe adını yazdırmış önemli 
bilim adamlarını mütefekkirleri sanatçı-
ları ve ruh mimarlarını doğuran bölge.. 
Türklerin ilk İslam’la şereflendiği ata 
yurdu. Divânu Lugâti’t-Türk’ü kaleme 
alan Kaşgarlı Mahmud’u, Kutadgu 
Bilig müellifi Balasagun’lu Yusuf 
Has Hacib’i hadis alimi İsmail Buha-
rileri yetiştiren ve bugün milyonlarca 
Türkü içinde barındıran, binlerce yıllık 
köklü bir medeniyete ev sahipliği 
yapmış toprakların adı Türkistan. 
Sınırları Batıda Hazar Denizi ve 
Ural Dağları’nın güney kısmına, 
kuzeyde Sibirya’ya, güneyde İran, 
Afganistan ve Tibet’e, doğuda Çin ve 
Moğolistan’a kadar uzanan bir coğrafya. 
Çin Seddinden cebeli Tarık ve Atlantik 
sahillerine yüzlerce milyon Türk nüfu-
sunun yaşadığı Türkistan.

Türkistan demek Yesi demek. Taş-
kent, Semerkant, Buhara, Merv, Kaşgar 
Urumçi Bişkek Almatı Çimkent demek. 
Türkistan demek ilim demek irfan demek.. 
Yüzlerce ilim irfan ve gönül sultanlarının 
merkezi demek. Târih boyunca Türkis-
tan coğrafyasında yetişen bir çok İslâm 
âlimi, günümüzde bile bilim ve kültür 
dünyamıza ışık tutmaya devam ediyor. 
İşte ilim irfan sahibi gönül sultanlarından 
bazıları..Ahmet Yesevi, Şah-ı Nakşibendi 
gönül dünyamızın mimarları..

Mezarı Semerkant yakınlarında olan 
Kuran-ı Kerimden sonra en önemli Ha-
dis kitabının yazarı Meşhur hadîs âlimi 
İmâm-ı Buhârî hazretleri.

AVRASYA’NIN ÖKSÜZ ÇOCUĞU  DOĞU TÜRKİSTAN
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Dünya tarihine kültür hazineleri 
kazandırmış daha pek çok eşsiz şah-
siyet bu coğrafyada yetişmiş. ilim ve 
irfanlarıyla dünyayı aydınlattılar..Bütün 
bunlar bu coğrafyanın kültür ve mede-
niyet tarihimizde ne denli önemli ol-
duğunu göstermesi bakımından büyük 
önem taşıyor.

Bu ilim irfan yuvaları topraklar 
bugün ne yazık ki doğu ve batı olarak 
ikiye ayrılmış durumda. Batı Türkis-
tan Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, 
Özbekistan ve Türkmenistan’ın dahil 
olduğu bölgeyi kapsıyor. İki asırdır Çin’in 
esareti altında bulunan bölge ise gönül 
yaramız Doğu Türkistan..

Ve bize Orta Asya diye öğretilen 
ama gerçekte Türkistan coğrafyası 
olan ata yurdumuza yolculuk başlıyor. 
Kültür ve medeniyet tarihimizin izleri-
ni araştırmak üzere çıktığımız Türkis-
tan coğrafyasındaki ilk durağımız adı 
Sincan olarak değiştirilen Urumçisiyle 
kaşgarı,Turfan,Yarkent, Hotan ve Aksu 
ile ve Uygur Türklerinin ana yurdu doğu 
Türkistan.

Doğu Türkistan şimdilerde göz-
lerden ırak bir diyar gibi görünse de 
bizim coğrafyamız bizim kültürümüz 

bizim medeniyetimizin beşiği.. Doğu 
Türkistan temsil ettiği anlam itibarıyla 
bize o kadar yakın ki burada zaman 
duruyor muhteşem bir tarih canlanıyor 
gözlerimizin önünde. Bu topraklar islam 
medeniyeti içinde şekillenen kenine has 
Türk İslam külltürünün beşiği olarak 
karşımızda duruyor.

Doğu Türkistan târihte ilk Türk Devle-
ti olarak bilinen Hun İmparatorluğu’ndan 
itibaren birçok büyük Türk Devletinin 
çekirdeğini teşkil ediyor. Göktürk Dev-
leti, Uygur Devleti, Karahanlı Devleti 
bunların en meşhurları. Ve işte doğu 
Türkistan’dayız. Çinliler, doğu Türkistan’a 
yeni kazanılmış topraklar anlamına gelen 
Sinkiang diyorlar. Bu bölge Kuzeybatıda 
Tacikistan, Kırgızistan, Kazakistan Cum-
huriyetleri, Kuzeydoğuda Moğolistan, 
doğuda Çin, güneyde Tibet, güneyba-
tıda Keşmir, Afganistan’la sınırlanmış. 
Uzakdoğu ile orta ve yakındoğuyu bir-
leştiren târihî yollar buradan geçiyor. 

Doğu Türkistan milyonlarca uygur 
Türkünün yaşadığı bölge aynı zaman-
da. Bugün Çin Halk Cumhuriyeti hudut-
ları içinde yer alıyor. İki yüzyıldır Çin 
egemenliği altında. Bu süre zarfında 
doğu Türkistanlılar iki defa bağımsız 
devletlerini kurdular. 
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Ancak her ikisi de çok kısa süre içinde 
Çinli işgal güçleri tarafından yıkıldı. Son 
elli yıllık komünist dönemde ise sistemli 
bir asimilasyon politikası yürütülüyor.

Doğu Türkistan 1660 000 km2 lik coğ-
rafyasıyla Çin’in altıda biri kadar bir yer 
işgal ediyor. Zengin doğal kaynakları 
kendine has jeolojik görünümü, uzun 
tarihi ve zengin kültürü ile bambaşka 
bir dünya..

Tarih boyunca büyük imparator-
luklara ev sahipliği yapan bu topraklar, 
Halife Abdülmelik Mervan döneminde 
Türklerin kendi rızaları ile İslam’ı ka-
bul edişinden sonra İslam medeniye-
tinin ayrılmaz bir parçası haline geldi. 
Özellikle Hakan Satuk Buğra’nın İslam’ı 
kabul etmesinin ardından 751-1216 yıl-
ları arasındaki dönem Doğu Türkistan’ın 
altın devri olarak biliniyor. Medreseleri 
ve öğretim kurumları ile meşhur Türkis-
tan, bu dönem boyunca dünyanın dört 
bir yanından gelen öğrencileri misafir 
etmiş, tarihe yön veren devlet ve bilim 
adamları yetiştirmiş. Bu bölgeden dün-
yanın dört bir yanına göç eden Türkler 
ise İslam medeniyetini dünyanın dört 
bir yanına taşımışlar..

Bu topraklarda doğan Karahanlılar, 
Gazneliler, Harzemşahlar, Selçuklular, 
İslam’ın bayrağı altında devlet kurup, 
Türk-İslam medeniyetinin en güzel örnek-
lerini vermiş ve insanlığa büyük hizmet-
lerde bulunmuşlardır. Gazneli Mahmut, 
Abdülkerim Satuk Buğra, Emir Timur, 
Selçuk Bey, Babürşah, Melikşah gibi bü-
yük devlet adamları da bu topraklarda 
yetişen değerli isimlerden. 

Doğu Türkistan siyasi, ekonomik ve 
askeri yönden Asya’nın en stratejik böl-

gelerinden birisi. Asırlar boyunca hür ve 
bağımsız yaşamış olan Doğu Türkistan, 
Rus ve Çin devletlerinin tarih boyunca 
dikkatini çekmiş, açık veya sinsi düş-
manlıklarına maruz kalmış. Asya ile Av-
rupa arasında sahip olduğu tarihi ipek 
yolu, yeraltı ve yerüstü zenginlikleriyle 
Rusya ile Çin arasında paylaşılmaz bir 
ülke haline gelen Doğu Türkistan, 1760 
yılında Mançur Çin İmparatorluğu tara-
fından işgal ve istila edilmiş. 1863 yılında 
bir ara yeniden hürriyetine kavuşmuş. 

1870’e doğru Yakup Han merkezi 
Kaşgar olmak üzere Doğu Türkistan’ın 

en büyük parçasını bir devlet halinde 
topladı. Bu devletin Osmanlı Devletine 
bağlı olduğunu ilan ederek, Osmanlı 
Padişahı Sultan Abdülaziz Han’a biat 
edip, onun adına hutbe okuttu. Osmanlı 
Hükümeti Babıali, bu bağlılığı kabul etti. 

Türk’ün Allah Allah sesleri ve at kiş-
nemelerini burada duyar gibi oluyoruz ve 
Yavuz Bülent Bakiler’in bizim Türkümüz 
isimli şiir geliyor aklımıza..

Asiad Ülkeleri Rehberi111
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Ve doğu 
Türkistan’ın en önemli böl-
gelerinden birine uzanıyo-

ruz. Türk İslam kültür ve 
medeniyet ta
rihimizde 
müstesna bir 

yeri olan bu bölge Kaşgar’dan 
başkası değil. Burası tarihe 
büyük şahsiyetleri kazandır-
mış mekanın adıdır. Yeşimin 
toplandığı yer anlamına ge-
len kaşgar çin haritasının batı 
ucunda yer alan tarihi bir şehir. 
Aynı zamanda bundan 2000 yıl 
önce bile doğu ve batı arasın-
daki ticaret merekeziydi. Aynı 
zamanda tarihi ipek yolunun 
orta ve güney güzergahlarının 
kavşağında yer alıyordu.

Kaşgar; Doğu Türkistan’ın en 
eski siyâset, iktisat ve medeniyet 
merkezlerinden birisi. Türkistan 
veya Orta Asya tarihlerinde ö-
nemli yeri olan Kaşgar’ın iki 
bin seneye yakın muhteşem 
bir mazisi vardır. Bu cami 
de muhteşem bir tarihin 
ayakta kalan eserlerinden 
birisi. Kaşgar şehrinin 
merkezinde insanların 
manevi duygularına hitap 
eden nezih bir mekan. 

Burası 500 yıllık geçmişe 
sahip etigar camii. Müs-

lümanlar bu camiye akın ederek 
dini vecibelerini yerine getirmenin 

iç huzurunu yaşarken Yavuz 
Bülent Bakilerin şiiri 
ile Kaşgar’da gezimi-
zi sürdürüyoruz.. 
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Türkistan demek Yesi demek. 
Taşkent, Semerkant, Buhara, Merv, 
Kaşgar demek. Türkistan demek 
ilim demek irfan demek. Yüzlerce 
ilim irfan insanının merkezi demek. 
Ata yurduna selam ederek Türkis-
tan a veda edip ata yurdumuzdan 
ayrılırken Dursun Elmas’ın şu şiiri 
dökülüyor dudaklarımızdan: Değerli 
gönül dostu Dursun Elmas’ın  şiiri 
ile Türkistan’a veda ediyoruz.

Bir gece bekleyin Tataristan’da 
Menevşe devşirin Çuvaşistan’da 
Gardaşım inliyor Çeçenistan’da 
Mazlumun ahına erin turnalar 

Yesi’de uğrayın Hoca Ahmet’te 
Boşa girmedi ki onca zahmete 
El açın divanda erin hikmete 
Erenler bağına girin turnalar 

Altaylar’dan aşın Tuva’ya varın 
Sayan Dağları’nda keklik avlayın 
Urumçi’ de esareti boylayın 
Postları İrtiş’e serin turnalar 

Aral kenarında gözyaşı dökün 
Hazardaki yakamoza gül ekin 
Selenge’de yunun şakıyın sekin 
Türkistan’a haber verin turnalar 

Aşkabat, Düşanbe aşın ileri 
Özbek’i, Kırgız’ı bırakın beri 
Ötüken yurduna erdikten geri 
Kür şad’ın seyrine durun turnalar 
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Tarihin derinliklerinden bir 
davet alıyoruz. Bugüne kadar 

sadece adını sayıkladığımız ancak 
“neresidir hangi diyardır” diye araştırma 
yapmadığımız güneşin doğduğu yere, 
Horasan’a yolculuğa çıkacağız. 644 
yılında İslam güneşinin aydınlatması 
ile Ariyana Bölgesi Horasan adını alır. 
Asya’nın kalbi Afganistan, Horasan adını 
alarak İslam güneşini Horasan erenleri, 
Horasan alimleri, Horasan bilginleriyle 
dünyayı aydınlatacak, Anadolu’ya Türk 
İslam medeniyetinin getirilmesine vesile 
olacak, Horasan medeniyetini araştırmak 
üzere Afganistan’a doğru yola çıkıyoruz.

Uçağımız 5 saatlik bir uçuşla önce 
Karadeniz semaları ardından Doğu 
Karadeniz Bölgesi üzerinden İran hava 
sahasına açılıyor, İsfahan,Tebriz geride 
bırakılarak Pakistan hava sahasına 
giriyor ve Afganistan’ın Başkenti Kabil 
havaalanına iniyor.

Horasan ne olursan ol gel diyen 
Mevlana’nın ata yurdu. Osmanlının 
kurucusu kayı boyu aşiretinin memleketi. 
İmamı Azamların, İbrahim Etemlerin, 
İbni Sinaların ve Farabilerin de. Horasan 
ismi eski Farsça Hur “güneş” ve asan 
(ayan “gelen, doğan) kelimelerinden 
meydana gelmiştir ve güneşin doğduğu 
yer, güneş ülkesi, doğu bölgesi” anlamını 
taşımaktadır. İsim muhtemelen 
Sasaniler,  zamanında ortaya çıkmış 
ve kısa zamanda  yaygınlaşmış. Horasan 
tarihte İran’ın kuzeydoğusunda yer alan 
çok geniş bir coğrafi bölgenin  adı. 

Günümüzde bölgenin toprakları üç 
parçaya ayrılmış olup Merv (Mari), Nesa  
ve Serahs yöresi Türkmenistan, Belh ve 
Herat yöresi Afganistan, kalan kısmı da 
İran sınırları içinde bulunmaktadır. En 
geniş kesim İran’ın elindedir ve adı geçen 
iki devletle  İran’ın diğer eyaletlerinden 
Mazenderan, Simnan,Yezid, Kirman, 
Beluctan ve Sistan’la çevrilidir.

İdari merkezi aynı zamanda dini 
bir merkez olan Meşhed’dir ve eyalete 
(Ustan) Meşhed,İsferayin, Bucnurd, 
Bircend, Tayyibat, Türbeticak, 
Türbetihaydari, Darrıgaz, Sebzevar, 
Şirvan, Tabes, Firdevs, Kabnat, Kuçan, 
Kaşmir, Gunabad ve Nişabur vilayetlerine 
bağlı.

Horasan eyaletinin 1996 sayımına 
göre nüfusu 6.047.661.Horasan’ı Grek 
coğrafyacıları İskender’in fetihleri 
sırasında tanımışlar ve Belh-Merv 
civarına Baktria (Baktriana), Herat 
taraflarına Aria, Nişabur dolaylarına 
da Parthia adını vermişler.

HORASAN’IN BAŞKENTİ AFGANİSTAN’A DEVR-İ ALEM
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Mesudi’nin birinci iklim bölgesinde, 
İbn Haldun’un üçüncü iklim bölgesinin 
sekizinci bölümünde ve Zekeriya el-
Kazvini’nin dördüncü iklim bölgesinde 
zikrettiği Horasan sınırları, buranın idari 
bakımından büyüyüp küçülmesiyle 
ilgili olarak tarih boyunca çeşitli 
farklılıklar göstermiş; bu sebeple 
zaman içinde değişen siyasi sınırlarla 
coğrafi sınırlar aynı mütalaa edilmeli.
İslam coğrafyacılarına göre genellikle 
Horasan doğudan Huttel, Gur ve kısmen 
Sicistan;güneyden Deştilut  ve Kirman ile 
Rey arasındaki Fars toprakları; Batıdan 
Deştikevir’in batı kısmı ve Taberistan ile 
Cürcan; kuzeyden de Türkmenistan’ın 
bir bölümü, Harizm ve Maveraünnehir 
tarafından çevrilmiş bir alan. 

Horasan’ın kuzeyi dağlık; dağlar, 
güneydoğu istikametinde ve iki 
sinsile halinde  Kuzey Afganistan’daki 
Benditürkistan, Sefidkuh ve Hindukuş 
dağlarına ulaşır. Bu silsilelerin 
Türkmenistan çölleri boyunca devam 
eden Küpet, Gülistan, Karadağ ve 
Hezarmescid, Elbruz sıradağlarının 
uzantısı olan ise Şahcihan, Aladağ ve 
Kuhibinalud kütlelerinden meydana gelir. 
Horasan göç ve istila yolları üzerinde 
bir kavşak noktasında bulunduğundan 
değişik ırklardan meydana gelen bir 
nüfusa sahip. 

Burası aynı zamanda çok eski 
yerleşim alanlarına ve medeni gelişmelere 
sahne olmuş. Hindistan ve İran’a yayılan  
Hint Avrupa kökenli Ari ırkın ortaya çıktığı 
yer Horasan. Hunlara ve Göktürklere 
bağlı çeşitli Türk boyları, Araplar ve 
Cengiz İstilasından sonra Moğollar’da 

Horasan’a yerleşen unsurlar arasında. 
Buradaki ilk Müslümanlar, genel olarak 
Irak şehirlerinden ve özellikle Basra’dan 
bölgeyi fethetmek üzere  yollanan Arap 
askerleri. 

Horasan 644 yılında Hz. Osman 
döneminde bugünkü Afganistan bölgesi 
olan Ariyana topraklarının İslamiyet 
ile tanışmasıyla Hindistan’dan İrana, 
Özbekistan’dan. Pakistan’a kadar olan bu 
coğrafyaya, Horasan adı verilmiş. Bugün 
Afganistan hudutlarındaki Herat ve Belh, 
İran’ın Meşet ve Türkmenistan’ın Merv 
kentleri asırlarca Horasan Medeniyetine 
başkentlik yapmış. 
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Horasan coğrafyası Gazneli 
Mahmutları, Babür Şahları, Sultan 
Hüseyin Baykaraları, İbrahim Ethemleri 
ve bir çok devlet adamı yetiştirmiş İmam 
Rabbani, Şah-ı Nakşibendi, Muhammed 
Baki Billah, Abdullahi Dehlevi ve buna 
benzer birçok gönül sultanlarını yetiştiren 
coğrafya olmuş.İmamı Azamdan, İmamı 
Maturidiye, Mezhep imamlarının yetiştiği, 
İmam-ı Buhari ve Tirmizi gibi hadis 
alimlerini yetiştiren Horasan coğrafyası, 
Fahrettin-i Raziler gibi hem tefsir, hem 
astronomi ilmi ile dünyayı aydınlatan 
alimleri sinesinde barındırmış. Farabi 
ve İbni Sina gibi tıp alimleriyle adını 

dünya tarihine altın harflarla yazdıran 
horasan coğrafyası, Kaşgarlı Mahmut 
ve Ali Şir Nevai gibi Türk dil bilginleri ile 
kültür ve medeniyet tarihimize muhteşem 
hizmetler yapmış bir coğrafya.

Uçağımız, Horasan coğrafyası 
üzerinde uçarken, içimiz içimize 
sığmıyor. Kültür ve medeniyet tarihimizin 
ihtişamlı Horasan geçmişini hatırlıyoruz. 
Avrupa’nın Ortaçağ karanlığını yaşarken 
şarktan güneş gibi parlayan Horasan, 
ilim ve irfanı ile dünyayı aydınlatıyor, 
ipek yolu ile  Horasan kültürünü dünyaya 
yayıyordu. Sadece dünyaya kültür değil, 
binlerce Horasan Ereni ile Anadolu, 
Kafkaslar ve Balkan coğrafyasına 
İslam medeniyeti de getiriliyordu. 
Horasan sadece bir coğrafyanın adı 
değil tıpkı adı gibi güneşin doğduğu 
bir medeniyet coğrafyasının da adıydı.
Uçağımız Horasan semalarında uçarken, 
biz Horasan’a başkentlik yapmış 
Afganistan’a gitmenin mutluluk ve 
gururunu yaşıyorduk.

Türkiye ile Afganistan arasındaki 
zaman farkı 2 buçuk saat. Afganistan’da 
çoktan gece yarısı olmuştu. Afganlılar 
Kabil’e ‘kabul’diyorlar. Yıkık dökük hava 
limanı salonunda pasaport ve gümrük 
işlemlerimizi yaparak, hava limanı 
sahasında yürüyerek tanklar, zırhlı 
ve silah yüklü araçlar, tam teçhizatlı 
askerler ve dikenli tellerle çevrilmiş hava 
limanı bölgesinden kendimizi dışarıya 
atıyoruz. Tozlu topraklı, caddelerden 
geçiyoruz. Kabil’de ilk gece kaldığımız 
yerin yakınındaki lüks otelin füze ile 
vurulduğunu öğreniyoruz.
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Kabil’deki ilk  durağımız eski 
cumhurbaşkanlarından Burhaneddin 
Rabbani’nin evi oluyor. Bizleri sami-
mi bir ortamda kabul eden Rabbani 
ile Afganistan tarihi, Horasan mede-
niyeti, Afganistan-Osmanlı ilişkileri ve 
Türkiye’nin Afganistan’a gösterdiği ilgili 
ve en önemlisi Afganistan’ın geleceği 
konusunda Rabbani’den bilgiler alıyoruz. 
Bir saatlik görüşmemizde Burhaneddin 
Rabbani bizlere önemli bilgiler veriyor. 

Afganistan’ın İslam medeniyeti ile 
tanışmadan önceki adının ‘Ariyana’ ol-
duğunu İslam medeniyeti ile tanıştıktan 
sonra güneşin doğduğu yer Horasan 
adını aldığını Afganistan’ın da Horasan’ın 
başkenti olduğunu söylüyor. 

Zemini Horasan’ın Hindistan’ın 
başkenti Yeni Delhi’den İran’ın İsfehan 
kentine kadar Buhara’dan Pakistan’a 
kadar olan coğrafyayı kapsadığını söy-
lüyor. Horasan’ın İslam medeniyetine, 
bilim, teknoloji ve ilim sahasında büyük 
hizmeti olduğunu açıklıyor.Kendisi de 
islami ilimler konusunda büyük bir alim 
olan Rabbani, zemin-i Horasan’ın sadece 
İslam medeniyetine değil, kültür tarihine 
de büyük hizmeti olduğunu söylüyor. 
Tarihi tespitini de Burhaneddin Rabbani 
ilk bizimle paylaşıyor.

İngilizlerin, 1919’da ilk kez 
Afganistan’ı kaybettiğini Afganistan’ı 
kaybettikten sonra üzerinden güneşin 
batmadığı İngiliz İmparatorluğunun yı-

kılmaya başladığını, Rusların 1980’de 
Afganistan savaşını kaybettikten sonra 
Sovyet İmparatorluğu’nun çöktüğü-
nü, Amerikan emperyalizminin de 
Afganistan’da yıkılıp yok olacağını 
söylüyordu. Samimi ve sıcak bir or-
tamda geçen Burhaneddin Rabbani ile 
görüşmemizi Nur TV stüdyolarında da 
belgeselini çekerek tarihe not düşüyoruz.

BURHANEDDİN RABBANİ İLE GÖRÜŞÜYORUZ
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Sadece Avrasyanın değil Tükistan’ın 
manevi merkezlerinden kültür  ve 

tarih başkenti  Merv şehrindeyiz. Türk-
menler yadigarlık diyor. Mervin ismini 
Ruslar Mari  olarak değiştirmiş.

 Tükmenistan’ın başkenti Aşkabat’tan 
bir saatlik uçak yolculuğu ile  geldiğimiz 
Mari’den  Bayramali şehrine doğru yola 
çıkıyoruz. İpek Yolu güzergâhında, bir 
vaha üzerinde kurulan Merv, tarihin en 
bahtsız şehirlerinden biri. Bugün zengin 
bir geçmişin izlerini taşıyan kalıntılardan 
ibaret olan bu şehir, bir dönem Büyük 
Selçuklu İmparatorluğu’na da başkentlik 
yapmıştı. Tarihçi İbn Haldun, bugünkü 
Türkmenistan’ın güneyinde bulunan Merv 
için ‘’Güneyinde dağlar ve doğusunda çöl 
vardır’’ der. Şahname yazarı Firdevsi de 
şehri Efrasiyab’ın kurdurduğunu söyler.
Büyük İskender tarafından işgal edilen 
Merv şehri daha sonra Partların eline 
geçmişti ve antikçağın sonuna kadar 
Sasaniler tarafından yönetilmişti. Sasa-

nilerin son kralı 651’de burada öldü-
rülmüş, Merv Müs-lüman 

Arapların eline 

geçmişti. Selçuklular devrinde büyük 
gelişme gösteren şehir Cengiz Han’ın 
demirden yumruğu altında un ufak oldu. 
Merv, 1409’da Timurlulardan Şahruh ta-
rafından yeniden kuruldu ama 18. yüzyıl 
sonunda Buhara emiri, halkı buradan 
kovdu. Halksız kalan şehir de tarihe karıştı. 

Merv’de yapılan kazılarda üç ayrı 
yerleşim tespit edildi ama ortaya he-
nüz çok fazla bir şey çıkarılamadı. Üç 
yerleşimin en eskisi Gâvurkale’nin ku-
ruluşu, Büyük İskender’in komutanı I. 
Antiochos’a isnat ediliyor. O devirden 
sadece sur duvarlarının kalıntıları gö-
rülebiliyor. İkinci yerleşim Sultankale, 
Selçuklu devrinde muhteşem abidelerle 
donatılmış. Şimdi o abidelerden sadece 
Sultan Sencer’in Türbesi ve sur duvarları 
ayakta. Erk Kale’den harabe olan Merv 
şehrine baktığımda içimi sızlatıyor. Ah-
met Yesevi’nin de hocası olan  Yusufu 
Hemedani türbesinde  fatiha okuyup, 
sahabe türbesinde dualar ederken ih-
tişamlı Horasan ve Türkistan tarihini 
düşünüyorum.. Merv şehrinde Belge-
sel çekimleri yaparken  Sultan Sencer 
türbesinde Tükmen polisler tarafından 

tutuklanıp sorgulanmam  benim kültür 
dünyam da büyük yaralar açtı...

TÜRKMENİSTAN TARİHİNDE MERV ŞEHRİ
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Rusya Ortodoks dünyasının mer-
kezi. Halen Yunanlılarla Ruslar 

arasında Ortodoksluk liderliği sorundur. 
Ancak Ortodoks hıristiyanlığın Rusya’ya 
İslam medeniyetinden 66 yıl sonra gittiği 
bugün bilinmemekte. Bir başka ifade 
ile Rusya islamiyetle hıristiyanlıktan 66 
yıl önce şereflenmişti. Her yıl haziran 
ayında Rusya’ya İslam medeniyetinin 
girişinin yıl dönümü muhteşem törenlerle 
kutlanmakta.

Rusya’ya İslamiyetin girişinin 1090. 
yıl dönümü olan 10 Haziran 2012’de 
Tataristan’ın kültür kenti Bulgar  İdil - 
Türk İslam Devleti’nin başkenti Bulgar 
şehrinde 10 Haziran 2012  de törenler 
düzenlendi . İdil(Volga)Yayık, Don, Din-
yaster ve Dinyaper nehirleri bugün fazla 
hatırlamasak ta bizim kültür coğrafya-
mızın sınır çizgilerinden. Tatarlar ise 
sadece Kırımla özdeşlemekte, aslında 
Altınordu Devleti’nden sonra bölge-
de kurulan ve bir çok  Hanlığa ayrılan 
muhteşem  bir tarih ve medeniyet. Biz 
kendi kültür coğrafyamıza her neden-
se fazla önem vermeyiz. Bu coğrafya 
tıpkı Anadolu gibi Balkanlar gibi bizim 
tarihimiz ve kültürümüzün bulunduğu 
yerlerdir.

Türk-İslam tarihinde  İdil Volga 
Tatarlarının ataları olarak kabul edilen 
Bulgar Türklerinin topluca İslamiyet’i 
kabulünün 1123. yılı Tataristan’ın  Kadim 
Bulgar şehrinde törenler kültür tarihimiz 

açısından çok önemli. Türkiye Diyanet 
İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez’in 
de şeref konuğu olarak katıldığı törenlere 
Tataristan Cumhurbaşkanı Rüstem Min-
nihanov, eski Cumhurbaşkanı Mintimir 
Şeymiyev, Rusya Müslümanları Dini 
İdaresi Başkanı ve Rusya  Baş Müftüsü 
Talat Tacettin, İslam İşbirliği Teşkilatı 
Genel Sekreteri Prof. Dr. Ekmeleddin 
İhsanoğlu, IRCICA Başkanı Dr. Halit Eren, 
Moskova Büyükelçiliği Din Hizmetleri 
Müşaviri Fahri Sağlık ve Türkiye Kazan 
Başkonsolosu Ahmet Akıntı katılırken  
Türkiye’nin 

Tatarlar Türkleri’nin dedeleri olarak 
bilinen Volga Bulgarlarının  devlet  ola-
rak  922’de İslamiyet’i kabulü .”Kutsal 
Bulgar Kutlaması” olarak adlandırılıyor. 

TATARİSTAN’DAN RUSYA’YA AVRASYA
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 60 bin den fazla müslümanın ka-
tıldığı  İdil  nehri  boylarındaki törenlere 
Rusya’nın farklı bölgelerinden yüzlerce din 
adamı  ile  yurt dışın temsilcileri  katılarak  
muhteşem manzara oluşturdu.  Törenle-
rin en önemli  bölümü Medine Mescid-i 
Nebevi’nin mimarisine uygun olarak beyaz 
mermerlerden  inşa edilen Ak Camii’nin 
açılışı oldu.  Cami Açılışı ve törenlere 
katılan Tataristan Cumhurbaşkanı Rus-
tem Minnihanov ve eski Cumhurbaşkanı 
Mintimer Şaymiyev birer konuşma yaptı.

Her geçen yıl törenlere katılanların 
sayısının arttığını ifade eden Minnihanov, 
“Yurt dışından ve Rusya’nın dört bir yanın-
dan gelen binlerce misafiri selamlıyorum. 
Burada gelenek ve kültürümüzü yeniden 
canlandırıyoruz. Tüm çalışmalarımız kar-
deşlik, dostluk ve uyumun artırılması 
için” değerlendirmesinde bulundu. Tatar 
lider, camiinin inşasına katkıda bulunan 
Rusya’nın en zengini Alişar Usmanov, 

İslam İşbirliği Teşkilatı ve petrol şirketi 
Tatneft’e teşekkür etti.

Türkiye’den gelen misafirler, Rusya 
Müftüler Konseyi Başkanı Ravil Gaynud-
din, Rusya Merkezi Din İşleri Başkanı 
Talat Tacettin, Kafkas Müslümanları Dini 
İdaresi Başkanı Allahşükür Paşazade, 
Balkanlar ve eski Sovyet ülkelerinden 
gelen müftüler camide ilk namazı birlikte 
kıldı ve dua etti.

 Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. 
Mehmet Görmez, “İslam bu topraklara 
topla tüfekle değil, davetle, barışla geldi. 
Müslümanlar buraya geldiğinde ellerinde 
kılıç yoktu. Bu topraklar muhteşem bir 
tarihe ve medeniyete sahip. Bilhassa 
Katherina’dan sonra Kazan’da İslam kül-
tür ve medeniyeti yeniden inkişaf etmiş 
ve burada oluşturulan birlikte yaşama 
modeli hala örnek alınması gereken bir 
model olmaya adaydır.

TÖRENLERE  60 BİN KİŞİ  KATILDI
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Tüm dünyaya farklı dinlerin nasıl bir 
arada huzur ve barış içerisinde yaşayabile-
ceğini dünya sizlerden öğrendi. Şihabuttin 
Mercani, Kursavi, Rızaeddin Fahreddin ve 
Musa Carullah gibi yüzlerce ilim adamı 
yetiştirdiniz. Onların bıraktığı bu yolda 
Tatar Müslümanların kimliklerini daha da 
güçlendirerek bugün de barış ve huzur 
içerisinde yaşayacağına inanıyorum.”

 Avrasyanın bugünkü Rusya coğraf-
yasındaki kilometre taşlarından olan olan 
İdil nehri boylarında kurulan  Bulgar  ve 
Altınordu  Türk  devletleri  çok iyi araştırılıp 
kamuoyuna mal edilmeli. Biz bu bölgede 
belgesel çekip araştırma yapmaya devam 
ederek yüzlerce yıllık Altınodu, Bulgar 
Türk devletleri ile Kazan Tatar hanlıklarını 
yeniden yaşar gibi oluyoruz.

Tarihi Bulgar kentinde inşa edilen 
yeni müze dünyanın en büyük  Kur’an-ı 
Kerim’ine ev sahipliği yapıyor. Resim 
sergileri, yarışmalar ve diğer etkinlik-
lerin düzenlendiği müzede, tarihi belge-
ler, el yazması Kur’an-ı Kerim ve diğer 
dini eserleri görmek mümkün.  

Şükran günü  törenlerinde  beni en 
çok Rusya İslam birliği başkanı Talat 
Tacettin’in katılımıyla on 
binlerce müslümanın işti
rak ettiği tevbe ve dua tö
reni  etkiledi. Sahabe-i ki
ram kabirlerinin de bu
lunduğu tarihi Bulgar şehri 
cami minaresinin altın
da toplanan kalabalık; 
tekbirler, dualar ve okunan 
aşırlarla bölgeyi şenlendir-
diler. Hep birlikte yapılan 

dualara 

ve toplu tövbeye iştirak ettiler. Bu muh-
teşem manzara sanki mahşerin provası 
hüviyetindeydi. Genci yaşlısı, kadını erkeği 
hep birlikte amin deyip göz yaşı dökerek 
tevbeye katılmaları gerçekten görülmeye 
değerdi. Bu muhteşem manzara beni hem 
heyecanlanırdı hem de derinden etkiledi.

TARİHİ MÜZE VE HAN 
MEZARLARI
Tarihi Bolgar şehri yeniden ortaya 

çıkarılıyor. Kazılar yapılıyor, yıkılan camiler 
yeniden yapılıyor,. Toprak altındaki tarihi 
mezar taşı kitabeleri tek tek bulunuyor. 
Tarihi eserlerin sergilendiği müzeye 
giderek belgesel çekimleri yapıyorum. 
Buraya İslam medeniyetinin nasıl geldiği 
belgelerle gösteriliyor. Bolgar şehrinin 
ihtişamlı geçmişi ve Bolgar Türk devletinin 
Moğollar tarafından nasıl yıkıldığı belgeler 
ve haritalarla anlatılıyor. Tarihi mezar taşı 
ve kitabeler adeta manevi bir tapu senedi 
gibi. Törene katılanlar teker teker bu tarihi 
taşlara dokunarak geçmişlerine dönmeye 
çalışıyor ve tarihleriyle buluşuyorlardı.  
Tarihi Bolgar şehrinden ayrılmadan İdil 
nehri sahilindeki 600 kg ağırlığında 2 
metrekare çapındaki dünyanın en büyük 
Kuranı Kerim’inin bulunduğu müzeyi de 
ziyaret edip İdil Nehri sahilinden tarihi 
Bolgar Türk devletin başkenti Bulgar 
şehrine veda edip Tataristan’ın başkenti 

Kazan’a doğru yola çıkarken Tatar-
lar ve Kazan Hanlığı’nın ihtişamlı 

geçmişini düşünüyordum.
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KAZAN’DA RUS İSTİLASI
988 yılında Ruslar Bizans’tan 

Ortodoksluğu ithal ettikten sonra, 
kendilerinden 66 yıl önce İslâm dinini 
kabul etmiş olan Volga Bulgar Türk 
Devleti’ni ortadan kaldırmayı kafa-
larına yerleştirmişlerdi. Günümüzde 
de canlılığını koruyan Slav-Ortodoks 
ittifakının temelleri atılmıştır. 

10. 11. ve 12’nci yüz yıllarda Volga 
Bulgar Türk Devleti kendi sınırlarını 
korumak ve zamanın şartlarına göre 
diplomatik girişimlerle Rus-Bizans 
saldırılarını etkisiz hale getirebil-
mişti.13’üncü yüzyılda Tatar-Moğol 
akıncıları, Müslüman Türk Volga Bulgar 
devletini de, Rus prenslikleriyle birlikte 
istilâ ettiler.

Moğollar, o dönemin çağdaş ve uy-
gar Bulgar kentini harabeye çevirdiler. 
13’üncü yüzyıla kadar, Volga Bulgarları, 
Rus ve Bizans saldırılarını püskürtme 
gücü ve yeteneğine sahip oldukları halde, 
bu sefer Moğol istilâsından kurtula-
madılar. Bugünkü İdil-Ural da ovalık 
olmasından dolayı, batıdan ve doğudan 
gelen akınlara açık durumdadır. İdil-Ural 
ve onun bir parçası olan Tataristan’ın 
coğrafî konumu, bu ülkeler için büyük 
bir dezavantaj teşkil etmektedir.

Moğol-Tatar istilâsı, Bulgar Devleti’ni 
Rus-Bizans saldırılarını önleme bakı-
mından büyük tarihi önem taşımaktadır. 
Ne var ki, Moğollarla birlikte gelen Türk 
kökenli Tatarlar, Bulgar Türkleriyle bü-
tünleştiler ve iki kuşak geçtikten sonra 
Bulgar-Türk denizinde eridiler, ama, 
adlarını bıraktılar. 15’inci yüzyılda Bulgar 

adı kalmadı. Onun yerine Tatar Türk-
leri adı altında gerçek etnik bir grup 
ortaya çıktı. 

Biz  İdil nehri boylarındaki  Şükran 
günü törenlerinden dönüp Tataristan’ın 
başkenti Kazan’a giderken İdil Nehri’nin 
en büyük  kolu Yayık ırmağı ile  bir-
leştiği  bölgede  kısa bir mola verip  
ihtişamlı  Kazan  Hanlığı ve İdil Nehri’ni 
düşünüyoruz. 

Asiad Ülkeleri Rehberi122
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İdil Irmağı’na Rusların Bulgar anlamı-
na gelen Volga diye isimlendirdiği Bulgar 
Türk İslam Tarihi’nin  izlerini taşıyan İdil 
ırmağı  ile ilgili  kısaca  bilgiler vermek  
istiyorum. İdil ırmağı  tıpkı Sakarya, 
Tuna, Nil ve Fırat gibi Türk islam tarihi 
için çok önemli bir nehirdir.

İdil, İtil ya da  Rusça Volga, Tatarca: 
İdel, Çuvaşça: Atal Nehri, Avrupa’nın 
en uzun nehridir. Eski isimi Etil/Edil’di. 
Uzunluğu takriben 3500 km olan Volga, 
Moskova ile St. Petersburg  arasındaki 
Valday tepelerinden doğar. Deniz se-
viyesinden 28 m aşağıda olan Hazar 
Denizi’ne dökülür. Valday tepelerinde 
bulunan birçok göl ve bataklıklardan 
gelen kaynak kollarının birleşmesiyle 
meydana gelen Volga, Rjev’den itibaren 
ulaşıma elverişli bir halde akar. 

Moskova Kanalı’yla birleştiği yerden 
sonra genişliği 230 m’yi bulur. Bundan 
sonra nehirde düzenli bir ulaşım sağla-
nır. Volga’nın yatağı üzerinde beş adet 

baraj bulunur. Bu barajlardan Volgograd 
Baraj Gölü’ndeki santral, dünyanın belli 
başlı hidroelektrik tesislerinden biridir.

Bundan sonra Don Nehri’ne 72 ki-
lometre yaklaşır ve iki nehir arasında 
açılan bir kanal vasıtasıyla Azak ve Hazar 
denizleri arasında ulaşım sağlanır. Hazar 
Denizi’ne 50 km kala 200’den fazla kola 
ayrılarak Volga Deltası meydana gelir. Bu 
deltanın genişliği 100 km’den fazladır.

Volga Havzası, 1.360.000 km²’lik bir 
alanı kaplar. Volga kışın üç ayında donar. 
Bu zaman zarfında da nehirden karayolu 
olarak faydalanılır. Volga’nın kıyılarında 
Rusya’nın önemli limanları ve ticaret 
merkezleri yer almaktadır. Bunlardan 
en önemlileri Gorki, Kalinin, Kazan, 
Kuybişev ve Volgograd  Ortaçağ’dan 
beri bir ticaret yolu olan Volga, bugün 
hala önemli bir ulaşım yoludur.Avrupa 
Hun İmparatoru Attila’nın ismi İdil’den 
gelmektedir (Attila = İdilli).

TÜRK İSLAM MEDENİYETİNE ADINI VEREN  İDİL NEHRİ
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AFGANİSTAN BÜYÜKELÇİLİĞİ
Adres  : Cinnah Cad. No: 88, 06551 Çankaya Ankara
Telefon  : 312 442 25 23
Faks  : 312 442 62 56 – 442 2269
Çalışma Saatleri : Pazartesi-Cuma 09:00 – 14:00
Büyükelçi  : Bay Amanullah JAYHOON
Müsteşar  : Bay Homauyn KAMGAR

AZERBAYCAN BÜYÜKELÇİLİĞİ
Adres  : Diplomatik Site, Bakü Sok. No:1, 06450 Oran, Ankara
Telefon  : 312 491 16 81-82-83
Faks  : 312 492 04 30
E-Posta  : ankara@mission.mfa.gov.az
Çalışma Saatleri : Pazartesi-Cuma: 09:00-18:00
Büyükelçi  : Ekselansları Bay Faig BAGIROV
Elçi – Müsteşar : Bay Dursun HASANOV

BEYAZ RUSYA (BELARUS) BÜYÜKELÇİLİĞİ
Adres  : Abidin Daver Sokağı, No.17, 06550, Çankaya, Ankara
Telefon  : 312 441 67 69
Faks  : 312 441 66 74
E-Posta  : turkey@mfa.gov.by , turkey.consul@mfa.gov.by
Web Sitesi : www.turkey.mfa.gov.by
Çalışma Saatleri : 09:00 - 13:00 / 14:00 - 18:00; 
Konsolosluk : 09:30 - 11:00 / 15:00 - 16:00
Büyükelçi  : Ekselansları Bay Valery KOLESNIK
Elçi – Müsteşar : Bay Andrei ERMOLOVICH (Ekonomi)

GÜRCİSTAN BÜYÜKELÇİLİĞİ
Adres  : Diplomatik Site, Kılıç Ali sok. No: 12, ORAN, Ankara
Telefon  : 312 491 80 31
Faks  : 312 491 80 32
E-Posta  : ankara.emb@mfa.gov.ge
Çalışma Saatleri : 09:00 – 18:00
Büyükelçi  : Ekselansları Bay Tariel LEBANIDZE
Elçi – Müsteşar : Bay Giorgi TCHELIDZE

AVRASYA ÜLKELERİ BÜYÜKELÇİLİKLERİ
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İRAN BÜYÜKELÇİLİĞİ
Adres  : Tahran Cad. No: 10, 06700 Kavaklıdere, Ankara
Telefon  : 312 468 28 20 - 21 (pbx)
Faks  : 312 468 28 23 
E-Posta  : iranemb.ank@mfa.gov.ir
Çalışma Saatleri : 08.00 – 17.30
Büyükelçi  : Ekselansları Bay Bahman HOSSEINPOUR
Elçi – Müsteşar : Bay Seyed A. MOUSAVI MALEKI

KAZAKİSTAN BÜYÜKELÇİLİĞİ
Adres  : Kılıç Ali Sk., No. 6, Diplomatik Site, 06450 ORAN, Ankara
Telefon  : 312 491 91 00
Faks  : 312 491 44 55
E-Posta  : ankara@mfa.kz , consulkazist@gmail.com
Web Sitesi : www.kazakhstan.org.tr
Çalışma Saatleri : Pazartesi-Cuma: 08:30-12:30 / 14:30 -18:30 
Vize Bölümü  : Pazartesi, Salı, Perşembe, Cuma: 09:00 - 12:00
Büyükelçi  : Ekselansları Bay Zhanseit TUIMEBAYEV
Elçi – Müsteşar : Bay Serik ZHUMAGUL

KIRGIZİSTAN BÜYÜKELÇİLİĞİ
Adres  : Turan Güneş Bulvarı 15 Cadde No.21, 06450 Yıldız Oran, Ankara
Telefon  : 312 491 35 06- 491 35 07
Faks  : 312 491 35 13
E-Posta  : info@kgembassy.org.tr
Çalışma Saatleri : Ofis: 08:30-17:30 / 12:30-14:00
Konsolosluk : 08:30-17:30 / 12:30-14:00
Büyükelçi  : Ekselansları Bay Ermek IBRAIMOV
Müsteşar  : Bayan K. Jyldyz UZAKOVA

MOĞOLİSTAN BÜYÜKELÇİLİĞİ
Adres  : A.Fethi Okyar Sk. No.4 Diplomatik Site 06700 Oran, Ankara
Telefon  : 312 492 10 28
Faks  : 312 492 10 64
E-Posta  : ankara@mfat.gov.mn
Web Sitesi : www.ankara.mfat.gov.mn
Çalışma Saatleri : Pazartesi-Cuma: 09:00-18:00
Büyükelçi  : Bay Ochir OCHIRJAV
Elçi – Müsteşar : Dash BILEGDORJ
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MOLDOVA BÜYÜKELÇİLİĞİ
Adres  : Kaptan Paşa Sk, No. 49, 06700 G.O.P., Ankara
Telefon  : 312 446 56 27
Faks  : 312 446 58 16
E-Posta  : ankara@mfa.md
Web Sitesi : www.turcia.mfa.md
Çalışma Saatleri : Pazartesi-Cuma: 08:30-17.30
Büyükelçi  : Bay Igor BOLBOCEANU
Elçi – Müsteşar : Bay Tudor GOIA

ÖZBEKİSTAN BÜYÜKELÇİLİĞİ
Adres  : Sancak Mah., 549. Sok. No:3, Yıldız, Çankaya, Ankara
Telefon  : 312 441 38 71
Faks  : 312 442 70 58
E-Posta  : uzemb_ankara@yahoo.com , uzbekistanemb@gmail.com
Çalışma Saatleri : 09:00-12:00 / 14:00-17:00
Büyükelçi  : Ekselansları Bay Ulfat KADYROV
Ticaret Müsteşarı : Bay Nodirbek HASHIMOV

RUSYA BÜYÜKELÇİLİĞİ
Adres  : Karyağdı Sok., No.5, 06692 Çankaya, (PK. 35 Kavaklıdere), 
Ankara
Telefon  : 312 439 21 22
Faks  : 312 438 39 52 - 442 90 20
E-Posta  : rus-ankara@yandex.ru , ankara-cons@yandex.ru
Web Sitesi : www.turkey.mid.ru
Çalışma Saatleri : Pazartesi – Cuma, 08.30 – 13.00, 15.00 – 18.30
Büyükelçi  : Bay Vladimir IVANOVSKIY
Elçi – Müsteşar : Bay Andrey BURAVOV

TACİKİSTAN BÜYÜKELÇİLİĞİ

Adres  : Diplomatik Site, F. Recai Ertuğrul Cad. No: 20, Oran 25009 
Ankara
Telefon  : 312 491 16 07- 491 17 08
Faks  : 312 491 16 03
E-Posta  : tajemb_turkey@yahoo.com
Çalışma Saatleri : 08.00-17.00
Büyükelçi  : Ekselansları Bay Farruh Homidinoviç ŞARIPOV
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TÜRKMENİSTAN BÜYÜKELÇİLİĞİ

Adres  : Koza Sokak No:28, Çankaya, Ankara
Telefon  : 312 441 71 22-23-24
Faks  : 312 441 71 25
E-Posta  : tmankara@ttnet.net.tr , tmankara@yahoo.com 
Web Sitesi : http://turkmenistanembassy.com.tr/
Çalışma Saatleri : Pazartesi-Cuma: 09.00–13.00 ,14.00-18.00
Büyükelçi  : Ekselansları Bay Maksat DÖVLETSAHEDOV
Askeri Ateşe : Bay Major Azat DURDYYEV

UKRAYNA BÜYÜKELÇİLİĞİ

Adres  : Sancak Mahallesi, 512. Sokak, No:17, 06550 Yıldız, Çankaya, 
Ankara
Telefon  : 312 441 54 99 - 440 52 89
Faks  : 312 440 68 15
E-Posta  : emb_tr@mfa.gov.ua, ukremb@turksatkablo.net
Web Sitesi : www.mfa.gov.ua/turkey
Büyükelçi  : Bay Sergiy KORSUNSKYI
Elçi – Müsteşar : Bay Valeriy KHRUPA
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DEVR-İ ALEM BELGESEL TV PROGRAMI
“Bâki kalan gök kubbede hoş bir sadâ imiş”

Avrasya Gazete Radyo ve Televizyon Yayın-
cıları Birliği’nin (ww.agret. net) öncülü-

ğünde ve Belgesel Yayıncılık’ın (www.belgeselya-
yincilik.com) desteğiyle İsmail Kahraman tarafın-
dan hazırlanan Devr-i Âlem Belgesel TV programı 
dünya coğrafyasındaki kültür ve medeniyet tarihi-
mizi belgeselleştirerek gelecek kuşaklara taşıyor…  

Destek olup kültür hizmeti olarak hazırla-
tacağınız Belgesel tv programları ile gök kub-
bede siz de hoş sedalar bırakarak ebediyen ha-
yır, minnet ve şükranla anılın…

Türk Televizyon belgeselciliğinde 
bir ilki gerçekleştiren Araştırma-

cı- Gazeteci ve Belgesel Yönetmeni İsma-
il Kahraman, dünyanın 70’den fazla ülke-
sini gezerek ticari amaç gütmeden kül-
tür ve medeniyet tarihimizi belgeselleş-
tirmektedir.

Kültür Bakanlığı Belgesel ve Yayın-
cı Yetki Belgesi ile hazırlanan Devr-i Âlem 
Belgesel TV programına sponsor deste-

ği ve reklamlarınızı vererek, yeni tarih ve 
kültür belgesellerinin hazırlanıp ulusal, 
bölgesel ve yerel TV kanallarında yayın-
lanmasını sağlayabilirsiniz.

Bazı bölümleri TV kanallarında ya-
yınlanan Devr-i Âlem belgesel program-
ları izleyiciden büyük ilgi görüyor. Yayına 
hazır olan Devr-i Âlem Belgesel TV prog-
ramının 108 bölümü ile ilgili ayrıntılı 
bilgiler aşağıda sıralanmaktadır. Ne
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“Bâki kalan gök kubbede hoş bir sadâ imiş”

Türk İslam medeni-
yeti coğrafyası baş-

ta olmak üzere, Dünya coğ-
rafyası gezilerek ülkelerin ge-

nel durumu, insanların yaşantısı, 
gelenek ve görenekleri yerinde araştıra-

rak, gelecek kuşaklara görüntülü bir belge bı-
rakmak. 

Evliya Çelebi, yüz yıllar önce gezip gör-
düğü ülkeler ve insanlarla ilgili ortaya koydu-
ğu ölümsüz eseri “Seyahatname’nin” bir baş-
ka benzeri olacak Devr-i Âlem Belgeselleri ile 
dünya ülkelerindeki kendi kültür ve medeniye-
timizi ilgilendiren değerleri, ulusal ve bölgesel 
televizyonlar aracılığı ile izleyici ile buluşturup, 
kendi kültür dünyamızı gençlere sevdirip eğiti-
ci ve öğretici bir TV belgesel programı hazırla-
yarak, izleyicide tarih ve kültür bilinci oluştur-
mak asıl amacımızdır. 

Programın yapım yönetim ve sunucu-
luğunu üstlenen Araştırmacı gazeteci ve bel-
gesel yönetmeni İsmail Kahraman, yurt için-
de 75 il ve yurt dışında da 70’den fazla ülke-
yi gezip araştırma ve belgesel TV program çe-
kimleri “kültür ve medeniyet tarihimizi” belge-
selleştirdi. 

Kahraman’ın gezdiği ülkelerden bazıla-
rı şunlar; Azerbaycan, Doğu Türkistan, Fran-
sa, İtalya, İspanya, Polonya, Romanya, Bul-
garistan, KKTC, Abhazya, Birleşik Arap Emir-
likleri, Maldiv Adaları, Singapur, Tayland, Ka-
zakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Ukrayna, 
Almanya, Hollanda, Belçika, Avusturya, Lük-
semburg, İsviçre, Mısır, Suriye, Suudi Arabis-
tan, Malta, Tunus, Bosna Hersek, Arnavutluk, 
Kosova, Makedonya, Yunanistan, Filistin, Çin, 
Kırım Özerk Cumhuriyeti, Fas, Yemen, Hindis-
tan, Etiyopya, Çad, Kamerun, Pakistan, Afga-

nistan, Türkmenistan, Ermenistan, İran, Ta-
taristan, Karadağ, Çeçenistan, Lübnan, Mo-
ğolistan, Rusya, Burkinafaso, Cezayir ve İsra-
il gibi ülkeler.

Araştırmacı-Gazeteci olarak, Belgesel 
TV programları çeken Kahraman, bu geziler 
de yaptığı araştırma ve gezi notlarını ilk kez 
toplu Belgesel TV programı olarak, yerel ve 
bölgesel kanallara toplu olarak dağıtılmakta. 
Yurt içi ve yurt dışı gezileri ile ilgili yerinde ya-
pılan bu İnceleme ve araştırma gezi notları, 
yerel ve bölgesel TV izleyicileri üzerinde bü-
yük ilgi uyandırmakta.

Dünya ülkelerindeki tarih ve kültür de-
ğerlerimiz, Türk soydaşlarımız, akraba top-
lulukları, Müslümanlar ve diğer kültürlere 
mensup insanlar ile yapılan yerinde araştır-
ma, gözlem ve söyleşiler, ülkelerin bugünkü 
durumu, siyasi, sosyal ve ekonomik konum-
ları yerel ve bölgesel TV izleyicisi ile paylaşıla-
rak eğitici ve öğretici bir belgesel TV program 
olan Devr-i Âlem konusunda tek olma özelli-
ğine sahiptir. Devr-i Âlem Belgesel TV Prog-
ramının Hedef Kitlesi Yerel ve bölgesel TV iz-
leyicisi. Tüm Türkiye kamuoyu ve internet 
üzerinden tüm dünyadaki Türk izleyicileri.

Dünya Bilgi ve bilişim çağını yaşarken, 
75 milyondan fazla nüfusa sahip olan Tür-
kiye Cumhuriyetin de insanlarımız fazla se-
yahat etmedikleri acı bir gerçektir. Yapılan 
istatistikî değerlendirmelerde yurt dışı seya-
hat edenlerini sayısı çok azdır. Pasaport sahi-
bi olan insanlarımızın büyük çoğunluğu Hac 
ve Umre ibadeti için Pasaport almaktadırlar. 
Özetle, fazla seyahat etmeyen ve yurt dışına 
çıkmayan insanlarımızın tümü Devr-i Âlem 
TV belgeselin hedef kitlesidir.



Devr-i Âlem’le Dünya Turu adlı Belgesel TV 
Programı İsmail Kahraman’ın yapım yönetim 
ve Sunuculuğun da banttan hazırlanıp sunul-
makta. Programa konu olan ülkelerin Büyükel-
çilik ve konsolosluk yetkilileri ile Türkiye’de eği-
tim gören o ülke öğrencileri de programa ko-
nuk olarak davet edilerek görüşlerine yer ve-
rildi. Programa konu olan ülkeler konusunda, 
Uzman akademisyen ve bilim adamlarından 
görüşler alındı, Program arasına o ülkelerden 
müzik örnekleri verilerek dinleyicinin sıkılma-
sı önlendi. Ayrıca Programa konu olana ülke-
lerdeki Türkiye büyükelçilikleri ilde görüşülerek 
Türkiye’yi ekonomik, siyasi ve kültürel alanda 
ilgilendiren bilgiler alınıp Devr-i Âlem belge-
sel TV programı yayın açısından zenginleştirildi

Devri-Âlem Belgesel TV Programının Yayın 
Akışı: Dünya coğrafyasında Devr-i Âlem Belge-
sel TV programı, Dünya ülkelerinde TV aracılı-
ğı ile dile getirilecek konulara izleyicilerin hayal 
dünyasında belgesel dili ile sunmak için özen 
gösterilmekte. Devri Âlem TV programı ile iz-
leyici, hayalinde kendisini programa konu olan 
ülkeleri gezdirecek şekilde yayın akışı sağlan-
mıştır. Programda Türkiye ile karşılaştırmalar 
yapılarak, Farklı birikimlerden faydalanılmıştır. 
Kuru bir tarih anlatımı ve didaktik yöntem ye-
rine, çarpıcı olaylar faklı bakış açılarından yo-
rumlayan Devr-i Âlem’in, özgün bir TV Belgesel 

programı olmasına özel önem verilmiş-
tir. Devr-i Âlem Belgesel programı belgesel dili, 
TV izleyicilerin takibini sağlanmasına azami öl-
çüde dikkat edilerek ve programı hedef kitleye 
ulaşması ve hatta o ülkelerde de internetken iz-
lenmesi için özel çalışmalar yapılmış, bilgi ve 
internet teknolojilerinden yararlanılmıştır.

Devr-i Âlem’le dünya turu programında 
klasik belgeselcilikten ve didaktik anlatımın sı-
kıcılığından kurtarmak için konu masaya yatı-
rılırken, haritalar, belgeseller, sinema filmleri, 
müzik, internet siteleri, kitap, ansiklopediler-
deki bilgilerden yararlanılmıştır. Devr-i Âlem 
belgesel programının en önemli misyonu, 
programa konu olan ülkelerdeki Türkiye Cum-
huriyeti Büyük elçilikleri ile de irtibata geçil-
miş, Türk büyük elçiliklerinden bilgiler alınarak 
birinci ağızdan Türkiye’nin o ülkelerdeki konu-
mu ile ülkeler hakkında da resmi bir bilgi verme 
imkânı sağlanmıştır.

Devr-i Âlem Belgesel TV programında ge-
niş bir kaynaktan faydalanılarak entelektüel 
merakı olan her kesimin dikkati çekilmeye çalı-
şılmış. Tekrardan ve başka program taklitlerin-
den kaçınılarak, Belgesel TV yayıncılığı alanın-
da da “TARİH VE KÜLTÜR BELGESELCİLİĞİ” başla-
tılması sağlanmıştı.



1960 yılında Giresun’un Espiye ilçesi Soğukpı-
nar Beldesi (Dikmen) köyünde doğdu.1978 yı-

lında Gebze’de gazeteciliğe başladı. TRT, Anadolu Ajan-
sı, Türk Haberler Ajansı, Tercüman, Hürriyet Haber Ajan-
sı, Türkiye, Kocaeli gazetelerinin temsilcilik ve muhabir-
liğini yaptı. Yedikıta Tarih ve Kültür Dergisi’nde yazıla-
rı yayınlanan Kahraman, Gebze Gazetesi ve Hizmet Fm’i 
kurdu. Anadolu, Hizmet, Körfez dergilerini yayımladı. 
Cebel-i Tarık’tan Çin Seddi’ne Zaferlerimiz ve Şehitlikleri-
miz, Balkanlar, Ortadoğu, Afrika, Orta Asya, Avrupa, Kaf-
kaslar ve Uzakdoğu ile ilgili çok sayıda araştırma yazıla-
rı yazıp, belgeseller çekip kitaplar yazdı. “Devr-i Âlem” 
ve “Belgesel Yayıncılık” adı ile bazı TV kanallarında ha-
len DEVR-İ ÂLEM adlı tarihi belgesel TV programları ha-
zırlayıp sunmakta. 

Bazı ulusal ve bölgesel gazete ve dergilerde aktif 
gazetecilik yaparak araştırma yazıları yayınlamakta olan 
Kahraman sürekli basın kartı sahibidir. Davranış bilimle-
ri mezunu olup, Anadolu Üniversitesi AFK Halkla İlişkiler 
bölümünde eğitim görmektedir. Kahraman, Arapça ve 
Osmanlıca biliyor, evli ve 3 çocuk babasıdır.

Hazırladığı Belgeseller
Kültür Bakanlığı belgesel yapım yetki ve yayıncı 

belgesi ile Yapımcı- Yönetmen olarak; 70’den fazla dün-
ya ülkesinde kültür ve turizm gezisi formatında 100’den 
fazla kültür ve medeniyet tarihimize yönelik araştırma-
lar yapıp belgeseller hazırlayıp sunmaya devam ediyor.

Üye Olduğu Sivil Toplum Kuruluşları

Anadolu Gazete Sahipleri Basın İlan Kurumu Türki-
ye Temsilcisi, (2002-2006), Avrasya Gazete, Radyo ve Te-
levizyon Yayıncıları Birliği, (AGRT) Genel Başkanı, Türki-
ye Gazeteciler Cemiyeti üyesi, Basın Konseyi Üyesi, Türki-
ye Gazeteciler Federasyonu Başkanlar konseyi üyesi,Türk 
Kızılay Derneği Kocaeli Şubesi ve Yeşilay Derneği Gebze 
Şubesi ile Kocaeli Aydınlar Ocağı İlim İstişare Kurulu gibi 
derneklerin üyesidir.

Aldığı Takdir ve Ödüller

Belgesel TV programlar ile Haber ve Araştırma ya-
zılarından dolayı; Başbakanlık Basın Yayın Genel Müdür-
lüğü GAP Projesi araştırma dalında birincilik ve röportaj 
dalında ikincilik ödülleri ile aralarında, Türkiye Gazeteci-

ler Cemiyeti, TRT, Anadolu Basın Birliği, Türk Basın Birliği, 
Gebze Organize Sanayi Bölgesi, Gebze Ticaret Odası, Ko-
caeli Sanayi Odası, Türk Eğitim Sağlık ve Çevre Vakfı, Orta 
Anadolu Gazeteciler Cemiyeti, Balkan Türkleri Derneği, 
Kartal Belediyesi, Gebze Sanayici ve İşadamları Derneği, 
Genç Sanayici ve İşadamları Derneği gibi birçok basın ya-
yın, resmi ve özel kuruluş tarafından 25 ödül ve başarı 
belgesi ile ödüllendirildi.

Yurt İçi ve Yurt Dışı Gezileri

Araştırmacı gazeteci ve belgesel yönetmeni ola-
rak yurt içinde 75 vilayet, yurt dışında da 70’den fazla ül-
keyi gezip araştırma ve belgesel çekimleri yapıp, konfe-
rans, seminer ve panellere konuşmacı olarak katılıp bel-
gesel gösterimlerinde bulundu. Kahraman’ın gezdiği ül-
kelerden bazıları;

Azerbaycan, Doğu Türkistan, Fransa, İtalya, Polon-
ya, Romanya, Bulgaristan, KKTC, Abhazya, Birleşik Arap 
Emirlikleri, Maldiv Adaları, Singapur, Tayland, Kazakis-
tan, Kırgızistan, Özbekistan, Ukrayna, Almanya, Hollan-
da, Belçika, Avusturya, Lüksemburg, İsviçre, Mısır, Suriye, 
Suudi Arabistan, Malta, İtalya, Tunus, Bosna Hersek, Ar-
navutluk, Yunanistan, Filistin, Çin, Kırım Özerk Cumhuri-
yeti, Fas, Yemen, Hindistan, Etiyopya, Çad, Kamerun, Pa-
kistan, Afganistan, Türkmenistan, Ermenistan, İran, Ka-
radağ, Çeçenistan, Moğolistan, Rusya, , Burkinafaso, Ce-
zayir ve İsrail gibi ülkelerde Araştırmacı-Gazeteci olarak 
Belgesel TV programları hazırladı. Yurt içi ve yurt dışı ge-
zileri ile ilgili İnceleme ve araştırma notları, Belgesel Ya-
yıncılık tarafından “İsmail Kahraman’la Devr-i Âlem” adı 
ile kitap haline getirilmekte…

İsmail Kahraman  (Araştırmacı Gazeteci ve Devri Alem Belgesel TV Program Yapımcısı)



132  ASİADAvrasya’da Devr-i Alem132



Avrasya’da Devr-i Alem133

1. ALMANYA’DA GURBETÇİ OLMAK:İşçi göçünün 50 yılında, 
adım Adım Almanya gezi izlenimleri... Türklerle yapılan söyle-
şiler... Tarih boyu Türk – Alman ilişkileri... Berlin’de Türk Şe-
hitliği...Berlin’de Osmanlı yazma eserler kütüphanesi...

2. AFGANİSTAN: Horasan Medeniyetinin Başkenti Kabil, Molla 
Cami’den Ali Şir Nevai’ye Herat. Celalabad’tan Hayber geçidine yolcu-

luk, Kubbetül İslam ve Mevlana diyarı Belh, Pamir Dağları’ndan 
Maveraünnehir’in kilometre çizgisi, Seyhun ve Ceyhun ır-
makları.
3. KARA KITA AFRİKA‘YA KÜLTÜR YOLCULUK: Afrika ne-
resi? Afrika çöllerinde yolculuk, Sahra Çölü’nden Atlas 

Dağları’na... Sahra yolu..
4. ATA YURDUMUZ TÜRKMENİSTAN: Merv’den Anadolu’yu fethe 

gelenler, Selçukluların Başkenti Merv’de yok olan bir medeniyetin ayak 
izleri, Sultan Sencer’in Türbesi’nde yankılanan Oğuz hanın des-

tanı. Kaf Dağı’nın ardındaki Aşkabat, Dandanakan’da yazı-
lan tarih....
5. ARDA BOYLARI: Edirne’den Rodoplara Arda ve Me-
riç boylarında Osmanlı izleri.. Haskova’dan Kırcaali’ye, 

Koşukavak’dan Dimetoka’ya yanık Rumeli Türküsü. 
Rumeli’de Unutulmuş köyler ve yıkılan evler, tütmeyen bacalar.

6. ARNAVUTLUK: Avlonya’dan Dıraç’a Adriyatik sahillerindeki  Arnavut-
luk..  İşkodra kalesinden Elbasan’a.. Akçahisar’dan Berat’a mi-

maride yaşayan Osmanlı medeniyeti…
7. ASRIN FELAKETİ MARMARA DEPREMİ: Deprem felake-
tinden alınacak dersler, Marmara depreminde görüp yaşa-
dıklarım. Deprem değil ihmal öldürüyor.
8. CAN AZERBAYCAN: Hazar sahilindeki rüzgarlar şeh-

ri Bakü neler anlatıyor, Şeki’den Kafkas dağlarına yolculuk, 
Nizami’nin şiirlerinde yaşayan Gence’de yankılan destan. Can Azerbay-

can Karabağ için ağlıyor...
9. GİRİT’TE OSMANLI: Konya’dan Hanya’yı görmek, Hanya’da 
garip Osmanlı eserleri,  Resmo’dan Kandiya’ya, Girit’den 
göç edenlerin hikayesi..
10. BATMAN’DAN ERBİLE PETROL: Erbil Kalesi’nde Türk-
men ağıdı, Kuzey Irak’ta kültür yolculuğu. Erbil’de Kerkük 

havası...
11. BİTLİS’TEN AHLAT’A: Kubbet’ül İslam Ahlat’tan Belh’e tarih yolcu-

luğu.  Ahlat mezar taşlarından Orhon abidelerine, taşlarda yaşayan medeniyet...
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12. EVLAD-I FATİHAN DİYARI BOSNA: Bosna semala-
rında yankılanan Fatih’in fermanı, Sarayova’nın taş-
köprüleri, İgman dağlarından Tuna nehrine, Veziriler 
şehri Trnavnuk, Mostar’da Hilal’in yükselişi…
13. ÇANAKKALE DENIZ VE KARA SAVAŞLARI: Çanak-
kale dünya milletleri için neler anlatır. Çanakkale’yi 
yaşatan  ülkeler…
14. ŞEHİTLER MAHŞERİ ÇANAKKALE: Çanakkale 
cephesinde şehit olan Müslüman ülke askerleri, Ne-
den Çanakkale cephesine gelmişlerdi?
15. DENİZLİ: Denizli’de  yapılan haçlı  savaşları ve 
sonuçları…
16. DOĞU TÜRKİSTAN: Urumçi’den Turfan’a, Kaşgar-
lı Mahmut’un divanı, Doğu Türkistan’dan dünyaya…
17. DÜZCE: Düzce’de yaşayan dünya kültürleri…
18.ENDÜLÜS MEDENİYETİ: İspanya’da 800 yılın izle-
ri, Kurtuba’dan Gırnata’ya, Elhamra Sarayı’nın ihtişa-
mı, Cebeli Tarık’da Tarık bin Ziyad’ı  anmak ve anla-
mak, İşbiliya’dan Seviya’ya, Tüleytula’dan Tolado’ya 
Endülüs, Vadiül Kebir’den akan Endülüs tarihi, 
Madrit’de bir gün…
19. RESSAM OSMAN HAMDİ BEY: Müzeci 
ve Ressam Osman Hamdi’nin tabloların-
da yaşayanlar...
20. ERZURUM BELGESELİ: Doğu’nun 
kilit taşı Dadaşlar diyarı Erzurum... Sa-
rıkamış Harekatı’nın karargah merke-
zi Erzurum...
21. HABEŞİSTAN’DAN ETİYOP-YA’YA: 
Afrika’nın merkezi Adisababa... İlk hicret e-
denler...
22. FİLİSTİN: Kudüs’ten Akka’ya, Yafa’dan Hayfa’ya 
Osmanlı izleri...
23. GAZİ OSMAN PAŞA VE PLEVNE: Tuna Boylarında 
Osmanlı şehirleri...Plevne’de yazılan destan...
24. SANAYİ KENTİ GEBZE: Gebze’de sanayi kuruluşu 
bulunan dünya ülkeleri.
25. GURBET ŞEHİTLERİ YEMEN: Gidenler neden 
gelmiyor? Sana’da gördüklerim...Türkçe’yi unutan 
Türkler, abidesiz ve mezarsız şehitler, Aden’den Hu-
deybeye... Yemen ellerinde Veysel Karani...
26. HACI BAYRAM VELİ: Anadolu’nun manevi fatihle-
ri... Horasan erenleri... Alperenler...
27. HARPUT’TAN ELAZİZ’E: Balakgazi ve Arapbaba... 
Harput’ta söylenen Türkü... Mamuratül Aziz
28. ANTAKYA’DAN HATAY’A: Habibi Neccar ve Ka-
dim şehir Antakya...
29. HİNDİSTAN’DA İSLAM MEDENİYETİ: Gazne-
li Mahmud’dan Babürlülere Hindistan.. Akra’dan 

Delhi’ye Türk - İslam medeniyetinden izler. Kültü-
rümüzde kadını temsil eden Tac Mahal.. Abdullahi 
Dehlevi’den Muhamet Bakibillah’a Hindistan’da gö-
nül sultanları... Himaliyaların eteğinde Sirhint’de bir 
yenileyici İmam-ı Rabbani... 
30. HİCAZ’DA OSMANLI İZLERİ: Dünyanın mer-
kezi Kabe.. İnsanlığın ata-
sı Cidde.. Mekke’den  
Medine’ye Hicret yo-
lu. Mahşerin prova-
sı Arafat Meydanı... 
Hicaz’da Osmanlı iz-
leri.

31. İS-
TANBUL SAHABE-
LERİ: İstanbul’un 

manevi fatihleri, Gök-
teki yıldızlar... Neden 

gelmişlerdi?
32.İSVİÇRE‘DE LOZAN: Türkiye’nin Ku-

ruluşu Lozan. İsviçre Türkleri ne yapıyor?
33. KAFKASLAR’DAN BALKANLAR’A: 
Abhazya’dan Kafkas dağlarına So-
humkale...
34. KAMERUN MÜSLÜMANLARI: Ba-

tı Afrika’da bir garip ülke.. Kara kıta-
nın kara talihi.

35. KARADENİZ’İN KURTULUŞ DESTANI: Kara-
deniz dağlarında unutulan şehitler...
36. KÜLTÜRÜMÜZDE KIRIM: Desti Kıpçak diyarı Kı-
rım... Sivastopol önünde yatan gemiler... Akmescid’-
ten Bahçesaray’a Kırım hanları.. Dilde fikirde işte 
birliğin mimarı Gaspıralı İsmail..Hüzünlü bir göç hi-
kayesi... Sudak kalesinden  Gözleve’ye...
37. KIRIM’DAN ANADOLU’YA SÖNMEYEN TATAR A-
TEŞİ: Kırım’dan Dobruca’ya, Dobruca’dan Anadolu’ya  
Sönmeyen Tatar ateşi...Tatarları bastırdığı od...
38. KOCAELİ: Akçakoca Gazi’den adını alan Kocae-
li...Cumhuriyetin ilan edildiği İzmit... Atatürk’ün İzmit 
Basın toplantısı...
39. KOP’TAN HARŞİT’E  İKİNCİ  PLEVNE ZAFERİ: Kop 
Dağı’nda Halit Paşa direnişi...  Harşit ırmağını geçemeyen-
ler... Karadeniz’de  yaşanan bilinmeyen bir göç hikayesi...
40. KOSAVA’DAN  ÜSKÜP’E : Priştina’dan Pirizren’e  Ru-
meli...  Golan tepelerinden Gora dağlarına giden Türkmen-
ler... Kosovalı şair Mehmet Akif...
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41.ATA YURDUMUZ KIRGIZİSTAN: Bişkek’ten 
Talas’a, Altaylardan Issıkgöle.. Balasagun’da Yusuf 
Has Hacip’i anlamak..
42. KUDÜS’DEN AKKA’YA: Kudüs’te Osmanlı izleri.. 
Kudüs’e veda ederken...
43. KUDÜS VE MESCİD-İ AKSA: İlk kıble  mescidi ak-
sa... Miraç ve Kubbetüs Sahra...
44. KÜLTÜR TARİHİMİZ DE DİYARBAKIR: Dicle’den 
akan tarih... Kale’den Ulucamiye...
45. KÜLTÜR TARİHİMİZDE ÇİN: Çin Seddi’ni aşan-
lar... Pekin’de Osmanlı izleri... Çin’de Uygur sofrası... 
İpek Yolu’nun başladığı yer Şian, Dungan Müslüman-
ları, Çin’de sahabe kabirleri... Şenzen’den 
Hongkong’a...
46. LÜBNAN: Beyrut’tan Trablus-
şam’a giderken...Lübnan’da Os-
manlı eserleri. Mısır seferinde 
Trablus’a göçen Kavaşra Türk-
leri... Zahle’de Osmanlı şehitliği... 
Balbek’te Selçuklu Türkleri...
47. MAŞRİK’DEN MAĞRİP’E FAS: Ma-
rakeş kütüphaneleri... Darül-beyza’dan 
Kazablanka’ya, Rabat’tan Meknes’e mağrip medeni-
yeti... Fas’ın kalbi Fes.
48. FINDIĞIN BAŞKENTİ GİRESUN: Fındığın dünyaya 
yolculuğu... Selçuklu’nun Bayramlı beyliği...
49. KÜLTÜRLER BAŞKENTI İSTANBUL: İmparatorluk-
lar... Kültürler ve Sultanlar Şehri...
50. SANAYİ TARİHİMİZ: Sanayi tarihimize  kültür yol-
culuğu...
51. KÜLTÜR TARİHİMİZDE YAYLALAR: Orta Asya’dan 
Anadolu’ya  yayla kültürümüz...
52. MALAZGİRT’TEN VİYANA’YA: Malazgirt Ovasın-
dan Viyana dağlarına kutlu sefer...
53. DUBAİ’DEN PAKİSTAN’A: Birleşik Arap Emirlik-
leri’nden Pakistan’ın Lahor kentine…
54. MEHMET AKİF ERSOY: Kosova’dan İstanbul’a 
Milli Şair Mehmet Akif’in hayat hikayesi.
55. TİFLİS’-DEN BATUM’A GÜRCİSTAN: Komşumuz 
Gürcistan’da  kültür tarihimiz ve Acara’nın başkenti 
Batum’da Osmanlı izleri…
56. DOST VE KARDEŞ PAKİSTAN: Pencap’dan 
Keşmir’e, Peşaver’-den İslamabad’a kültür tarihimi-
ze yolculuk.Muhammed İkbal’den Ziyaülhak’a Pakis-
tan…
57. PEYGAMBERLER TARİHİ: Dünya ve Türkiye’de 
peygamber şehirlerine tarih yolculuğu…
58. RODOS’UN FETHİ: Kanuni’nin Rodos seferi… 

Rodos  sarayı…
59.RODOS’TA OSMAN-
LI İZLERİ: Rodos’da 
Osmanlı izleri ve unu-
tulan Türklerin site-

mi…
60. SANAYİİ VE OR-
MAN: Yeşil örtü or-
manlarımız ve çevre-

nin önemi.
61. SARIKAMIŞ ŞEHİTLE-

Rİ: Allahüekber’-den Köprüköy’e 
kar altında yatan bir tarih, Mezarsız ve ke-
fensiz Sarıkamış Şehitleri...
62. MOSTAR’DA EZAN: Köprü değil Hilal’in 
karşısında okunan ezan.

63. SELÇUKLU’DAN OSMANLIYA ANTALYA: 
Vakıflar şehri  Antalya.

64. ŞEHİT SULTAN MURAT HÜDAVENDİGAR: 
Bursa’dan Rumeli ye  kutsal sefer...
65. SULTANLAR ŞEHRİ MANİSA: Padişahlar yetişti-
ren Şehzadeler şehri Manisa...
66. SÜNNET BELGESELİ: Sünnetin kültür tarihimiz-
deki yeri ve sünnet  geleneği…
67. ŞAM’DAN HALEP’E SURİYE’DEKİ OSMANLI: Şam, 
Halep, Hama, Humus ve Busra’ya yolculuk…
68. ŞEHİTLERE VEFA: Galiçya’dan Yemen’e, Filis-
tin’den Hicaz’a şehitliklerimiz.
69. ŞEHZADE ŞEHİRLERİ, AMASYA, TRABZON, KÜ-
TAHYA VE BOLU: Şehirlerin tarihi.
70. BULGARİSTAN’DA OSMANLI MEDENİYETİ: 
Filibe’den Sofya’ya, Balkanlar’dan Tuna’ya komşu-
daki 500 yıllık kültür tarihimizden  izler.
71. BALKANLAR’DAN TUNA BOYLARI: Balkanlar’dan 
esen Rumeli havası mı? Ürün eli mi ?
72. TUNA’DAN BİR TARİH AKAR: Silistre’den Vidin’e.. 
Rusçuk’tan Varna’ya Tuna boylarında Osmanlı şehir-
leri .. Deli orman mı ? Dolu orman mı ?
73. TUNUS: Arap Baharı öncesi ve Sonrası Tunus. 
Ku-zey  Afrika’nın merkezi Tunus, Kara kıta Afrika’-
nın manevi merkezi Kayrevan... Anibal’in ülkesi 
Kartaca’ya yolculuk…
74. ORHON’DAN ANADOLU’YA TÜRK DÜNYASI: Gök-
türkler den Türkiye Cumhuriyetine Türk devletlerinin 
kuruluş hikayesi…
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75. SİMBAT’IN ÜLKESİ UMMAN: Umman’a  
kültür yolculuğu…
76. ÜRDÜN’DE OSMANLI İZLERİ: Amman’-
dan ölü denize... Gor bölgesinden Mute’ye 
kültür ve medeniyetinde tarihimiz
77. VATAN YAHUT AHISKA: Hüzünlü bir göç 
hikayesinin adı Ahıska Türkleri... Ahılkale’den 
Ahıska’ya hüzünlü bir coğrafya...
78. BALKAN SAVAŞLARI: Rumeli’ye veda e-
derken... 93 harbi…
79.YUNANİSTAN’DA OSMANLI MEDENİYETİ: 
Batı Trakya’dan Atina’ya…
80. YUNUS EMRE: Anadolu’da bir söz ustası  
hak aşığı ve halk ozanı Yunus’un izinden…
81. 93 HARBİN’DEN 89 GÖÇÜNE: Rume-
li ve Balkanlardan devam eden göçün hi-
kayesi…
82. TAYLAND MÜSLÜMANLARI: Ban-kong’da 
bir Osmanlı arması.Patani Müslümanları…
83. HOLLANDA TÜRKLERİ: Hollanda da ya-
şayan 400 bin Türkün hikayesi…Evliya 
Çelebi’den günümüze Hollanda şehirleri…
84. AŞKABAT’TAN MERV’E TÜRKMENİSTAN: 
Oğuzhan’ın ülkesi Ata yurdumuz Türkmenis-
tan... Türkmenistan  şehirleri...
85. KORE ŞEHİTLERİ : Anadolu’dan  uzaklara 
gidenler ve Kore de şehit olanlar...
86. MOĞOLİSTAN’DA ORHON ABİDELE-
Rİ: Orhon kitabeleri ne anlatıyor...Taş de-
ğil tapu senedi... Orhon ırmağından Baykal 
gölüne,Karakurum’dan Karabalgas’a, Gök-
türklerden  Uygurlara kültür ve medeniyet  
tarihimiz...
87. ÇAD’DAN KAMERUNA: Afrika çöllerine 
akan  Şari ve Logon ırmakları... Habeşa’da 
şehit edilen alimler... Diajamina’dan 
Kuseyri’ye...
88. BELH’DEN KONYA’YA MEVLANA: 
Afganistan’-dan Anadolu’ya, Mevlana yolu-
nu takip etmek...
89. ROMANYA: Bükreş de Türk şehitliği...
Köstence’den Babadağ‘a... Balkanların ma-
nevi fatihi Sarı Saltuk...
90. RUSYA: Moskova’dan Orhon abideleri-

ne… Kızıl Meydan’ı gezerken... Rusya Müs-
lümanları…
91. HAC VE HİCAZ: Kutsal topraklarda Hac 
ibadeti... Mekke’den Medine’ye kutlu yolcu-
luk...
92. BELÇİKA: Avrupa’nın kalbinin attığı yer... 
Avrupa Birliği binasının önünde...
93. SAKARYA’DAN KOCATEPE’YE: Kurtuluş 
Savaşı  Destanı ve Şehitliklerimiz…
94. KORE’DEN KIBRIS’A: Kıbrıs ve  Kore Sa-
vaşları Şehitlerimiz…
95. KARADAĞ: Botgoritsa’dan Tepe-döven’e 
tarih yolculuğu... Karadağ’da unutulan şe-
hitler…
96. MAKEDONYA: Atatürk’ün doğduğu yer... 
Üsküp’ten Kalkandelen’e... Vardar Irmağı’nın 
kaynağından su içmek... Alaca Camii’den Ha-
rabati baba tekkesine, Ohri’den Manastır’a...
97. SLOVAKYA: Tuna nehri  ile yarışmak... 
Bratıslava’ da Osmanlı şehitleri…Galiçya 
neresi?
98. CEBELİ TARIK’TAN ÇİN SEDDİ’NE: Türk 
Tarihi’nin Akışı belgeseli...
99. FETİHTEN KURTULUŞA TRABZON: 
Trabzon’un Fatih Sultan Mehmet tarafından 
1461 yılında fethinden, 24 Şubat 1918 yılın-
da Rus işgalinden kurtuluşu... Karadeniz dağ-
larında unutulmuş şehitlikler...
100. DİLOVASI: Sanayi, çevre, tarih, kültür ve 
tarımda marka şehir Dilovası…
101. BURKİNA FASO: Batı Afrika’nın kalbinin 
atıığı altın madenin merkezinde fakir insan-
lar diyarı
102. HACI ABDULLAH HALİFE: “Kara-deniz’in 
Manevi Önderi Sultanlar Hocası”
103. TATARİSTAN: İdil boylarında İdil Bulgar 
Türk devletinin kurulduğu, İslam medeniyeti 
ile 1123 yıl önce tanışan bir devlet
104. ŞIPKA’DAN PLEVNE’YE: Balkan dağla-
rındaki Şıpka geçidinden, Tuna boylarındaki 
Plevne’ye unutulan şehitler diyarı
105. ÇEÇENİSTAN: Asırlarca ölüm kalım mü-
cadelesi veren bir milletin varoluş destanı.
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İlim, Kültür ve Tarih Araştırmaları 
Vakfı  (İKTAV)’nın kültür hizmetlerine sponsor 

olarak katkıda bulunabilirsiniz
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