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XIX-XXI. YÜZYILARDA ÇOKKÜLTÜRLÜLÜK VE 

ÇOKULUSLULUK 
 

Prof. Dr. Sabri HİZMETLİ 
YDMKÜ Rektörü 

 
 
 

ABSTRACT 
 

This article adressed definition and  exposistion of the  minorties and  majorities  in communities of 

they centuries multinationalism and multiculturism  of the  XIX and XXI siecles. This problem, in 

history, has been the  basis of the concepts of empire, civilization and  democracy. Chinese, Hind, 

Byzantined, Emevie, Abbasi, Andalouse, Saldjouk, Ottoman statesmen were multinational and 

multicultural empires. In they empires, the nations and cultures that make up the bi empires are, in 

som cases, in the status of minority communities and the majority communities.  

The creation numerical of majority, the domination of life and management of the other people 

consituated the basis for the formation of minority and majority.  

Minority(minorities); The state of being a minor; youth, the period of a person’s life prior to 

reading adulthood. Any subgroup that does not from a numerial majority. 

Most people agreed, but a sizable minority were upest by the decision. 

Empowered by or representing a minority (usually a plurality) of  votes cast, legislative seats, etc., 

rather than an outright majority there of. 

A member of an ethnic minority. 

Majority( majorities);  More than half (50%) of some  group. The  majority agreed that the new 

proposal was the  best. 

Those opposing the building plans were in majority, so the building project was conceled. 

Majority in the sense of “more than half” is usued with countable nouns only; for exemple “The 

majority of  the membres of the committee wewr in favour of the motion”. It is  incorrecte to use  

with it uncountable nouns, as in “the majority of the world is  covered  with water. “In the latter 

case, it is perferable to use expressions such as “ the targer part of” or “ most of” instead of the “the 

majority of.” 

 
Key Words: minority, majority, immigration,  multunational, multicultural, Nations unies, law, 

declaration universelle, Constitution of 1946,  freternity. 

 
Anahtar Sözler: Azınlık, çoğunluk, çokkültürlülük, çokulusluluk, özgürlük, eşitlik, sömürgecilik, 

insan hakları beyannamesi, kardeşlik, kültür, inanç, demokrasi. 

 

 

1.GİRİŞ 
 
Konumuz, özellikle  XIX-XXI. Yüzyıllar devletler ve milletler tarihinin önemli gündem 

maddelerinden  olan “çokkültürlülük” ve “çokulusluluk” meselesidir. Gerçekte “imparatorluk”, 

“uygarlık” ve “demokrasi” kavramlarının içeriğinde çokulusluluk ve  çokkültürlülük önemli  yer 

tutar. İmparatorluk, değişik uluslardan, devletlerden, dinlerden, dillerden ve  kültürlerden olan 

toplumların oluşturduğu politik ve  idari birliktir. Uygarlık, birtakım farklı kültürlerden meydana  
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gelir. Demokrasi ise, çeşitli uluslar, diller, kültürler ve topluluklara, azınlıklar ve  çoğunluklar 

olarak kendilerini yönetme  ve  ifade etme  haklarını tanıyan bir politik sistemdir. Çin, Hindistan, 

Bizans, Emevi, Abbasi, Endülüs Emevi, Selçuklu, Osmanlı, SSCB, ABD ve  benzeri imparatorluk 

karakterindeki devletler ve milletler tarihi “çokkültyürlülük” ve “çokulusluluk” varlığının güçlü 

olarak hissedildiği politik ve  idari yapılanmalardır. Demokrasiyle  yönetilen devletler ve milletler 

de, “azınlık” toplulukların etnokültürel varlığını “çoğunluk” topluluklarla birlikte yaşatmayı temel 

amaçlarından biri sayar. Ancak, teorik olarak yaptığımız bu tanımların uygulamada 

gerçekleşmediği dönemler ve devletler bulunmaktadır. Sonuçta, uluslar ve  kültürler, sahip 

oldukları maddi ve  manevi imkanlar, uygulanan politikalar ve  politikalar doğrultusunda bazan 

“azınlık” bazan da “çoğunluk” durumunda varlıklarını sürdürdüler. Azınlık ve  çoğunluk 

niteliğindeki topluluklar arasındaki adil ve  gayri adil ilişkiler, baskıcı ve haksız politikalar birtakım 

ulusların ve  kültürlerin yok olmalarına, bazılarının da  gülenmelerine  ve  egemenlik sağlamasına 

sebep oldu.                 

Azınlık ve çoğunluk olgusunun varlığı insanlık tarihiyle başladı. Sayısal bakımdan çoğunluk 

oluşturma,  yaşadığı yere yada bölgeye egemen olma anlayışıyla kendisini gösterdi. Çoğunluğun 

azınlığa tahakküm  etme, sömürme yada yararına  kullanma, sömürme inovasyonuyla beraber 

yayıldı ve tanındı. Azınlık-çoğunluk ilişkileri ise,  başlangıçta, zayıf-güçlü münasebeti temelinde 

oluştu. Öyle ki, güçlü zayıfı ezer, döver, kovar ve  öldürür konumda  oldu. Bu iki sosyal ve  

toplumsal grup arasındaki yakınlık  yada münasebet büyük balığın küçük balığ ı yiyerek 

yaşamasına  benzer bir  hal aldı. Zulüm, istiğmar, işğal, tehcir ve  katliam, olumsuz  azınlık-

çoğunluk ilişkilerine  her devirde damgasını vurdu. 

Doğal ve  beşeri haklarından mahrum bırakılan azınlıklar, genellikle, politik, ekonomik, dini, 

ideolojik ve  kültürel sebeplerle tarihte önemli sorunlarla karşılaştı,  büyük  kötülükler gördü. 

Soykırım, asimilasyon, entegrasyon ve tehcir yollarıyla  azınlıklar yok edildi; azınlık topluluklar da 

yok olmamak, azınlık halinde varlığını sürdürmek için çok çetin mücadeleler verdi.  Kendi 

topluluğu olarak yaşamaya ve  başkalarıyla  ilişki içinde  olmaya, kendi içinde evlenmeye, dilini, 

dinini, medeniyetini ve neslini sürüdürmeye  çalıştı. Kuşkusuz azınlıkların tarihte  karşılaşmak 

durumunda kaldığı maddi ve manevi sıkıntılar, kötülükler ve yok olma  tehliklerini ayrıntılı olarak 

belirtmek böyle bir çalışmanın sınırlarını çok aşmaktadır. 

Bununla  birlikte, Ortaçağlardan günümüze ulaşan kronolojik süreçte  Asya, Avrupa, Afrika, 

Avustralya ve  Amerika  kıtalarında çoğunluğun yada egemen toplumun sosyal, ekonomik, politik 

ve  kültürel yaşantıda azınlıklara hiç de  iyi davranmadıkları, zulüm, baskı, tehcir, asimilasyon ve  

sömürgeciliği reva  gördükleri tarihin bildirdiği gerçeklerdendir. Kızılderililer, Aberjinler, 

Eskimolar, Arakan Müslümanları, yukarıda anılan kıtalarda yaşamış olup adlarını belirtmek bile  

çok zor olan pekçok mahalli kabile veya  topluluk/halk, egemen yada  işgalci güçler, çoğunluk olan 

topluluklar tarafından yok edildiler. Haçlı Savaşları, Güney-Kuzey Savaşları, Birinci ve  İkinci 

Dünya  Savaşları, Balkan Savaşları sonrasında  yaşananlar, ideolojik mücadeleler ve  kültür 

sömürgeciliği azınlık-çoğunluk münasebetlerinin olumsuz yönde ilerlemesine  etki eden  en önemli 

faktörler olup bu iki sosyal topluluk  ilişkilerinindeki barbarlığın doruğa  çıkmasına  ve  

sonuçlarının insanlık varlığını tehdit edecek boyuta  gelmesine  yol  açtı.  

Azınlıkların içinde bulunduğu işte  bu ahval ve şerait,  tarihte,  birtakım bölgesel, ulusal ve evrensel 

sivil toplum örgütlerinin, insan hakları ve  özgürlükler, demokratik hakları savunucusu kuruluşların 

kurulmasını zorunlu kıldı. Birleşmiş Milletler, NATO, UNESCO, AGİT, Varşova Paktı, Şang-Hay 

Paktı, Bağlantısızlar Birliği, G-20, G-8 Devletleri onların en önemlileridir. Üstelik, Hamburabi 

Kanunları, Medineliler  Sözleşmesi, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, Azınlık Hakları 

Bildirgesi, Esirler ve  Engelliler Beyannamesi gibi bildirgeler ve  hukuki düzenlemeler bu alandaki 

yasal dayanakları oluşturdu.         

XIX-XXI. Yüzyıllar insanlık tarihinde ve  dünyanın her yerinde ulusculuk, çoğulculuk, 

milliyetçilik, ırkçılık, sömürgecilik, bağımsızlık, özgürlük, göçbelik, asimilasyon, integrasyon, 

sosyal adalet, kapitalizm, sosyalizm, küresellik, dünyacılık ve egemenlik gibi olguların ve 

anlayışların birbiriyle her alanda  mücadele ettiği devirler oldu. Teknolojik inavosyalar, 
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endüstrileşme hareketi, göç olayları, sömürgecilik ve insangücünü kullanma arayışları belirtilen 

sürecin yaşanmasının temel faktörlerini oluşturdu.  

Genel çerçevede bakılıp bilimsel değerlendirildiğinde, sömürgecilik ve Afrika-Uzak Doğu, Orta 

Doğu doğal kaynaklarını ve beşeri gücünü kendi  ulusal yararına kullanması sonucu Batı, bilim ve 

ilim, eğitim ve öğretim, kültür ve politika, teknoloji ve ekonomi alanlarında  dünyaya üstünlük 

kurdu. Belirtilen üstünlüğünü zamanla sosyal ve kültürel, idari ve askeri sömürü faktörü olarak 

geliştirdi, sonra da  sömürgecilikle taçlandırdı. Eğitim-öğretim, bilim ve ilim, teknoloji ve  endüstri  

alanlarında  gelişmeyen, geride kalan, sosyal, kültürel ve ekonomik kalkınma sürecini 

yakalayamayan, dolayısıyla  yokluk ve  türlü sorunlarla  mücadele halinde  bulunan, iyi 

yönetilmeyen ve  özgün kaynaklarını ulusal varlığı için kullanmaktan aciz olan Doğulu ve  

Afrikalı, Latin Amerikalı milletler ile devletler sanayileşmiş ve kalkınmış devletler tarafından 

kolonize edildiler, sömürüldüler. Batı dünyası endüstrü ve kalkınmayı başka  ulusları ve devletleri, 

bölgeleri ve kıtaları sömürme yönünde  kullandı; kalkınmamış ülkelerin insangücünü ve  doğal 

kaynaklarını sömürdü ve ulusal-bölgesel kalkınmasının temeli yaptı. Bu bağlamda, “günümüzdeki 

Batı uygarlığının ve  kalkınmasının temelinde  Afrikalı, Asyalı, Latin Amerikalı sömürge ülkelerin 

ve ulusların emeği, alınteri, insangücü, yeraltı ve yerüstü kaynakları bulunmaktadır. Çağdaş Batı 

medeniyeti, ekonomi ve sanayii önemli ölçüde sömürgeciliğe dayanmaktadır” denildiğinde tarihi 

bir gerçek vurgulanmış olur. 

Öte  yandan  XIX-XXI. Yüzyıllarda dünyada politik, sosyal, kültürel ve ekonomik yönlerden 

önemli gelişmeler gözlemlendi. Bir yandan sömürgecilik yaygınlaşıp dünyada çok büyük 

imparatorluklar, güneş batmayan krallıklar kurulurken, ırkçılığa, sosyal adaletsizliğe, milliyetçiliğe, 

maddi ve manevi sömürgeciliğe karşı olan düzenler ve devletler yıkıldı; onların yerinde ulusçu, 

ırkçı, assimilist ve  kültürel kolonyalist devletler ortaya  çıktı.  Asya, Avrupa  ve Afrika  kıtalarının 

önemli coğrafyasını himayesinde bulunduran, hertürlü sömürgeciliğe karşı olan, çoğulculuk, 

çokulusluluk ve  çokkültürlülük siyaseti yürüten “ Yüce Osmanlı Devleti” ortadan kaldırıldı, onun 

enkazında  Balkanlar, Orta Doğu ve Afrika-Körfez coğrafyasında  çok sayıda ulus devlet kuruldu. 

Belirtilen asırlar bir anlamda  “Özgürlükler ve Bağımsızlıklar Yüzyılları” oldu. 

Ne varki, belirtilen yeni politik, idari ve sosyal durumlar ile gelişmeler beraberinde birçok sorun 

getirdi, yeni mücadele ve sömürü alanları başlattı. Politik alanda, sömürgen ve sömürülen, egemen 

olan ve bağımlı bulunan, bağımsızlık, özgürlük, egemenlik, öz yönetim tartışmaları ve savaşlarına  

yol açarken, sosyal ve  toplumsal yaşantıda  azınlık, çoğunluk, çoğulculuk, çokkültürlülük, 

çokulusculuk, ırkçılık, milliyetçilik, dinsizlik, dindarlık, asimilasyon, entegrasyon, demokrasi, 

sosyal edalet, eşitlik, emek göçü, kimlik, ulusal varlık ve devlet kavramlarının ve konseptlerinin 

gündemi belirlemesini sağladı. Ekonomi alanında  ise, kalkınma, geri kalma, gelişme ve 

gelişmeme, kapitalizm, sosyalizm, materyalizm, spritualizm, ulusal ve bölgesel kalkınma, sömürü, 

enerji ve  ticaret olguları ön plana  çıktı; ulusal ve bölgesel ekonomiler kendi varlıklarını 

sürdürmek için dünya/küresel ekonomiyle yarışmaya  başladı, yarışabilirlik gücünü geliştirme 

yolları aradı. Öngörülen amaçlara ulaşabilmek için de, dünyada,  bölgesel yada  politik, sosyal, 

kültürel ve ekonomik küresel  odaklar kuruldu. Birleşmiş Milletler Teşkilatı, İslam İşbirliği 

Teşkilatı, UNESCO, Dünya  İnsan Hakları Birliği, NATO, Varşova  Paktı, Sovyet Sosyalist 

Cumhuriyetler Birliği (SSCB), Şanghay İşbirliği Paktı, G-20 Ülkeler Birliği, Avrupa Birliği, 

Balkan ve Karadeniz  Ülkeleri İşbirliği Teşkilatı, Afrika  Birliği, Doğu ve Güneydoğu Asya  

Ülkeleri Birliği onların en  önemlilerini oluşturdu. 

Bu genel değerlendirmenin ışığında, özellikle sosyal ve toplumsal hayatta “çoğulculuk”, 

“çokkültürlülük-çokkültürcülük” ve “çokulusluluk-çokulusculuk” kavramlarıyla, onlara karşıt 

yada destekleyici niteliklerdeki “asimilasyon”, “entegrasyon”, “azınlık”, çoğunluk”, 

“demokrasi”, “insan hakları” ve benzeri kültürel değerleri, olguları, oluşumları ve yapılanmaları  

kısaca  açıklayıp değerlendirmek istiyoruz. 
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2.ÇOKULUSLULUK VE ÇOKKÜLTÜRLÜLÜK MESELESİ 
 
“Çoğulculuk”; çok ulus, din, dil ve  kültürün birlikte/birarada yaşaması anlayışı olup,  politik 

düzende  iktidara  egemen olmayan azınlık grubun varlığının kabul edilmesidir. Toplumsal yapıda, 

düşüncelerin özgür biçimde  ifade edilmesi, her türlü anlayışın serbest dile getirilmesi çoğulcu 

demokrasinin gereklerindendir. Çok partili hayatın olması, kuvvetler  ayrılığı ilkesi, iki meclisli 

parlemonto modeli gibi özellikler  çoğulculuk anlayışının temel ögeleridir. Yani çoğulculuk, inanç 

ve düşünce özgürlüğü, din ve vicdan özgürlüğü, dil ve kültür serbestliği, birey ve toplum hakları  

gibi konuları savunur ve korur, geliştirir ve yaşatır. 

Çoğulculuk; Demokratik Devlet’in en önemli, temel unsurlarından  biri “çoğulculuk”(pluralism) 

ilkesidir. Çoğulculuk, toplumsal yaşamın her alanında uygulanması gereken bir konseptir. 

Demokraside, çoğulculuk anlayışının iki farklı boyutu vardır; a) kurumsal çoğulculuk, b) ideolojik 

çoğulculuk. Kurumsal çoğulculuk, temsili demokrasi anlayışı içerisinde, devlet yapısında , genel 

oya  dayalı değişik organların (yasama, yürütme, yargı) bulunmasıdır. Devlet gücünün halkın 

yararına bu farklı organlar yoluyla  kullanılmasıdır. 

İdeolojik çoğunluk ise, toplumm yapısında değişik anlayışlar ve  görüşlerin, farklı ideolojilerin bir 

arada bulunması, herbirinin rahatlıkla düşüncelerini açıklayabilmesi, kendilerini ifade edebilmeleri 

ilkesidir. Çoğulculuğun dayanağı, düşünce  özgürlüğü, daha  genel olarak da  “ Temel Hak ve 

Özgürlükler” rejimidir. 

“Halkın, halk tarafından halk için idaresi” diye tanımlanan “demokrasi”nin temelini “temel 

haklar ve  özgürlükler” oluşturur. Bireysel ve toplumsal haklar kutsaldır, Devlet’ın korumasında ve 

himayesindedir. Demokratik politik ve sosyal düzenler “ Temel Hak ve Özgürlükleri” korumak ve 

yaşatmak temelinde  yapılanır. Belirtilen sistemlerde yaşayanlar dil, din, ırk ve kültür varlıklarını 

özgür olarak ifade etme ve yaşatma  hakkına  sahiptir. Dolayısıyla  çoğulculuk, çokulusçuluk ve 

çokkültürlülük  demokratik devletin temel belirleyici özellikleridir.  

Çoğulculuk, demokrat ve  çoğulcu politik düzende, toplumsal yaşamda her türlü düşüncenin, 

eğilimin, gerçekliğin varolmasını, eşitliği ve  özgürlüğü savunan görüştür.   

“Çeşitlilik-çokluluk” olgusunun kaynaklarından  biri, geçmişi Avrupa’daki toplumların tarihi kadar 

eski olan ve halen de  önemli oranda varlığını devam ettiren “yerli azınlıklar”dır.  Genellikle 

“ulusal azınlıklar” diye  adlandırılan bu grupların yansıttığı kültürel çeşitlilik, daha önce  

özyönetimli ve  belli bir toprak parçası üzerinde yoğunlaşmış kültürlerin geniş bir devlet çatısı 

altına  sokulmasından doğmaktadır. Bu kültürler kendilerini çoğunluk kültürü yanında  ayrı 

topluluklar varlıklarını korumayı ve sürdürmelerini sağlamak üzere çeşitli özerklik yada özyönetim 

biçimlerine  sahip olmayı istemektedir. 

Yerli azınlıklar denince, bir devletin toplam nüfusu içinde bir azınlık oluşturan etnik(halk) grupları 

kastedilmektedir. Bu gruplar, ortak etnik( tarihsel, dinsel, dilsel ve başka) özellikleri dolayısıyla 

çoğunluktan/çoğulculuktan  ayrılmakta ve  eskiden beri sözkonusu devletlerin toprakları üzerinde  

yerleşik yaşamaktadır. Günümüzde Avrupa’da  sayıları 150 milyonu aşan yerli ulusal azınlık 

bulunmaktadır. Amerika ve  Avustralya gibi ülkelerde  ise, “eskimo”, “kızılderili”, “aberjin” gibi 

adlarla anılan yerli-asli uluslar, toplu yada sistemli “kıyım/öldürme” (katliam) olaylarına  maruz 

kalmışlardır. 

“Çokkültürlülük”; birçok farklı kültürün birarada  yaşadığı toplumu belirleyen/tanımlayan bir 

kavramdır. Çokkültürlü bir toplumda  bütün kültürlerin birbirine saygılı olması esastır. 

Genelde, birçok değişik ülkeden insanlar bir yere göçettiğinde orada “çokkültürlülük” oluşur. Ne 

var ki, bu toplum yalnızca hoşgörü ve yabancı düşmanlığına  karşı olmakla ayakta kalabilir. 

Çokkültürlülük ve çokkültürcülük anlayışlarının temelinde  “çokculuk” ve “çoğulculuk”  vardır.          

Geniş anlamda çokculuk, çoğulculuk demek olup, tek cinsten olma yerine çeşitliliğin, aynılık 

yerine  farklılığın ve  tekbirşey yerine  çok sayıda  şeyin önemini vurgulamaktır. Çokluk anlayışını 

toplum ve  devlet olgularına  uyarladığımızda, çokkültürlülüğün de, çokkültürcülüğün de kaynağı, 

temelde felsefi bir görüş olan çokculuğa yada çoğulculuğa (pluralisme) dayandırılabilir. 
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Tekbir devlet bünyesinde  farklı dinlere, etnik gruplara, dillere, kültürlere, hatta özerk yönetim 

bölgelerine ve işlevsel birimlerin çokluğuna  zemin hazırlamak toplumsal bütünlüğü zayıflatmaz, 

güçlendirir. Böylece, bu ilkeyi benimseyen ve uygulayan devletlerde çokkültürlülük yada kültürel 

çoğulculuk, bir durum betimlemesi olur. 

Bünyesinde birden çok din, etnik grup ve dil gibi unsurlar bulunan tüm devlet ve toplumların 

kültürel çoğulculuğu benimsemeleri siyaset açısından da insan haklarının korunup güçlendirilmesi 

açısından da  iyi bir seçenektir. 

Batı ülkelerinde  göçlerle ortaya  çıkan yada sömürgecilikten veya imparatorluktan geriye kalan 

etnik, dinsel ve kültürel grubun bir uyum içinde beraber yaşamasını  sağlamak önemli bir sosyal ve  

politik sorun olarak ortaya çıktı. Tam bu noktada çokkültürlülük en fazla ön plana çıkan söylem 

yada yaklaşım oldu. 

Çoğulculuk, karşılaşılan toplumsal ve  kültürel sorunların üstesinden nasıl gelineceğinin kurumsal 

çerçevesini sundu. Bu da, ilk kez Avrupa’da ortaya çıkan ve  amacı etnik, kültürel, dinsel ve  dilsel 

farklılıkları bir potada eriterek ortak bir tarih, dil ve  kültüre dayalı bir ulus yaratmak olan ulus-

devlet düşüncesi için bugün ciddi bir meydana okuma  olarak görülmektedir. Bazen çokkültürlülük, 

bazen de  “çokkültürcülük” olarak adlandırılan bu meydan okuma, özü itibariyle toplumda  hertürlü 

tekdüzelik, birlik ve  ortaklığı bozan “çeşitlilik” olgusuna vurgu yapmaktadır. 

Çokkültürlülük ve çokkültürcülük terimlerinin her ikisinin de  İngilizcedeki karşılığı “ 

multıculturalism” kavramıdır. Ancak, Türkçe’de bu iki farklı durumu ifade etmek için iki farklı 

terim kullanma  ve iki farklı durumu ifade etme  imkanı vardır. 

Çokkültürlülük; Batı’da  ortaya  çıkmış bir kavram ve sorun olarak, yine  Batı’nın günümüzde 

yaygın şekilde benimsediği liberal siyaset anlayışı çerçevesinde  değerlendirildiğinde, kültürel 

çoğulculuk anlayışıyla  bir arada düşünülebilir. Bu bağlamda  çokkültürlülük, kökeni ne  olursa  

olsun, farklı kültürel geleneklerin eşitlik temelinde  aynı toplumun üyeleri olarak yaşayabileceğini 

ve böyle bir durumda  sorun bulunmasının zorunlu olmadığını savunan bir politik-toplumsal 

sistemin adı şeklinde anlaşılabilir. 

Küreselleşen ve modernleşen dünyamızda, teknolojinin de hızla  gelişmesiyle birlikte  

tekkültürlülük neredeyse imkanısz hale gelmiştir. İleşim, ulaşım ve iletişim araçlarının 

başdöndürücü biçimde gelişip yaygınlaşması sonucunda  toplumlar hergeçen gün kültürel açıdan 

birbirine daha  yakınlaşmakta ve zenginleşmektedir. Uzak-yakın konsepti değişmiştir. Uluslararası 

göçün artması, hatta  son yüzyılın en önemli, en karmaşık politik, sosyal ve ekonomik sorunu 

haline gelmesi, ulaşım ve iletişim olanaklarının da kolaylaşmasıyla  birlikte  insanlar, dolayısıyla  

kültürler giderek birbiriyle  içiçe girmektedir. Bu kültürel yaklaşım ve birçok kültürün bir arada  

bulunma “ kültürel çeşitlilik” ya  da “çokkültürlülük” diye  adlandırılmaktadır. 

Ancak, çokkültürlülük hem olumlu hem de olumsuz etkilere sahiptir. 

Bir yaşam tecrübesi olarak çokkültürlülük insanlara yeni fırsatlar yaratabilir. Farklı kültürlerle 

birarada  yaşamak, onları deneyimlemek bakış açılarını zenginleştirir, değiştirir. Sosyal, kültürel ve 

ekonomik açıdan kaliteli bir yaşam kozmopolit fırsatı sunabilir. Çokkültürlülük, üzerine  birçok 

makalesi bulunan Kenan Malik’e göre, kültürel çeşitlilik önemlidir ve yaşam şekillerini tanıma, 

evrensel değerler ve inançlar içinde toplu yaşama  fırsatı sunar. Ayrıca çokkültürlü  bir toplumda 

yaşayanlar daha  açık görüşlü ve anlayışlı, daha  canlı ve hoşgörülü, daha  olma  fırsatı yakalar. 

Çokkültürlü toplumda  insanlar farklı kültürlere, farklı inançlara  ve ideolojilere açık olurlarsa, 

birçok kültür uyum halinde  yaşama  deneyimi kazanırken, farklılıklarla  büyümek, farklılıklara  

alışık olmak yaşantılarını kolaylaştırır, daha  renkli hale getirir. 

Çokkültürlülük, “asimilasyon”un engellenmesini sağlar. Azınlıkların ve  “göçebeliler”in en önemli 

meselelerinden biri asimilasyondur. Yani egemen toplum, devlet yada politik güç tarafından milli 

ve manevi değerlerinden (din, dil, etnik ve  kültürel varlık) soyutlanıp, zamanla  yerli ve egemen 

kültür içinde  eritilmesidir. Sömürgeci devletler ve kültürler, etnik, dinsel, dilsel ve kültürel 

asimilasyona  önem verdi.  Örneğin, XIX-XXI. Yüzyıllarda “frankofon”, “anglofon” lakaplarıyla 

yeni bir sosyal ve kültürel topluluk ortaya çıktı. Bunlar, ırk bakımından Fransız ve  İngiliz 

olmayan, belki de  nufüs cüzdanında/pasportunda  “milleti-milliyeti” çeşitli uluslardan olan, fakat 

“zihniyeti”(mentality) itibariyle bir  Fransız’dan ve  İngiliz’den farkı bulunmayan; ama onlar gibi 
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düşünen ve inanan, onlar gibi yaşayan ve sömürülen kimselerdir. Bu durum, açıkca “ kültür 

sömürgeciliği”dir ki, anılan yüzyıllara damgasını vurdu. Zatan son yüzyılların savaşları da  

çoğunlukla  “kültür savaşı”dır, yoksa  açık meydan muharebesi değildir. Fransızlar 1959-60’lı 

yıllarda Tunus, Cezayir ve  Fas gibi ülkeleri terkedip çekilirken, yerlerine  Tunus, Cezayir ve Fas 

milletlerine  mensup “frankofonları” bıraktılar. 1977 yılında, bilgi-görgümü arttırma, Arapça 

bilgimi  geliştirmek için Tunus’ta bulundum. Eski Fransız sömürgesi olan bu ülkenin Ben Sabah 

isimli gazetecisiyle sohbet ederken “neden Fransızlar burayı terketti? dediğimde, Onlar niçin 

burada Fransız ordu bulundursun, yönetici ve  bürokratlar bulundursun ve  masraf etsin, terkettiler  

ama  yerlerine kendileri gibi düşünen, yaşayan Tunus asıllı temsilciler (frankofonlar) bıraktılar” 

cevabını verdi.    Birleşik Krallık (İngiltere), Potekiz,İspanya ve Hollanda  da  eski sömürgelerinde, 

özellikle de Latin Amerika, Afrika Uzak Doğu Asya ve  Hint Kıtası’nda  aynı uygulamada  

bulunmuştur.       

XX ve  XXI.yüzyıllarda Batı’ya yapılan “insan göçleri”nde  kültürel sorunlar öne  çıkmaktadır. 

Endüstri ve ekonomik alanda kalkınan Batı, emekçi göçmenleri kendi değerlerine sokmak, yerli 

kültürde eritip yok etmek politikasını benimserken, eğitim ve öğretimde de  ilim ve kültür 

sömürücülüğü amaç yapıldı. Önceleri “entegrasyon” ilkesini savunurken, yabancıların, göçmen 

emekçilerin yerlilerin yaşantısı ve  kültürel değerleriyle uyumlu yaşaması politikasını benimserken, 

daha sonra politikasını değiştirmiş, azınlıkları ve  göçmen emekçileri yada yabancı ları kendi 

varlığında  eritip yoketmeyi; yani onları kendileri yapmayı, Almanlaştırmayı, İngilizleştirmeyi, 

Fransızlaştırmayı öngörmüşlerdir. Yabancılar ve  azınlıklar ise, “entagrasyon”a “evet”, 

“asimilasyon”a “hayır” diyerek kendi kimliklerini ve değerlerini bozulmadan yaşatmaya  

çalışmaktadır. XX. Yüzyılın ikinci yarısından günümüe kadar işte  bu “ yoketme-asimilasyon” ve “ 

yaşama-varolma” mücadelesine  tanık olunmaktadır. Batı Dünyasının maddi ve manevi olarak 

desteklediği “ misyonerlik faaliyetleri” de kültürel sömürgeciliğin ve asimilasyon hareketinin bir 

başka  uzantısını oluşturmaktadır.  

Şüphesiz Çokkültürlülük, farklı kültürlerin ve ulusların, birbirine saygılı olma, karşılıklı hoşgörü ve 

anlayışta, barış içinde  birlikte  yaşama olgusu ve olayıdır; yoksa  birbirini eritme  ve yoketme  

mücadelesi değildir. Entagrasyona evet, asimilasyona  hayır demek anlayışıdır.      

Öte yandan çokkültürlülüğün olumsuz etkileri de vardır. Şöyle ki; çokkültürlü bir toplumda  

insanlar kimlik karmaşası yaşayabilir; özellikle de göç etmiş insanlar için ait olamama, 

benimseyememe sorunları oluşabilir. Karma  kültürlerde yaşayan insanlar zamanla  kendilerini  bir 

kimliği seçmek zorunda  hissedebilir yada  hiçbir kimliği benimsemeyebilir. Bu da  üzerlerinde  

büyük bir baskıya  sebep olabilir. 

Çokkültürlü toplumlarda  oluşabilecek bireysel sorunların dışında bir de toplumsal sorunlar vardır 

ki, bunlar özellikle de azınlık ve çoğunluk gruplar arasında daha  büyük problemlere yolaçabilir. 

Farklı kültürlerin birarada  yaşaması herzaman kolay değildir. Çokkültürlü bir toplumda, bir 

noktadan sonra  insanlar birbirini kendi değerlerine  ve  inançlarına  göre  yargılamaya  başlayabilir 

ve bu da  azınlık üzerinde  bir baskıya  yolaçabilir. Mesela ırkçılık çokkültürlü toplumlarda 

görülebilecek en önemli problemlerden biridir. Amerika  buna  en açık örnektir.  Yüzyıllardır 

birarada  yaşayan iki kültür ( siyah ve beyaz kültürleri) olmalarına  rağmen henüz siyahilerle 

beyazlar arasında  kültür ve ırk sorunları yaşanmaktadır. Nitekim, uzun yüzyıllar aynı mahallede, 

aynı bölgede yaşamayan, aynı sosyal ve kültürel kurumları paylaşamayan Amerikalıların ülkesinde, 

son yıllarda  ırkçı- etnik nedenlerle birçok insan öldürülmektedir.  Beyaz azınlık ile  siyah 

çoğunluğun birlikte yaşadığı ama beyaz azınlığın zenci çoğunluğa egemen olduğu Güney Afrika 

Cumhuriyeti de  bu durumun bir öteki örneğini oluşturur. Myanmar’da  son yıllarda  yaşanan 

soykırım ise, dini yönden temizlik yapılmasına, ötekileştirmeye  misal teşkil etmektedir.                

Ayrıca, tüm bu bireysel ve toplumsal baskılar, çokkültürlü toplumlarda  terör olaylarına   

yolaçabilmektedir. Irkçılığa  ve kültürel ayrımcılığa maruz kalan gruplar terör olaylarına  ve 

radikalleşmeye yönelebilmektedir. Eski sömürge  ülkelerinin insanlarıyla  birlikte  yaşamak 

durumunda kalan sömürgeci Batı/Avrupa’nın son yüzyılda yaşadığı terör  olayları, önemli ölçüde, 

belirtilen durumun sonucudur. Fransa’da  yaşayan bir Kuzey Afrikalı’nın sosyal hareketlerinde ve 

ilişkilerinde  eski sömürgecileri Fransızlara karşı reaksiyonlarını görmek mümkündür. Ülkeleri ve 
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zenginlikleri yüzyıllarca  Hollanda, Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya, Portekiz ve  İspanya gibi 

sömürgeci devletler tarafından sömürülen Afrika’nın, Latin Amerika’nın ve Asya’nın insanları da  

eski sömürücülerine  ve  efendilerine aynı tepkileri göstermektedir . 

Bununla  birlikte, bünyesinde  pekçok ulusu ve kültürü bulunduran, gerçekten “çokkültürlülük 

politikası” uygulayan devletler de vardır. “ Yüce Osmanlı Devleti” bunun en açık ve güçlü 

örneğidir. Yüce Osmanlı Devleti, yüzyıllarca  Avrupa’da, Afrika’da, Balkanlar’da ve Asya’da 

milyonlarca kilometreyi kapsayan coğrafyada egemen olmuş, çok farklı ırk, din, dil ve kültürden 

insanları, azınlık ve  çoğunluk statüsündeki toplumları yönetmiş ama  sömürücülük/ sömürgecilik 

yapmamıştır. Yani onları “islamlaştırma”, “türkleştirme” politikası yürütmemiş; kimsenin diline, 

dinine, etnik ve kültürel yapısına  müdahale etmemiştir. Tersine  azınlıkları ve “ Osmanlı 

Tebası”ndaki tüm milletleri ve devletleri asli kimlikleriyle himaye edip korumaya gayret etmiştir. 

Tüm halklar, dinleri ve ulusal varlıkları ne  olursa  olsun “Osmanlılık- Osmanlı Tebalığı” şemsiyesi 

altında  toplanmış ve birlikte yüzyıllar boyunca  barış içinde  yaşamıştır. Dolayısyla  Yüce Osmanlı 

Devleti himayesinde  yüzyıllarca yaşayan toplumlar, bugün Osmanlıca-Türkçe konuşmuyor, 

islamlaşmış değil, kendi ırkında, dilinde ve kültüründe  varlığını sürdürüyor, kendi milli dilini 

konuşuyor.  Belirtilen ülkelere gittiğinizde yada  onların halklarıyla  karşılaştığınızda ve  Türk 

olduğunuzu söylediğinizde herkes siz saygıyla  ve sevgiyle  karşılıyor, Osmanlıyı da  hayırla  

anıyor; “siz bizi sömürdünüz, asimile ettiniz” demiyor. Kuzey Afrika  ülkelerinde altı yıl kadar 

yaşadım ve bu söylediklerime  herzaman tanık oldum. Kuzey Afrika   ülkelerinde  en değerli 

kültürel ve sosyal mekanların( cami, kütüphane, saray, hamam, cadde, park-bahçe, kışla, mektep 

vs.)  adlarının “Osmanlı” diye adlandırlması da görüşümüzün bir  başka  delilini oluşturmaktadır. 

“Irkçılık”, çokkültürlülük, çokulusluluk anlayışlarının karşıtı bir kavram olup, dinden ve manevi 

değerlerden uzak yönetimlerin ortaya  çıkardığı bir sorundur. İlkel yaşantıdaki toplumlardan çağdaş 

uygarlıktaki milletlere kadar her devirde ve  devletler/ milletler tarihinde yaşanan bir olgudur. Bu 

yaygın bulaşıcı hastalık, çokkültürlülük, çokulusluluk ve çoğulculuğu savunan İslam medeniyetiyle  

tedavi edilebilir. 

Aslında ırkçılık, insanlık tarihinin en büyük meselelerinden biridir. Bir ırkın, belli bir etnik-sosyal 

grubun doğuştan ve katılımla gelen özellikler sebebiyle  farklılaştığını ve  bu farklılıkların statü, 

konum ve  ilişkilerin belirleyici olması gerektiğini savunur. Yani bir ırkın doğuştan gelen tabii 

üstünlüğünü iddia eder. İsrailoğulları/Yahudiler, örneğin, kendilerinin yeryüzündeki üstün ırk 

olduğuna  inanır ve başka  ırkları aşağılar. Irkçılıktan en çok zarar görenler etnik, dini ve kültürel 

yönlerden azınlık durumunda olanlardır.  

Irkçılık, eşitlik, adalet ve özgürlük kavramlarını, ehliyet ve kabiliyeti hiçe sayar; yönetilmeye 

mahkum olanların, üstün yönetici ırkların emrinde  zillet içinde  yaşamasına  ve hakarete 

uğramasına  sebep olur. Toplumda  birlik, beraberlik, sevgi, saygı, kardeşlik  ve hukukun 

üstünlüğü, adalet, eşitlik, huzur, ahlak ve erdem gibi yüce değerlerin en büyük düşmanıdır. 

Irkçılığın olduğu yerde  emeğin istismarı, alınterinin sömürülmesi, kan ve gözyaşları vardır. Bu da  

dünya  barışına  vurulan en büyük darbelerdendir. Son yüzyıllarda  ırkçılığın hortladığı ve 

insanlığın en tehlikeli sorunu haline  geldiği üzüntüyle gözlenmektedir. Bu yüzden geçmişte de 

kanlı savaşlar olmuş, çok büyük katliamlar yaşanmıştır. İber Yarımadasında (İspanya’da) Endülüs-

Emevi Devletii’nin Müslümanlarına  yapılan katliam ile Nazi Almanyasında  Hitler’in Sami Irkı 

yok etmeye yönelik yaptığı katliam, Bosna-Hersek’te, Makedonya’da, Kosova’da, Kırım’da, 

Çin’de, Myanmar’da, Avustralya’da, Filistin’de ve  Orta Doğu’da XX ve XXI.yüzyıllarda yaşanan 

soykırım  hala  hafızalarda tesirini sürdürmektedir. 

Yüce Osmanlı Devleti de, ırkçılık hareketleri ve ulusculuk kanlı mücadeleleri neticesinde  

yıkılmıştır. Ümmetçilik anlayışı kaldırılmış, Ümmet yokedilmiş, onların yerini ulus-devlet, 

ulusçuluk, milliyetçilik-milli devlet almıştır. 

 Azınlık; sosyolojik olarak bir devlette sayısal bakımdan az olan, başat olmayan ve  çoğunluktan 

farklı niteliklere  sahip bulunan gruplar olarak tanımlanmaktadır. Azınlık (minority), genellikle  

kabul edilen tanıma  göre, toplum varlığında ve  yapısında, ırkı, dini ve dili farklı olan, demografik 

yönden de az olan topluluktur.   Ancak, azınlıklar hakkında üzerinde  anlaşılmış hukuki bir tanım 

henüz yoktur. Çoğunlukta olanlar yada çoğulcu-demokratik politik/sosyal sistemler azınlıklara 
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kendi temel değerlerine, yani ırk, din, dil ve kültür varlıklarına  sahip olarak yaşama  hakkı 

tanımayı ilkesel olarak kabul eder.  

Azınlık hakları terimi, temelde iki ayrı kavramı belirtmektedir. Azınlık kavramı, ırksal, etnik, 

sınıfsal, dinsel, dilsel ve cinsel azınlıkların bireysel haklarını  belirtmenin yanında, azınlık 

öbeklerine atfedilen grup haklarını da  içermektedir. 

Azınlık hakları, varlığın korunması, ayrımcılık, işkenceye karşı savaşım, kişi haklarının korunması 

ve geliştirmesi, asimilasyona  karşı mücadele edilmesi, politik yaşama  hakkı gibi konuları kapsar. 

Dünya  tarihinde ilk azınlık hakları bildirgesi, kurumsal olarak  1949 yılında Macar Danışma  

Meclisi tarafından oluşturulmuştur. Azınlıklara etnik, dinsel ve  dilsel hakları kapsamaktadır. 

Uluslararası İnsan Hakları Beyannamesi’nin tamamlayıcı bir parçasıdır. Çocuk hakları, kadın 

hakları, sığınmacı ve göçmen hakları onun temel bölümlerini oluşturmaktadır. 

Birleşmiş Milletler Teşkilatı’nda  belirtilen haklarla ilgili özel birimler, bölümler  ve başkanlıklar 

kurulmuştur.  Ancak azınlık hakları ve genelde insan hakları ihlalleri önelenememiştir. “Uygar 

Dünya” diye  tanımlanan ve görünen Batı’da, geçmişte  sömürgecilik tecrübesi yaşamış Çin, 

Rusya,  Hindistan ve İsrail gibi Batı/Asya devletlerinde insan hakları, azınlık hakları ihlalleri yoğun 

biçimde  yaşanmaktadır. Filipinler, Myanmar, Hindistan, Çin, İsrail devletlerinde  azınlık 

durumunda  yaşayan Müslümanların ırksal, dinsel, dilsel ve kültürel varlıklarına  yönelik ihlaller 

tüm çağdaş dünyanın bakışları önünde  cerayan etmektedir. Din, dil, ırk ve kültür taassubu, ulusçul-

ideolojik politikalar insan hakları ihlallerinin, azınlık varlığına  yönelik baskıların ve zulümlerin 

temel sebeplerini oluşturmaktadır.    

XXI. yüzyılın başlarında  savaşlarda ve  terör  olaylarında, Uzak Doğu’da  ve  Afrika’da ideolojik 

çatışmalarda açlık, bakımsızlık ve çeşitli hastalıklar yüzünden  yüzbinlerce çocuk ve kadın ölmekte 

yada öldürülmektedir, çok yoğun olarak can ve mal varlığı ihlallerine  maruz kalmaktadır; çağdaş 

ve sözde demokrat ülkeler, kalkınmış ve zenginleşmiş toplumlar, her bakımdan güçlü devletler 

bütün bu olanları uzaktan seyretmektedir, zulümleri, baskıları ve  katliamları görmezlikten 

gelmektedir.  

Ötekileştirmelik;  gerek ilkel topluluklarda  gerekse çağdaş ve uygar toplumlarda çoğunlukla  

karşılaşılan bir durumdur. Irk, renk, din, dil ve kültür bakımından ötekileştirme geçmişte  olduğu 

gibi günümüzde de çok yaygındır. Çoğunluk toplumlar yada  topluluklar azınlık olanları birtakım 

doğal ve sosyal/kültürel haklarından soyutlarken, ırk, renk, kültür ve  sosyal bakımdan kendilerine  

denk ve eşit görmemekte, aşağılamakta ve toplumsal hayatta  ötekileştirmekte, 

yalnızlaştırmaktadır. Dünyanın her tarafında  belirtilen durumlarda  olan pekçok topluluk 

bulunmaktadır. Yerliler, göçmenler, emekçiler, dar gelirli sosyal ve ekonomik topluluklar tarih 

boyunca dışlandılar, yalnızlaştırıldılar ve ötekileştirildiler. Amerika  ve Batılı toplumlar zencileri, 

yerlileri ve göçmenleri kesinlikle kendilerine  eşit saymadılar. Onlarla  evlenmedikleri, akrabalık 

bağları kurmadıkları gibi, aynı mahalleyi, yerleşim yerini, iş ve meslek ortamını, ulaşım araçlarını  

bile  paylaşmadılar. 1960’lı yıllara  kadar ABD’de  beyazlar ve  zenciler aynı taşıtla  yolculuk 

edemiyor, aynı mahallede oturamıyordu. Zencilerden polis, memur, öğretmen olabiliyordu ama  

emniyet müdürü, beldiye  başkanı, vali, milletvekili, komiser, okul müdürü olamıyırdu. Güney 

Afrika’da 5-6 milyon beyaz 25 milyon siyahı/zenciyi idare etmektedir. Bu ülkede 1980 yıllara  

kadar zenci çocuklar okulllara  kabul edilmiyor ve okumaları, eğitim- öğretim almaları, ilim ve 

bilim sahibi olmaları engelleniyordu. Zenci çocuklar sadece okula  giden beyazların arkasından 

ağlayarak bakıyorlardı. 1960 yıllarda sonra Batının sanayileşmesi ve kalkınması beraberinde 

kalkınmamış/ sanayileşmemiş ülkelerden insan  gücü ve emekçi göçmen ihtiyacını getirdi. Ne var 

ki Batı’nın yeni sakinleri olan bu emekçi göçmenler dinleri, dilleri ve kültürleri, renkleri ve ırkları, 

örf ve adetleri sebebiyle dışlandılar, yalnızlığa  terkedildiler, horgörüldüler ve ötekileştirildiler. 

XX.yüzyılın sonları ve  XXI.yüzyılın başlarında  ırkçılık ve  milliyetçiliğin faşizm ve nazizme 

derecesine  çıkması, azınlık topluluklar ile  göçmenlerin her bakımdan zulüm görmesine , 

dışlanmasına  ve  ötekileşmesine  yol açtı. Batı’daki “islamofobi” bunun açık örneğini oluşturur.  

Batılı Hırıstiyan toplumlar ve devletler İslamiyeti ve Müslümanları kendileri için  tehlikeli saydılar 

ve her vesileyle  onları hor gördüler, assimilasyona  tabi tuttular, ötekileştirdiler. Hindistan, 

Myanmar ve Çin gibi Asya  ülkelerinde de durum aynıdır. 
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Ötekileştirme, ırk, milliyet, renk, din, dil ve  kültür bakımından kendisinden başkaları arasında  

ayırıcılık yapmaktır. İnsanları belirtilen yönlerden dışlamak, ayırmak ve  aşağılamak, haklarından 

ve  yetkilerinden mahrum bırakmaktır ki, aşırı noktası toplumsal yaşantıda ötekileştirmedir.  

Oysa, ırkı, rengi, soyu-sopu, dini, dili ve kültürü ne  olursa  olsun tüm insanlar birbirine  eşittir, 

hepsi de Adem ile  Havva’nın evladıdır. 

Göçebelilik;  bu durumda  olmak hem azınlık hem de  insan hakları konularıyla doğrudaan  ilgili 

bir konudur. Tarihte  insanoğlu- bireysel ve  toplumsal planda- iki türlü yaşantıda  oldu; göçebe ve 

yerleşik. Tüm ulusların ve halkların tarihinde  görülen bu durum beraberinde  birçok idari, siyasi, 

hukuki, sosyal, kültürel ve ekonomik sorun getirdi. Bölünmüşlük, kovulmuşluk, sürülmüşlük, 

ezilmişlik, zulüm ve  baskı görmüşlük, asimile edilmişlik, sömürülmüşlük, yerinden-yurdundan 

çıkarılmışlık, doğal ve kültürel haklarından mahrum edilmişlik, öldürülüp yok edilmişlik göçebe  

toplulukların ve  kavimlerin karşılaştığı kötü durumlardan ve olaylardan bazılarıdır. Onlardan 

yerleşik halklar ve ya  uygar toplumlar, ülkeler ve devletler tarafından  iyi muamele  görenler ve 

misafirperverlikle  karşılanarak yerleştirilenlerin sayıları azdır. Üstelik, sel baskınları, iklim şartları, 

sel baskınları, depremler gibi doğal afetlerin yanında, insanları göçe ve göçer-konar yaşantıda  

olmaya  zorlayan daha  çok yukarıda  belirtilen insanlık dışı yaklaşımlar ve  hukuksuz 

uygulamalardır. Çoğunluk olan, yerleşik yaşantı sürdüren yada  egemen durumda  bulunan 

topluluklar yada  toplumlar, genellikle,     göçebe topluluklara yada sığınmacılara insanca  yaşama 

hakkı tanımadılar. 

XX ve XXI.yüzyıllarda da bu durum ve  anlayış değişmiş değildir. Ekonomik yönden kalkınan ve 

teknolojik, politik ve askeri yönlerden güçlü olan devletler ve toplumlar, özellikle  de Batılı ülkeler 

Afrika, Asya ve  Latin Amerika’dan çeşitli sebeplerle  göçüp-kaçıp gelen ve kendilerine  sığınan 

bireylere ve  topluluklara kapılarını ve  kucaklarını açmak yerine, kapılarını kapatmakta ve  çeşitli 

zulüm ve  işkenceye tabi tutmaktadır. Avrupa  Birliği ve ABD genellikle göçmen kabul etmemekte, 

sınırlarını tel örgülerle, beton yada demir duvarlarla  kapatmakta, göçebilenleri de geldikleri yerlere  

geri göndermektedir. Yazılı ve görsel yayın organları, medya  kuruluşları hergün yüzlerce 

göçmenin Avrupa’ya  yada  ABD’ye  ulaşabilmek ve orada bir ekmek bulup insanca yaşayabilmek 

için  Akdeniz, Karadeniz  yada  Okyanus sularında, tel örgüler  arasında, fırtına, soğuk ve  kış, 

açlık, susuzluk ve  bakımsızlık, barınaksızlık koşullarında  can verdiğini, korumasız çocukların ve 

kadınların, yaşlıların ve kimsesizlerin ölmüş cesetlerinin sahillere vurduğunu duyurmaktadır.  

Bu bağlamda, demografik yapısına  göre, göçmenlere, göçer  konar durumda  olanlara, 

afetzadelere, mazlum ve  masum halklara kol kanat açıp en çok yardım gösteren, büyük 

harcamalarda ve  fedakarlıklarda  bulunarak uzun yıllardır kendi topraklarında  milyonlarca  

sığınmacıyı ve  göçmeni barındırıp besleyen Türkiye  Cumhuriyeti Devletini ve  Türk Toplumunu 

tebrik etmek gerekmektedir.  

Göçmenlik ve göçmenler  sorunu, günümüzde, Avrupa  Birliği ve ABD’nin, Batı ve  Doğu 

Dünyasının, gelişmiş-kalkınmış toplumların, sosyal ve ekonomik yönlerden geri kalmış ülkeler ve 

devletlerin en önemli meselelerinden birini oluşturmaktadır. Birleşmiş Milletler ve Uluslararası 

Sivil Toplum Örgütleri, İnsani Yardım Kuruluşları, Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri,  İnsan Hakları 

Teşkilatları’nın başlıca  uğraşıları arasında  yer almaktadır.  Ancak göçmenlik ve göçmenlerin 

sorunları çözülmüş değildir. 

XX ve XXI.yüzyılın sözde çokkültürlü ve çokuluslu devletleri göçmenlik ve göçmenler konusunda  

başarılı bir sınav verememiş ve  sınıfta  kalmıştır. Adları anılan uluslararası kurumlar ve  kuruluşlar 

da, çoğunlukla, bu dramatik duruma  seyirci kalmış yada pansuman tedbirler almakla 

yetinmişlerdir.     
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3.İSLAM’IN ÇOKKÜLTÜRLÜLÜK VE ÇOKULUSLULUK KONSEPTİ 
 
İslam, tüm beşeriyet tarihinde  insanın fıtri inanç yapısı ve  insanoğlunun ilk “dini” olarak, 

çokkültürlülüğe ve çokulusluluğa bünyesinde yer verir. Farklı cinsiyet (erkek ve kadın),  köken, ırk 

, renk ve  dildeki oluşumu, yaratılışın  ve varoluşun asıl maksadı sayar. Belirtilen özellikler 

sebebiyle  ayırıcılık yapmatİslam’ın kaynağı Kur’an’da  çokkültürülülük ve çok  ulusluluk önemle  

vurgulanır. Allah, örneğin Hucurat Suresi 14. ayette  insanlığa şöyle seslenir: “ Ey insanlar! 

Tanışasınız diye Sizi, bir erkek ve bir dişiden yarattık; sizi topluluklar ve kabileler(uluslar)  yaptık. 

Allah yanında  sizin en iyiniz en takva  olanınızdır. Allah, kuşkusuz, alimdir, habirdir”(en iyi bilen 

ve gerçek bilgisi olandır).  

Hucurat Suresi’nin bu ayeti bir yandan insanoğlunun erkek ve kadın olarak farklı cinsiyette, ırkta, 

ulusta, dilde ve topluluk halinde  yaratıldığı bilgisini verirken, öte yandan köken, ulus, dil ve  kültür 

aidiyetlerinin bir  üstünlük sebebi olmadığını, yani cinsiyet(kadınlık-erkeklik), ırk, ulus dil ve  

kültür yönünden insanlar arasında  eşitlik-aynilik bulunduğunu belirtir. Kutsal Kaynak, böylece, 

XX. Yüzyılda  “ İnsan Hakları Beyannamesi” ismiyle  kabul edilen ve tüm dünyaya duyurulan “ 

hürriyet, müsavat, kardeşlik” ülküsünü ve  insani değerleri ezelde  savunuyor, bir inanç ilkesi 

olarak ilan ediyor, yaratılış ve  varoluşun asıl gayesi yapıyor. 

Öyleyse, çokkültürlülük ve çokulusluluk  İslam Dini’nin inanç esasları, sosyal ve  toplumsal 

standartları arasında  yer alır. Müslümanlar, çoğunluk hakları kadar azınlık hukukunu da  

savunmalı, cinsiyet, ırk, dil ve  kültür farklılıkları gözetmeksizin tüm insanlara eşit ve adil 

davranmalı, Yaratan’dan dolayı yaratılanı sevmeli, farklılıkları sosyal ve toplumsal yapının 

zenginliği kabul etmelidir. Yani kadın, erkek, ırk, din ve dil farklılığını doğal saymalı, hoşgörmeli 

ve saygıyla  benimsemelidir. 

İslam, Allah yanında  kabul edilen tek Din, insanlığın da  ilk ve son inanç yapısı olmasının yanında, 

inanç, ibadet ve vicdan özgürlüğünü çok önemsedi. “ De ki; ey kafirler( inanmayanlar- 

tanımayanlar, kabul etmeyenler)! ben sizin taptıklarınıza  tapmam, siz de benim taptıklarıma  

tapmıyorsunuz, o halde  benim Dinim bana, sizin dininiz size”(Kafirun Suresi), buyurarak din ve 

ibadet özgürlüğünü, hoşgörüyü, sosyal ve toplumsal barışı öğütledi. İnsanlara milli ve manevi 

değerleri, kutsalları ve kültürleri sebebiyle  ayırımcılık yapılamayacağını, değişik uluslara ve 

kültürlere saygılı olmak gerektiğini belirtti. 

İslam tarihinde  çokkültürlülüğün ve çokulusluluğun  önemli değerler olduğu görülür. İslam  

Peygamberi Muhammed (sas), Medine Devrinde, Müslümanların “ Toplum” olmasının ardından “ 

Özel Kardeşlik” ve “Vatandaşlık” Antlaşmaları” yaparak farklı din, dil, kültür ve ulustan insan 

topluluklarınınn barış, hoşgörü ve huzur/güven ortamında, güven ve huzur ikliminde  birlikte  

varlığını sürdürmesini istedi. Mekkeli (Kureyş) Göçmen Müslüman Araplar, Yesripli (Evs ve 

Hazreç kabileleri) yerli Müslüman Araplar, İbrani dilinde ve Musevi kültüründeki Kaynuka, 

Kureyza ve Nadir (Yahudi) Topluluklar, Arap dilinde ve İsavi kültürdeki (Hıristiyan) Araplar ile  

putlara tapıcı/müşrik Araplar, İslam Peygamberi’nin kaleme aldırdığı ve tüm taraflara  imzalattığı “ 

Medineliler Antlaşması/Sözleşmesi” (tarihteki ilk yazılı anayasa) temelinde birleşti, birbirlerini 

hoşgörerek yaşamayı kabul etti. Egemen ve çoğunluk durumda  olan azınlık olana  baskı yapmadı, 

onu asimile etmedi, yani kendisi gibi inanmaya, ibadet etmeye, düşünmeye  ve yaşamaya 

zorlamadı. Aradaki farklılıklar kültür zenginliği olarak kabul edildi ve saygıyla  karşılandı. 

İslam Peygamberi Muhammed (sas) zamanındaki bu örnek uygulama, “ Müslüman Milletler ve 

Devletler Tarihi”nde (yani Dört Örnek Yönetici/ Hulafa Raşidun, Emevi ve Abbasi 

İmparatorlukları, Endülüs Emevi Devleti, Yüce Osmanlı Devleti ve öteki  Müslüman Devletler 

Tarihinde) büyük bir önemle  varlığını sürdürdü. Müslüman halifeler, sultanlar, emirler ve beyler, 

istisnalarıyla beraber, tüm tebalarına  adil muamele etti; farklı dil, din ve kültür topluluklarına tam 

inanç, ibadet ve vicdan hürrüyeti tanıdı, dil,din,ırk ve kültür ayrımcılığı yapmamaya  çalıştı; gerek 

barışta gerekse savaş durumlarında  ibadethanelere, dindarlara  ve din hizmetlilerine  zarar 

verilmemesine  özen gösterdi. Camilerin yanında Kiliseler, Havralar ve Sinagoglar; medreselerin 

yanında  başka  dinlerin temsilcilerine  ait mektepler yerlerini aldı. Bu sebepledir ki, İslam Milletler 

ve Devletler Tarihi’nin yaklaşık her devrinde halkın üçte  ikisini oluşturan “ Gayri Müslim” teba  
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emniyet,  din ve ibadet hürriyeti ortamında, siyasi egemen güç ve devlet durumundaki Müslüman 

Toplum ile  kaynaşıp bütünleşerek, birlik ve beraberliği muhafaza  ederek yüzyıllarca  barış ve 

huzur içinde müreffeh bir hayat yaşadı. Dışlanmadı, ötekileştirilmedi, zulüm ve  baskıya  uğramadı; 

kendi dinini, dilini ve kültürünü koruyarak bireysel ve toplumsal varlığını sürdürdü. 

Buna  karşılık, Müslümanlar, azınlık durumda yada  göçebe  konumda  bulundukları ülkelerde, 

veyahut kolonise edildiklerinde Hırsitiyan Milletler ve Devletler’den çok farklı muameleler 

gördüler; asimile edildiler, dinlerinden, dillerinden ve kültürlerinden soyutlandırıldılar, 

hıristiyanlaştırmaya tabi tutuldular; Müslüman oldukları için dışlandılar, ötekileştirildiler, 

aşağılandılar, yokedilmeye maruz  bırakıldılar, çeşitli zulüm ve  işkenceye  uğradılar; adları, 

soyadları, milli ve manevi değerleri, din ve  ibadet varlıkları yok edilmeye çalışıldı. Örneğin, 850 

yıllık Endülüs Emevi Devleti’nden günümüz Hıristiyan İspanya’da, İtalya’da, Porterkiz ve 

Fransa’da ne  medrese ve mescit ne  de tarihi-medeni eser var, yüzyılları kapsayan bir kültür ve 

uygarlık tümüyle yok edildi. Yahudi İsrail Hükumeti de Filistin-Suriye  coğrafyasında  hem 

soykırım yapıyor, hem de İslam eserlerini ortadan kaldırıryor. Balkanlar’da ve Ortadoğu’da da aynı 

trajediler yaşandı. Çağdaş ve medeni olduğunu savunan Hıristiyan Batı Dünyası, günümüzde, 

halklarını ve özellikle de gençlerini İslam ve İslam Kültürü tehlikesi (islamofobi) ile  

korkutuyorlar, İslamiyeti terör dini, müslümanları da terörist gösteriyorlar. İnanç, ibadet ve vicdan 

hürriyetini, “özgürlük, musavat ve kardeşlik” ülküsünü  rafa kaldırıyorlar. Azınlık yada  göçmen 

durumundaki “ Müslüman Topluluklar”  milli ve manevi değerlerinden soyutlandırılıyorlar, 

hıristiyanlık kültürüne  asimile ediliyorlar.  
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La vie, pour tout être vivant, est le champ de lutte. Tout le monde traville pour vivre, rester en vie, 

rendre eternel l’essence et l’existence de son genre. Pourquoi vivre? C’est vivre pour vivre. Cette 

réponse générale comprend l’objectif des êtres crées et vivants sur terre, meme au ciel. Et bien pour 

vivre: il faut lutter, gagner, manger, dormir, boir, travailler et avior des droits naturels qui donnent 

la possibilité d’exisitence conformement aux exigences de la vie mondiale aussi bien naturelle que 

sociale et culturelle. Mais il ne faut pas seulement vivre pour manger et s’amuser, c’est parce qu’il 

est contre le but d’être et la philosophie de vie. 

La lutte de vie consiste en coéxistence des individus et des groupes avec leurs traits essentiels, 

caracterisant son être naturel et culturel. C’est à dire chaqu’un des êtres vivants a comme objectif: 

vivre heureux dans lemonde, garder des droits étant donnés de naissance; liberté de vie, 

d’expression, de croyance, d’existence, etc. Les systemes démocratiques contemporains luttent 

pour sauvegarder des droits de l’individu et de société en harmonie totale.    

Dans le scene de l’histoire humanitaire, on a toujours parlé de l’être humain, d’individu et de 

société, y compris deux genres d’être (masculin et féminin). Evidement, il fut aussi le sujet de 

discussion la majorité et la   minorité comme des parties composantes la société humaine. Ainsi 

qu’on a beaucoup parlé de la vie communautaire ou sociable avec ses organes necessaires: majorité 

et ses principes naturels et constitutionels, régle de la minorité, des droits de minorité, de son statut 

dans la société nationale et multiculturelle. Et on en a fait beaucoup de définitions et de 

revendications, mais il n’ya pas une définition juridiquement reconnue. C’est la raison pour 

laquelle, nous avons des differentes définitions, selon lesquelles les termes en question ont des 

différents sens.  
 

 

LA MINORITÉ OU LES MINORITÉS 
 
Qui est la minorité?  Elle est; 

1. Un groupe ou une communauté appartenant a une religione et une race et une culture 

différente  dans  la société dont il fait partie. 

2. L’état d’une personne qui n’a pas encore ateint  l’age l’égal et ne  peut pas été considéré 

comme  pleinement esponsable de ses actes, n’étant pas majeure, 

3. Un état d’infériorité, 

4. Dans un groupe donné, le regroupement du plus petit nombre face au regroupment du plus 

grand  nombre, 

5. L’incapacité de se servir du son entendement sans la direction d’autrui. 

6. Un groupe numériquement inférieur au reste de la population d’un Etat, en posistion non 

dominante, dont les membres-ressortissants de l’Etat- possedent du point de vue éthnique, religieux 

ou linguistique des caractéristiques qui different de celles du reste de la population et manifestent 
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un sentiment de solidarité, a l’effet de préserver leur culture , leurs traditions, leur religion ou leur 

langue. 

        La notion de minorité subsiste en; 

1. Minorités nationales, 

2. Minorités en droit international, 

3. Minorités en culture. 

4.  

Les minorités nationales; longtemps parlé de minorités nationales, nottament a propos du pays et 

de populations inclus dans L’Empire Ottoman d’avant 1918. Cette términologie n’a pas été retenue 

en droit international, mais le concept de minorité a été adopté et est largement utilisé. La 

Communauté Europeenne a cependant confirmé la recommandation 1201 du Conceil de L’Europe 

concernant les minorités nationales. 

Les minorités en droit international; que sont les minorités au regard du droit international? Une 

minorité est un groupement de personnes liées entre elles par des affinités religieuses, linguistiques 

éthniques, politiques, englobées dans une population plus important d’un Etat, de langue, de 

religion, de politique differentes. Le droit des minorités est reconnu et décrit dans diverses chartes 

ou déclarations internationales. 

Adoptée par consensus en 1992, La Déclaration des Nations Unies sur les minorités, en son article 

premier, se réfere aux minorités comme étant fondées sur leur identité nationale ou ethnique, 

culturelle, religieuse   ou linguistique, et dispose que les Etats doivent protéger leur existence. Il 

n’existe pas de définition reconnue à l’échelon international qui permette de déterminer quels 

groupes constituent des minorités.  

La difficulté de parvenir a une définition largement acceptable est due à la divérsité des situations 

qui connaissent les minorités. 

Tel qu’il est employé dans le systeme des droits de l’homme des Nations Unies, le terme 

“minorité” renvoie généralement aux minorités nationales ou ethniques, religieuses et 

linguistiques, conformémednt à la Déclaration des Nations  Unies sur les minorités. 

D’apres une définition proposée en 1977 par Francesco Capotorti, “une minorité est un groupe 

numériquement inferieur au reste de la  population d’un Etat, en position non dominanate, dont les 

membres- ressortissants de l’Etat-possedenet du point de vue ethnique, religieux ou linguistique 

des caractéristiques qui different de celles du reste de la populatıon et manifestent meme de façon 

implicite un sentiment de solidarité a l’effet de perserver leur culture, leurs tradions, leur religion 

et leur langue.”
1
   

Alors on se demande, qui sont les minorités? Les minorités comprennent des groupes qui; 

- comptent moins de memebres que  le reste de la  population du pays, 

- sont en position non dominante, 

- résident dans le pays, comme nationaux ou groupe entretenant des relations  historiquement 

étroites avec celui-ci, 

- possedent des caractéristiques éthniques, religieuses ou linguistiques différentes de cellles 

du reste de la  population. 

Il est communement admis que les groupes minorités comprennent des minorités nationales, 

éthniques, culturelles, linguistiques et religieuses, ainsique certains groupes de migrants, de 

réfugiés et de peuples tribaux. 

Les Droits de L’Homme; en tant que notion essentiellement politique, sont apparus en Europe, 

puis en Amerique; avec des differences nationales marquées. Les citoyens acquierent aux XVIIe 

siecle (Habeas corpus de 1679 et Bill of Rights de 1689 en Angleterre) et  XVIIIe siecle  

(Déclaration de 1789) des droits civils et  politiques: libérté individuelle, droit de propriété, droit de  

résistance à l’opression, libérté de  pénsee. Les droits de l’homme, conquête des Etats 

démocratiques modernes, ont été au coeur de l’affrontement avec les régimes  totalitaires au XXe 

siecle. 

                                                           
1
  E/CN.4/Sub.2/384/Rev. 1, par. 568. 
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Au XXe siecle, ces droits s’élargissent aux domines économique, social et culturel, en meme tant 

qu’ils se diffusent dans le reste du monde.  

La Déclaration Universelle des droits de l’homme de 1948, élaborée dans le cadre des Nations 

Unies, ajoute aux droits civils et politiques des principes économiques et sociaux, comme 

préambule de la constitution de 1946 le  pour la  France. Sont nottament reconnus le droit du 

travail, à la protection de la femme et de la famille au respect de la vie. 

Cependant, le probleme de l’effectivité du controle du respect des droits de l’homme est toujours 

tres important. Parce que les déclarations des droits sont le plus souvent des textes symboliques qui 

ne lient pas les Etats a l’interieur de leurs frontieres et dans leurs rapports avec les citoyens. Ils sont 

donc libres de mettre en place ou non des moyens pour en assurer le respect. C’est a dire que 

l’effectivité du respect des droits est entre les mains des Etats. 

Une justice internationale, embroyonniste, tend a se developper en réponse à certains conflicts 

particulierement sanglants. Ont été mis en place des tribunaux pénaux internationaux pour juger les 

crimes commis dans l’ex-Yougoslavie et au Rwanda. Par ailleurs, La Cour pénale internationale, 

installée à la Haye, sanctionne, dans un cadre internationale permanent, les crimes contre la paix, 

contre l’humanité et les crimes de guerre.   
           

 

LES DROITS DES MINORITÉS 
 
Les droits des minorités sont reconnus, au moins officielement, par divers Etats selon les 

recommandations des instences internationales, principalement de l’ONU, et de l’UNESCO. En 

Europe ce n’est ni cas ni de la France, ni de la Turquie, ni de la Grece, mais la doctrine favorable 

en droit international désigne deux classes de droits. L’une est le droit materiel et l’autre est 

appliquée au droit moral. 

C’est aux XVIIIé et XIXé siécles, avec la création des Etats nations que, les groupes non dominants 

ont entrepris leurs efforts pour reserver leurs différences culturelles, religieuses ou éthniques. La 

renaissance et la protection des droits des minorités en vertu du droit intrnational ont commencé à 

l’époque de la Lique des Nations grace a l’adoption de plusieurs “traités des minorités”. Lorsque 

l’Organisation des Nations Unies a été crée pour succeder à la lique des Nations en 1945, elle a 

aussi élaboré progressivement un certain nombre de normes, procédures et mécanismes touchant 

aux minorités. 

La Délaration des Nations Unies sur les minorités, adoptée par consensus en 1992, en son article 

premier, se réfere aux minorités comme étant fondées sur leur idéntité nationale ou éthnique, 

culturelle, religieuse ou linguistique, et dispose que les Etats doivent protéger leur existence. Il est 

fréquemment souligné que l’existence d’une minorité est une question de fait et que toute définition 

doit tenir compte à la fois de facteurs objectifs (comme l’existence d’une éthnicité, d’une langue ou 

d’une religion commune) et de facters subjectifs ( comme l’idée que les individus concérnés  

doivent s’idéntifier eux-memes étant membres de minorité).     

 “Environ un milliard des personnes dans le monde appartiennent a des groupes minoritaires, dont 

beaucoup sont victimes de diverses formes de discrimination, de l’exclusion et, souvent des conflits 

violents”. 

Tenir compte des aspirations des groupes minoritaires nationaux, éthniques, religieux et 

linguistiques, et garantir les droits des personnes appartenant a des minorités, c’est reconnaitre 

l’égalité de tous les individus et favoriser leur participation a la société. 

Des sa création, l’ONU a fait figurer les droits des minorités en tête de ses préoccupations relatives 

aux droits de de l’homme. La Protection des droits fondamentaux des personnes appartenant à des 

minorités est garantie expressement par l’article 27 du Pacte International relatif aux droits civils et 

politiques. 

Les minorités mettent traditionellement en avant leur droit de voir leur existence en tant que groupe 

protégé, leur idéntité reconnue et leur participation effective à la publique ainsi que le respect de 

leur pluralisme culturel, religieux et linguistique préservés. Et La Déclaration des Nations Unies 
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sur les minorités enonce un droit plus génral de participer à la prise de décisions  et dispose que les 

intérets légitimes des personnes appartenant à une  minorité doivent être pris en compte dans 

l’éloboration des politiques et programmes nationaux.  

La  promotion et la  protection des droits des minorités  nécessitent en general d’accorder une  

attention particuliere à des questions telles que la  reconnaissance de l’existence des minorités; 

leurs efforts a accomplir pour garantir leurs droits à la  non-discrimination et à l’égalité; la  

pormotion de l’éducation  multiculturelle et interculturelle, àl’échelon national et local; la  

promotion de la  participation des minorités  à tous les aspects de la  vie publique; la  prise en 

compte de leurs préoccupations dans  des actions menés pour le développement et contre la  

pauvreté, pour  ameliorer la situation des femmes et les problémes spécifiques des enfants 

appartenant  a des minorités. 

Dans toutes les régions du monde, les minorités sont souvent les premieres victimes des conflits 

armés et des luttes internes. La situation des réfugiés et des personnes déplacées à l’intérieur de 

leur pays qui appartiennent à une minorité, surtout celle des femmes et des enfants, est 

particulierement  préoccupante. Les membres de minorités nationales ou éthniques, religieuses ou 

linguistiques sont également victimes  de formes multiples de discrimination.          

Dans la  pratique, en vertu du droit international, certains  droits des minorités ont été rendus 

applicables aux migrants  récemment arrivés qui partagent une identité éthnique, religieuse ou 

linguistique. Le traitement qui leur est réservé doit reposer sur le principe du droit international 

coutimier de non-discrimination, qui est fondamentale droit  et qui a été reflété dans  tous les 

instruments  et documents relatifs aux droits de l’homme. 

D’apres le commentaire du Groupe de travail sur les minorités, toute  action visant la  protection 

des minorités doit être principalement centré sur la  protection  de l’existence physique des 

minorités, ce qui suppose la  protection contre la  génocide et les crimes contre l’humanité. La 

Déclaration de Durban de 2001 affirme que “ l’idéntité éthnique, culturelle, linguistique et 

religieuse des minorités, la  ou il existe, doit être protégée, et les personnes qui appartiennent  à 

ces minorités devraient etre traitées dans  des condistions d’égalité et jouir de leurs droits de 

l’homme et de leurs libértés fondamentales  sans  discrimination d’aucune sorte”. 

En effet, la promotion et la  protection de l’idéntité des minorités sont d’une  importance 

fondamentale pour leurs  droits. Elles empêchent l’assimilation et la  disparition des cultures, des 

religions et des langues qui donnent au monde  sa richesse et constituent donc une  partie de son 

patrimoine. La  non-assimilation signifie que  la  divéristé et le pluralisme  des idéntités  ne sont 

pas seulement tolérés mais aussi protégés et respectés. Des mesures positives sont necessaires pour 

que la  divérsité culturelle, religieuse et linguistique soit respectée et pour qu’il soit reconnu que les 

minorités enrichissent  l’ensemble de la  société grace a cette divérsité. 

Le droit de ne  pas subir de discrimination est essentiel lorsqu’il s’agit de protéger les droits des 

minorités dans  toutes les régions du monde. Partout, dans  leur vie quotodienne, les minorités se 

heurtent à une  discrimination directe et indirecte, dans  la  loi comme  dans  la  politique. 

La non-discrimination et l’égalité font partie des principes fondamentaux du droit international  des 

droits de l’homme. Le principe de non-discrimination exclut toute distinction, exclusion, restriction 

ou préférence qui a pour but ou pour effet de détruire ou de compromettre la  reconnaissance, la  

jouissance ou l’exercice, dans  des conditions d’égalité, de tous les droits de l’homme et de toutes 

les libértés fondamentales. 

D’ailleurs, le droit international des droits de l’homme prévoit l’adoption de mesures spéciales en 

faveur de certains groupes  ou individus en vue d’éliminer la  discrimination et de  parvenir a une 

pleine égalité, non seulement dans  la loi mais aussi dans  la  pratique. Plusieurs instruments 

juridiques en font mention. La  Convention internationale sur l’élimination de toutes formes de 

discrimination  raciale autorise l’application de “ mesures spéciales”  à seule fin d’assurer comme 

il convient le progres de certains groupes raciaux ou éthniques  ou d’individus  ayant besoin de la  

protection  qui peut être  necessaire pour leur garantir la  jouissance et l’excercice des droits  de 

l’homme et des libertés fondamentales. La  Convention sur l’élimination de toutes formes de 
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discrimination à l’égard des femmes prévoit l’application  de “ mesures temporaires” spéciales 

visant à accélérer l’instauration  d’une  égalité de fait entre les hommes et les femmes. 

Les mesures spéciales visant à protéger l’existence et l’idéntité des minorités et à créer des 

conditions propices à la promotion de cette idéntité, nottament grace à l’enseignement dans  

des langues minoritaires, doivent être distinguées des mesures spéciales. Less mesures 

spéciales qui tendent à protéger les minorités peuvent être permenantes. A ce sujet, le 

Comité des droits économiques, sociaux et culturels, dans  son obsérvation générale no 21 

(2009) concernant le droit de chaqun de participer à la vie culturelle, à  évoqué l’obligation 

pour les Etats  de connaitre, de  respecter et de  protéger les cultures minoritaires en  tant 

que composantes essentielles de l’idéntité des Etats eux-mêmes. 

Pour mieux protéger les minorités conformement au principe de non-discirimination, il faut 

leur donner le meme accés que le reste de la  population aux services sociaux et a l’emploi 

dans les secteurs  public et privé, y compris en prenant des mesures positives. Les causes 

profondes des violations des droits de l’homme résident fréquemment dans les inégalités 

entre les groupes en matiere d’exercice des droits économiques, sociaux et culturels. Il 

importe particulierement d’être  attentif a la  situation des personnes appartenant  a des 

minorités au moment de l’élaboration, de l’exécution  et de l’évaluation des programmes 

de lutte contre la  pauvreté et dans  le cadre des efforts accomplis, et il faut en outre 

adopter  des  mesures qui permettent aux minorités de participer effectivement aux projets 

de développement  et aux projets économiques et d’être  consultées  a leur propos. 

La  néccesité de veiller à ce que  les minorités soient traitées sur un pied d’égalité avec le 

reste de la  population et jouissent des droits de l’homme et des libértés  fondamentales 

sans  discrimination d’auqune sorte a été affirmée par la Conférence d’examen de Durban 

qui, dans  son document final, à exhorté les Etats “à renforcer les mesures visant à éliminer 

les obstacles et à élargir l’accés à une  participation plus large  et plus  concréte des 

personnes appartenant à  des minorités éthniques, religieuses ou linguistiques  à la  vie 

politique, économique , sociale et culturelle de la  société.” 

 

 

PARTICIPATION EFFECTİVE ET CONCRÉTE DES MINORITES 
 
La participation des minorités à la  conduite des affaires publiques et à tous les aspects  de la  vie 

politique, économique, sociale et culturelle du pays dans  lequel elles vivent est de fait essentielle 

pour préserver leur idéntité et combattre l’éxclusion sociale. Les mécanismes doivent exister pour 

que la  diversité de la sociéte, illustre  par l’existence de groupes minoritaires, soit reflétée dans  les 

institutions publiques, comme les parlements nationaux, et dans  la  fonction publique, y compris la  

police et l’appareil judiciaire, et que les personnes appartenant à des minorités soient dument 

représentées et consultées et qu’elles aient leur mot à dire dans les décisions qui les concernent ou 

qui concernent  les terittoires et régions dans lesquels elles vivent. 

Cette participation doit être fructueuse et non purement symbolique et tenir compte  du fait, entre 

outres, que les minorités sont couramment sous- représentées  et que leurs préoccupations ne  sont 

pas suffisement prises  en considération. La participation des femmes issues des minorités est 

particulierement  importante. 

Consciente de l’enjeu, la  communauté international a mis à la  disposition des minorités plusieurs 

instruments et mécanismes visant à assurer leur protéction à l’échelon national et international.      
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LA MAJORITÉ OU LES MAJORITÉS 
 
Quant à la majorité; la place et le role de la majorité et de la minorité dans le jeu politique en 

démocratie sont connus. Ilya beaucoup d’avantages et fonctions de la regle de la majorité dans un 

systeme pluraliste sont cités. En l’absence de consensus ou d’unanimité, la position majoritaire 

s’impose comme regle dans  contexte pluraliste. Bien sure qu’ilya des traits communs entre 

majorité et minorité. La majorité et la minorité exercent leurs activités dans  l’égalité. Elles sont 

representées à des niveaux divers dans  les institutions de l’Etat. Elles participent l’une et l’autre a 

l’animation de la vie politique. 

La régle  de la  majorité rend gérable  le regime de liberté. Chaqun est libre, mais c’est la vision 

majoritaire qui s’impose la régle de la majorité favorise l’arbitrage des contradictions sociales. 

La majorité garantit le droit a la différence et consacre la tolérance vis- à-vis des positions 

minoritaires. Le principe  de la majorité favorise  la discussion et ouvre la porte à la persuasion. La 

minorité peut travailler à se  constituer en majorité ou si necessaire, à accepter que la  position 

majoritaire soit la  meilleure.   

L’homme  ne  fasse aucune place  au droit à la différence, c’est à dire en substance aux droits  

culturels particuliers des groupes éthniques et au pluralisme  qui en découle  naturellement. La 

raison en est simple; Née au  lendemain de la  Seconde Guerre  Mondiale, la  Déclaration avait  

pour objectif d’enroyer tous les facteurs  de discrimination qui, à la  faveur de nationalismes 

exacerbés, avaient éngendré deux conflits  planétaires et qui avaient abouti aux formes  les plus  

barbares de l’éthnisme et du racisme. 

C’est en effet la  personne  qui est premiere et non  le groupe auquel elle ressortit. C’est la  

personne en tant qu’être raisonable et libre, égale a toutes les autres, qui est la  source du Droit. 

Mais la  personne  n’est pas seulement l’individu abstrait, sujet du droit. Elle est profondement 

conditionnée par le  groupe particulier  auquel elle appartient, quel qui soit le  critere d’éthnicité qui 

caracterise ce groupe –la religion, la  langue, la  race, etc. Si bien que  ce qui était refoulé dans  la  

Déclaration de 1948, à savoir la  différence éthno-culturelle, allait bientot prendre une  revanche 

spectaculaire. 

Les droits de l’homme a la  différence se posent dans les ésprits comme  les droits de chaque 

peuple ou de chaque  groupe éthnique à  affirmer, defendre, sauver ou récouperer son idéntité 

culturelle authéntique  qui le differencie des autres. En reponce à ces revendications, multiformes 

mais généralisées, s’elaborent  peu à peu les doctrines et les politiques du pluralisme  culturel. 

On peut reconnaitre schématiquement trois categories de revendications  idéntitaires, auquelles 

répondent trois  types de doctrines pluralistes. La premiere surgit en réaction contre la  politique 

d’assimilation, pratiquée dans  le cadre de la colonisation ou celui de la  conquête. Elle est soutenue 

par la  théorie du relativisime culturel. La  deuxieme  vague se maniféste  en relation contre 

l’anonumat secrete par la  société industrielle  avancée. Elle est sanctionnée par l’idéologie du 

pluralisme culturel. La  troisieme vague  est provoquée par la peur que  fait peser sur  l’idéntité 

particuliere l’idéologie de la  mondialisation. Elle suscite  des recherches et des théses sur  une  “ 

nouvelle citoyennetété” compatible  avec le pluralisme culturel. Il importe de discerner a chaqun de 

ces trois “mouvements”, d’une part ce qui’l entre de stratégique ou pathologique  dans  les 

réactions  idéntitaires, d’autre part ce qui, dans  les théories correspondantes est conforme ou 

contraire au principe d’universalité qui fonde  les Droits  de l’Homme. 

 

 

LE PLURALİSME 
 
Le pluralisme est un cadre d’intéraction dans lequel différentes groupes montrent suffisement de 

respect et de tolérance  pour coéxister et interagir dans un climat plus harmonieux  que conflictuel 

et sans volonté d’assimilation.  

Le pluralisme  est un systeme  reconnaisasant d’existence de plusieurs mode de pensée, de  

comportement, d’opinions,etc., existence meme de ces courants de  pensée. 
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Le  Pluralisme est l’existence au sein d’un meme systeme d’opinions de courants d’idées et de  

comportements divers, en matiere politique, économique, sosciale, religieuse.... Au moins 

théoriquement, chaqun des groupes qui composent un systeme  politique pluraliste fait preuve de 

tolérance et de respect envers les autres, permettant une  coéxistence harmonieuse sans  volonté 

d’assimilation  des autres groupes. 

En philosophie, le  pluralisme est une  doctrine qui admet une  pluralité des êtres qui sont multiples, 

indépandants et qui ne  peuvent êtres réduits à une  substance unique. Le pluralisme philosopique 

s’oppose au monisme  et au dualisme. 

En poitique, le  pluralisme est un systeme  d’organisation qui reconnait et accepte la  divérsité des 

courants  d’opinion, de leurs  represantants  et des partis politiques. Il est l’un des fondements  de  

la  démocratie.  

Le pluralisme sous-entend la  liberté d’opinion et d’expression ainsique la  reconnaissance des 

partis politiques.  Il s’oppose l’autoritarisme, au monopartisme et bipartisme.  

      

 

LE RELATIVISME CULTUREL 
 
A ce propos, il est important de parler  de lidéologie de l’authénticité qui se trouve être  ailleurs 

l’idéologie dominante: elle  entraine  alors toute  la  population, de gré ou de force, dans  un 

processus, de contre-acculturation, qui consiste dans le rejet brutal de la culture occidentale héritée 

de la colonisation, meme si on en garde les éléments materiels et techniques devenus  

indisponsables  pour la vie moderne. L’idéologie qui préside a un tel processus est dominée par 

deux phénomenes specifiques: le  “messianisme politique”, qui mobilise les forces vives  de la  

nation autour d’un héros carismatique sensé apporter la génération et le  salut, et le  retour aux 

sources, qui assigne  au peuple  la  tache de redécouvrir son idéntité originelle élevée au rang d’un 

mythe. 

 

 

LA CULTURE GLOBALE 
 
Le prencipe de la culture globale est donc combattre la diversifie des cultures qui freine la 

standardisation des produits et des  comportements exigées par le  processus de globalisation. Il 

faut ajuter que l’expention de la culture de masse ne  peut s’accomoder des frontieres nationales: 

aussi la nation est la cible principale des idéologies de la mondialisation. 

La “nouvelle citoyenneté” fait l’objet de diverses hypoteses qui peuvent néanmoins  se  ramener  a 

deux théories principales : celle de la “citoyenneté –résidence”, celle de la  “citoyenneté 

postmoderne”. 

La citoyenneté-résidence stipule l’octroi de la citoyenneté à tout individu  résidant et travaillant 

dans  un Etat, libre à lui de se conserver ses  attaches originelles, éthniques  ou nationales.  

La citoyenneté postmoderne se donne  pour fondement la nation de  “patriotisme constitutionnel”. 

Concretement, cette idéntité politique réduite à son acception civique, exclut toute référance à une  

communauté historique et culturelle particuliere, voire a un territoire déterminé. 

Dans ces deux théories, tout se  passe comme  s’il yavait  deux domines  parfaitement héterogenes: 

d’une  part la citoyenneté qui est le  “lieu” soit  d’un certain nombre  des droits sociaux, soit  d’un 

patriotisme   devenu abstrait; d’autre part, la  nationalité, qui est le  lieu de  l’affectivité et de  

l’expression spontanée du besoin d’identification et de  renaissance.    
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L’INTÉGRATION ET L’ASSIMILATION 
 
A ce propos, nous  parlerons  ici en bref, d’intégration et  d’assimilation. 

Depuis que les  relations de  domination existent, les dominés se sont  insurgeés pour les abolir et 

les dominants  se sont  évertués a les justifier. Le combat du vocabulaire, des théories explicatives 

de  la réalité, des  grilles de lectures des faits sociaux, fait ainsi partie des luttes sociales. La 

déconstruction des  mots, concepts et argumantaires qui accompagnent  les  dominations est une  

néccesité por abolir celles-ci. Il ne  faut pas oublier le combat contre les dominations de sexe, de 

race et de  classe qui caractérisent  notre société en s’articulant de  maniere systématique.  

    

     

L’INTÉGRATION 
        
L’ıntégration, pour Emile  Durkheim, est une  propriété de la société elle-meme. Plus les relations 

interne à la société sont intenses, plus la société en question est intégré. L’intégration s’oppose ici à 

l’anomie, qui signifie la  désorganisation sociale et la  désorientation  des conduites individuelles 

produites par l’absence de regles et de contraintes sociales. 

Dans  la  sociologie dominante de  l’immigration, l’intégration s’entend dans un sens opposé à 

l’usage durkheimien. La nation ne s’applique plus à la société dans son ensemble, mais l’individu. 

L’individu est intégré quand il est “englobé” par ses differents groupes d’appartenance. 

Dans le discours de justifcation des discriminations racistes, le  mot intégration va de  pair avec les 

mots “ étrangers” et “immigrés”. L’intégration est un forme  d’injonction toujours répétée, car 

jamais tout à fait réalisée, car jamais réalisable, pour celui qui doit s’y contraindre: elle est 

finalement un horizon inatteignable et donc constructeur d’une  limite entre un “eux” et un “nous” 

, et par la meme producteur d’un processus de  discrimination. L’intégration est un des vecteurs 

forts de discrimination  systematique, ce  qui questionne donc fortement sur la possibilité 

d’articuler une  politique d’intégration et de  lutte contre les discriminations. 

Certaines définitions  marquent des differences entre  les termes assimilation et intégration 

réservant le premier au champ culturel dans  lequel il s’est développé en anthropologie, et le  

second au champ social dont il est lui-meme issu. D’autres marquent un différence  de degré 

l’assimilation étant un processus de  disparition totale des traits culturels minoritaires, l’intégration 

n’étant qu’un processus qui permet tout en adoptant pour le  groupe minoritaire les valeurs et  la 

culture  du groupe majoritaire, de  conserver certains  traits culturels initiaux. 

En effet, de  maniere générale, l’utilisation du concept d’intégration se fait dans  une  logique 

postulant que c’est a l’individu minoritaire- ou  groupe  minoritaire lui-meme de “s’intégrer” au 

groupe  majoritaire.  Nous sommes donc  à l’opposé du concept d’intégration sociale tel que  

définit par Durkheim. Cette inversion de la  logique de la  définition durkheimienne montre bien en 

quoi le modele de d’intégration culturelle masque la  vision assimilationiste projectée sur  

l’immigré et plus  encbre  sur ses déscendants. 

Par ce terme, né “l’intégrationnisme” qui désigne  les logiques de pensée construites à partir du 

concept d’intégration appliquées aux individus et aux groupes minoritaires. Dans  ses formes les 

plus caricaturales, la logique intégrationniste conduit à évaluer les “volontées d’intégration” ou les 

“efforts d’intégration” , à imposer un “modele  d’intégration” , contresens àtous processus de 

socialisation émancipatrice. 

 

 

L’ASSIMILATION 
 
L’assimilation est l’action de rendre semblable et meme idéntique à quelqu’un ou à quelque chose, 

soit par intégration complete dans un autre ou une  autre  subctance, soit par une  comparaison 

procédent d’un acte  de  jujement ou de volonté. 
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Ce terme est un emprunt aux sciences du vivant qui désigne en physiologie les  processus qui 

consistent a  transformer pour un être  vivant la  matiere en leur propre substance. En philosophie, 

l’assimilation consiste en l’acte de penser qui considere une  chose semblable. Les sens données a 

ce  terme  en matiere sociale  par la  suite  prennent ces deux tendances: comme  processus de  

synthétisation qui fusionne  des  peuples  anciens en un peuple nouveau, et comme  tendances a 

produire  du semblable a partir du different. 

Le terme d’assimilation est fortement lié à  d’autres : adaptation, incorporation, intégration, 

naturalisation, homogénisation, etc. L’assimilation est le  processus de  transmission culturelle qui 

subit les  groupes sociaux minoritaires, au contact du groupe majoritaire. Le sens  que  prend 

globalement le terme  aujourd’hui est l’adoption progressive par les  individus d’un groupe 

minoritaire des  traits culturels du groupe majoritaire qui les “ accuille” jusqu’a la  progressive 

disparition de tous traits culturels initiaux.  

L’assimilation sociale est le processus parlequel un ensemble d’individus, habituellement une  

“minorité” et un groupe d’immigrants se fond  un nouveau cadre sociale, plus  large , qu’il s’agisse 

d’un groupe plus  important, d’une  région ou de  l’ensemble  d’une  société. 

Beaucoup de  sociologues ont  voulu trouver les  meilleurs indices d’assimilation à leur culture 

d’origine, la mise au pas de leur personnalité et leur atomisation au sein de la  société qui les  

absorbe.  
L’Immigration et L’Immigré; L’un des problemes le plus  important de l’histoire humaine est 

celüi d’immigration et d’immigré, étant donné l’essence ou le poursantage  remarquable du people 

des pays. Depuis des le debuut, dans  l’histoire de l’humanité ilya  l’action d’immigrer, de 

séjourner de maniere durable  ou définitive dans  un lieu ou pays dont on n’a pas  l’attachement et 

la  nationalité. 

Que  signifie l’immigration?. Elle est l’action d’immigrer d’un lieu a l’autre, d’une  region a une 

autre d’une  maniere passagere  ou durable pour des differentes causes.Quant a l’immigré ou 

immigrant (ou bien migrant); il est celui  qui est en train d’immigrer. Un immigré est une  personne  

qui est établie dans  un pays par voie  d’immigration. 

D’apres la  définition générale, l’immigration est le  phénomene d’entrée dans  un paye d’accueil 

d’individus, en but de s’y trouver un emploie ou un abergement ou bien de s’y établir une milleure 

qualité de vie. 

Le mot “ immigration” est aussi employé au sens d’integration; a ce moment la, il signifie “ le 

phénomene désignant les mouvements  de population d’un territoire vers un autre. En effet, la  

plupart de population d’un pays (par exemple  Les Etats Unies et l’Australia) est en génral issu de 

i’immigration partielle ou totale. Cela  fut depuis des siecles l’action la  plus  durable dans  la  

viedes communutées humanitaires. 

Pour etre compatiblité comme immigre, il faut etre né a  l’étranger, sans  azvoir la  nationalitédu 

pays dont on veut vivre. En outre, c’est le   pays  de naissance qui définit l’origine géograpique 

d’un immigré et  non sa nationalité de naissance. 

Il ya biensure des différentes motivations de l’immigration. Peremierement les causes ou les 

conditions naturelles (comme le  climat, le séisme, la  sacheresse, l’humidité, les inodations) ont 

toujours  obligé l’individu ou le peuple a  immigrer dans  un autre endroit ou il peut survivre 

conformement a sa  perspective de vie. Deuxiemment, il ya  des des motivations matarielles et 

sprituelles ( comme professionelle, études, politiques, sécuritaire, économique, familiale, fiscale et 

etc.) qu’attierent l’immigration. Troisiemment, les conditions de vie dans lesquelles se  trouvent les 

individus  ou les peuples ( comme la politique injuste, l’inégalité, la  tyrannie, le déspotisme, la  

colonisation, la  guerre, les disputes internes, les luttes sociales et culturelles, l’exile politique et 

etc.) néssecitent les gens quitter le  territoire ou le pays dont on vie et déplacer a  un autre ou on 

peut établir une meilleure  qualité de vie dont on éspert.    

           
Les Mots clées: L’assimilation, la minorité, la majorité, le pluralisme, les droits  de l’homme, 

l’immigration, adaptation, incorporation, intégration, naturalisation, L’ıntégration, le  relativisme  

culturel. 
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SUMMARY 
This article adressed minorities and their rights, problems and difficulties  faced by those in 

minority status.   The life for all bing alive is the field of life.  

What is the minority? Minority(minorities); The state of being a minor; youth, the period of a 

person’s life prior to reading adulthood. Any subgroup that does not from a numerial majority. 

Most people agreed, but a sizable minority were upest by the decision. 

Empowered by or representing a minority (usually a plurality) of votes cast, legislative seats, etc., 

rather than an outright majority thereof. 

What is the Immigration? This is the international mouvement of people into a destination country 

of which they are not natives or where they do not possess citizenship in order to. 

What is the Majority? Majority(majorities);  More than half (50%) of some  group. The 

majority agreed that the new proposal was the  best. 

Those opposing the building plans were in majority, so the building project was conceled. 

Majority in the sense of “more than half” is usued with countable nouns only; for exemple “The 

majority of  the membres of the committee wewr in favour of the motion”. It is  incorrecte to use  

with it uncountable nouns, as in “the majority of the world is  covered  with water. “In the latter 

case, it is perferable to use expressions such as “ the targer part of” or “ most of” instead of the “the 

majority of.” 

Key words; The  artıcle discussus the problem of the  minority and  majority on multucultural 

community.  Analysis of the notıon’s  assimilation, integration, plurality, relativity, immigration, 

adaptation and justice international.  
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ANNOTATION 
 

The article deals with the role of pedagogical integration in the organization of the  students 

cognitive activity, which is an important factor in raising the level of competitiveness of future 

specialists in higher education. 

 
Key Words: Integration, intersubject communications, thematic integration, problem integration, 

conceptual integration, theoretical integration, competitiveness, competence. 

 

 

Осы бапта педагогикалық интеграцияның рөлін түсіндіреді, оқытудың негізгі бағыттары, 

болашақ мамандықтардың болашақ мамандарының біліктілігін арттырудың маңызды 

факторы болып табылады. 

Басты сөздер: интеграция, тақырыптық байланыстар, тақырыптық интеграция, проблемалық 

интеграция, концептуалды интеграция, теориялық интеграция, бәсекелестік, біліктілігі. 

 

 

АННОТАЦИЯ 
 
В статье рассматривается роль педагогической интеграции в организации познавательной 

деятельности обучающихся,  являющейся  важным фактором повышения уровня 

конкурентоспособности будущих специалистов высшей школы.  

Ключевые слова: интеграция, межпредметные связи, тематическая интеграция, проблемная 

интеграция, концептуальная интеграция, теоретическая интеграция, конкурентоспособность 

 

Интеграция в образовании является отражением тех тенденций, которые характеризуют 

сегодня все сферы человеческой деятельности. 

Результаты интеграционного обучения проявляются в развитии творческого мышления 

учащихся, оно способствует интенсификации, систематизации учебно-познавательной 

деятельности, а также овладению грамотой культуры. Задача интегрирования не только 

показать области соприкосновения нескольких учебных дисциплин, а через их 

органическую реальную связь дать обучающимся представление о единстве окружающего 

нас мира. Иначе интеграция может превратиться в поверхностную констатацию-пародию на 

межпредметные связи. 

Ученые считают, что интеграция ускоряет формирование убеждений и мировоззрения 

учащихся, дает большой выигрыш во времени. 

Пути интеграции могут быть горизонтальные - объединение сходного материала в разных 

учебных предметах и вертикальные - объединение одним преподавателем в своем предмете 

материала, который тематически повторяется в разные годы обучения на разном уровне 

сложности. 
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В структуре интеграции, можно выделить следующие уровни (ступени) интеграции: 

1.Тематическая интеграция (два-три учебных предмета раскрывают одну тему). Этот 

уровень можно назвать иллюстративно-описательным. 

2.Проблемная интеграция (одну проблему решают обучающиеся возможностями разных 

предметов). 

3.Концептуальная интеграция (концепция рассматривается различными учебными 

предметами в совокупности всех их средств и методов). 

4.Теоретическая интеграция (философское взаимопроникновение различных теорий). 

Последний диалектический уровень интеграции предполагает использование понятий и 

принципов, заимствованных из разных областей знаний. Данный уровень позволяет 

представить мир как целостную картину. 

Различные науки, а следовательно, разные учебные предметы, изучая действительность, 

пользуются различными средствами. Если представить интеграцию как взаимодействие всех 

ее аспектов, то она может выглядеть следующим образом: взаимопроникновение, 

взаимодополнение, взаимосочетаемость, взаимозависимость. 

Задача преподавателя, планирующего интегрированное занятие, - научить студентов 

мыслить собственными категориями, сопоставлять обобщенные выводы с конкретными 

явлениями. А для этого нужно, чтобы обучающиеся пытались взглянуть на вещи, явления 

заново, как на непривычные для них. 

Альтернативность и вариативность мышления - возможность, которую представляет 

интегрированное обучение, и в этом его огромная польза.  

Существующая в стране система подготовки специалистов в различных сферах уже давно не 

соответствует требованиям сегодняшней действительности и нуждается в реформировании. 

Назрела серьезная необходимость модернизации высшего профессионального образования с 

учетом потребностей рынка, как предприятий, так и будущих специалистов.  

Традиционный подход к подготовке специалистов в высшей школе, суть которого 

заключается в формировании знаний, умений и навыков, пришел в противоречие с 

требованиями европейского образовательного пространства, в которое интегрируется 

образовательная система Республики Казахстан. 

Привычная для нас парадигма образования – ЗУН (знания, умения, навыки) реализуется в 

традиционной (разъяснительно-иллюстративной) системе обучения. Она ориентирована на 

усвоение студентами предметных, разнесенных по многим учебным дисциплинам знаний, 

умений и навыков.  

Согласно принципам Болонского процесса, вместо парадигмы образования ЗУН 

предлагается использовать принципиально новую парадигму высшего образования CBE 

(Competence – basededucation), основанную на формировании у студентов определенных 

компетенций и диагностировании уровня компетенций специалистов-выпускников вузов как 

результата высшего образования.  

Указанное соответствует принципам Болонского процесса, направленным на формирование 

единого европейского пространства высшего образования и создание общеевропейской 

системы обеспечения качества высшего образования. В этой системе результат высшего 

образования предлагается оценивать уровнем компетентности специалиста – выпускника 

вуза [1].  

Сегодня стал очевидным тот факт, что знание является определяющим фактором развития 

научно-технического прогресса мирового сообщества, и, соответственно, усилилась 

консолидация мирового потенциала образования и науки на основе международной 

интеграции в этих областях. 

С точки зрения научного подхода можно рассматривать глобальную интеграцию с 

углублением процесса интернационализации, взаимопонимания и сотрудничества в сфере 

образования и внутрисистемную интеграцию образования на основе объединения 

образовательных систем для повышения качества образования в мире. В свою очередь, 

интеграционные процессы в самой системе современного высшего образования 
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подразделяются на внешние (интеграция образования, науки и производства) и внутренние 

(интеграция различных педагогических систем и интеграция подсистем образования внутри 

образовательных учреждений). 

Современной системе высшего образования свойственна наибольшая степень 

международной интеграции, межгосударственного сотрудничества. Свидетельством тому 

служит большинство крупнейших международных образовательных программ, составной 

частью которых являются межвузовские планы сотрудничества и специальные программы 

развития образования. 

Развитие высшей   школы является важной стратегией общего национального развития, при 

этом   вузы призваны осуществлять подготовку высококвалифицированных кадров, 

профессионалов, обладающих профессионально значимыми личностными качествами, 

владеющими общепрофессиональной культурой (методологической, рефлексивной, 

системологической, экологической, квалитативной и др.) [2].  Подготовка таких кадров 

возможна путем модернизации существующей дидактической системы вузов посредством 

реализации концепции профессионально ориентированного обучения и личностно-

деятельностного, конкурентного, инженерно-психологического подходов в обучении. Это, в 

свою очередь, требует глубокого переосмысления методологических основ подготовки 

конкурентоспособных специалистов в контексте решения конкретных задач будущей 

профессиональной деятельности 

Важно помнить, что дискретно-дисциплинарная модель освоения содержания обучения на 

протяжении продолжительного периода обеспечивала подготовку поколений 

квалифицированных специалистов. Однако формальная разобщенность родственных 

дисциплин в учебных планах, неоправданные различия в понятийно-терминологическом 

аппарате, недостаточное использование межпредметных связей в учебном процессе не 

способствуют ни целенаправленному формированию целостной системы знаний 

обучающегося, ни усвоению способов познания, общих для многих учебных дисциплин. 

При этом междисциплинарно-интегративный характер деятельности специалистов 

технического профиля требует формирования у обучающихся умения интегрировать знания 

из различных научно-дисциплинарных областей и применять их комплексно, во взаимосвязи 

Однако технологии обучения, используемые сегодня в высшей школе, ориентированы 

прежде всего на развитие у обучающихся умений и навыков в данной предметной области, а 

не на формирование и развитие целостной системы взаимосвязанных 

общепрофессиональных знаний и интеллектуальных умений. 

Среди современных интегративно-педагогических теорий можно выделить те, которые 

непосредственно предметом своего изучения имеют интеграционные процессы, что находит 

отражение в их названиях.   

Педагогическая интеграция в высшей школе — триединый целостный процесс, 

характеризующийся усвоением обучающимися междисциплинарных знаний, воспитанием 

типологических качеств профессионального поведения личности и уровнем 

конкурентоспособности будущего специалиста.  

 Педагогическая модель организации интегративной познавательной деятельности 

обучающихся предполагает развитие интегративных способов в междисциплинарном 

знании, стимулирование развития способностей личности к самообразованию, 

самоконтролю в овладении иностранным языком. 

Эффективность педагогической интеграции в вузе обеспечивается комплексом 

педагогических условий организационно-дидактических (диагностика исходного уровня 

овладения обучающимися интегративными способами познавательной деятельности, 

педагогический выбор интегративных форм, методов обучения и самообразования, 

дифференциация обучающихся по уровню обученности по дисциплине, создание дидактико-

методических интегративных комплексов, осуществление промежуточного и итогового 

контроля), социально-деятельностных (определение содержания интегрируемого материала 

в контексте будущей профессиональной деятельности, специальная педагогическая 
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организация, управление и координация познавательной деятельности обучающихся, 

включение субъектов в различные виды познавательной деятельности, интегративная 

аудиторная и внеаудиторная познавательная деятельность и самообразование 

обучающихся), индивидуально-психологических (использование самоанализа, самооценки, 

модификации побудительной мотивации в ин-тегративной познавательной деятельности 

обучающихся, обеспечение положительного вектора ценностных ориентацией личности, 

интерактивного субъект-субъектного общения в воспитательно-образовательной среде вуза) 

[3]. 

Интеграция казахстанских образовательных учреждений в мировую образовательную 

систему требует от отечественной высшей школы ориентации на новый уровень требований 

не только к содержанию образования, к технологиям, методам и формам обучения, но и к 

уровню профессиональной компетентности будущих специалистов. Тем самым 

современные требования к качеству образования обусловливают необходимость 

модернизации существующей дидактической системы вузов по подготовке 

конкурентоспособных специалистов, соответствующих современному развитию социума, 

науки и техники.  В связи с этим Концепцией модернизации казахстанского образования на 

период до 2020 г определены основные задачи профессионального образования, среди 

которых важнейшей является подготовка конкурентоспособного специалиста.  

Педагогическая парадигма интеграции проявляется в терминах и понятиях, которые 

варьируются по следующим смысловым направлениям и характеризуют соответственно 

интегративный — состояние, интеграционный — процесс, интегральный - свойство, 

интегрированный — результат В современной педагогической науке эти направления 

систематизированы в научные идеи, что способствовало появлению интегративной 

педагогики, интегративного подхода, интеграционных и интегративных технологий, 

интегративной методики 

Для развития понятия интеграции в учебном процессе и науке в целом первостепенное 

значение приобретают такие компоненты содержания образования, которые отражают 

тенденции взаимосвязи научного знания. Их значимость обусловлена определяющей ролью 

интеграционных процессов науки в формировании современного стиля научного мышления 

и мировоззрения человека. 

Педагогическая интеграция позволяет осуществлять процесс обучения в соответствии с 

такими дидактическими принципами, как принцип целостности, который, являясь основным 

в общей теории систем, показывает, что целое - не простая сумма его частей, а 

взаимовлияние компонентов и связей между ними, позволяющих обнаружить присущие 

системе изменения, обозначить факт ее развития в целом Исходя из этого, педагогическая 

интеграция — не эмпирическое объединение произвольного множества элементов процесса 

обучения, связанных лишь ситуативно, а переход количества в качество [4]. 

За счет использования интеграции в педагогическом знании эффективность учебного 

процесса существенно возрастает. В практику вузов активно внедряются интегративные 

дидактические системы с целью формирования у обучаемых интегративных (целостных) 

профессиональных знаний и интеллектуальных умений, а также профессионально значимых 

личностных качеств 

Таким образом, теоретически доказано, что педагогическая интеграция является важным 

фактором повышения уровня конкурентоспособности будущих специалистов высшей 

школы 

По нашему мнению, в процессе освоения обучающимися содержания образования на основе 

педагогической интеграции следует ожидать развития личности обучающихся в 

когнитивной, интеллектуально-креативной и нравственно-этической сферах 

Так, в когнитивной сфере в результате освоения усовершенствованного содержания 

образования должно сформироваться такое качество знаний обучающихся, как 

интегративность, а сами знания должны синтезироваться в сознании обучающихся в частно- 

и общенаучные личностные картины мира, периодически обновляемые преподавателями в 
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рамках циклов учебных дисциплин. В интеллектуально-креативной сфере педагогическая 

интеграция способствует повышению творческого потенциала обучающихся за счет 

развития способности к неожиданным ассоциациям, построению аналогий и т д .В целом 

применение интегративных технологий и 'интегративного содержания обучения может 

стимулировать развитие у обучающихся интегративного мышления с помощью таких 

сложных мыслительных операций, как моделирование, систематизация, структуризация, 

редуцирование, идеализация, экстраполяция, комбинаторика В нравственно-этической 

сфере обучающихся возможно прогнозировать развитие профессионального общения, 

управленческой этики, профессионального долга . 

На уровень конкурентоспособности будущего специалиста высшей школы оказывают 

влияние рефлексивные механизмы мышления, способность к регуляции собственной 

интеллектуальной деятельности, умения в преодолении стереотипов профессионального 

мышления Механизмы рефлексии порождают когнитивный опыт, который способствует 

эффективному управлению познавательной деятельностью и обеспечивает успешное 

профессиональное развитие личности. Креативность, способность к творческой 

деятельности является значимым компонентом конкурентоспособности 

Конкурентоспособность находится в прямой зависимости с мобильностью, 

компетентностью, открытостью, гибкостью, креативностью, дивергентностыо, 

конвергентностью будущего специалиста, обучающегося в условиях высшего 

профессионального образования[5]. 

Конкурентоспособную личность можно охарактеризовать как личность полноценную, 

умеющую концентрировать внимание на главном, действовать энергично, активно, 

творчески. Такое ее развитие идет параллельно с процессами самоопределения, 

самоактуализации, самореализации, самовоспитания 

Педагогическая интеграция востребована в сфере современного высшего образования, она 

помогает формировать целостную личность, сознательно ориентированную на свою 

будущую профессиональную деятельность, способную к самоконтролю и в полной мере 

отвечающую за свое саморазвитие и самореализацию в информационной среде. Новую 

образовательную парадигму в системе высшего образования можно представить в виде 

триады от целостной картины мира - к целостному знанию и от него — к целостной 

личности 

Следовательно, насыщение дисциплин, образующих подготовку специалиста высшей 

школы элементами метазнаний, использование интегративных форм и методов занятий, 

совмещение обучения с профессиональной, научно-исследовательской и опытной 

деятельностью должно способствовать формированию профессионально значимых 

личностных качеств будущего специалиста в форме профессиональной культуры, влияющей 

на уровень его конкурентоспособности 

Таким образом, педагогическая интеграция в высшей школе - это триединый целостный 

процесс, характеризующийся, во-первых, усвоением обучающимися междисциплинарных 

знаний, во-вторых, воспитанием типологических качеств профессионального поведения 

личности, в третьих, уровнем конкурентоспособности будущего специалиста 

Ускорение во всех сферах жизни и деятельности современного человека - одна из основных 

черт всех социокультурных изменений в обществе. Именно ускорение порождает 

возрастающее несоответствие между развитием образования и стремительно меняющимся 

общим уровнем культурного и технического окружения человека. В современной системе 

казахстанского образования одним из приоритетных направлений является создание 

инновационной полиязычной модели. Интенсивные темпы и уровень развития науки и 

техники в мире требуют от современного специалиста, свободного владения иностранными 

языками для более качественного и полноценного получения необходимых теоретических и 

практических знаний, умений и навыков. 

 Казахстан как новый член Европейского пространства образования, подписав Болонскую 

Декларацию, встал на путь становления и развития полиязычного образования, для 



V. ULUSLARARASI TÜRK DÜNYASI EKONOMİ FORUMU 

20-22 EKİM 2017 MUĞLA / TÜRKİYE 

 33 

обеспечения качества образования, бурного развития технологий, развития международного 

сотрудничества и формирования единого пространства знаний.  

В Послании Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева «Новый Казахстан в новом 

мире» предложена поэтапная реализация культурного проекта «Триединство языков» 

направленная на обеспечение конкурентоспособности страны и ее граждан. «Казахстан 

должен восприниматься во всем мире как  высокообразованная страна, население которой 

пользуется тремя языками. Это: казахский язык – государственный язык, русский язык – как 

язык межнационального общения и английский язык – язык успешной интеграции в 

глобальную экономику» [1]. Сложившаяся сегодня в Казахстане социально-экономическая 

обстановка заставляет систему высшего образования учитывать тот факт, что именно 

владение иностранным языком делает выпускника вуза востребованным на рынке труда, 

открывает перед ним широкие профессиональные возможности, что, в свою очередь, 

повышает конкурентоспособность страны на мировом рынке, создает условия для 

интеграции Казахстана и в мировое образовательное пространство, и в мировую систему 

производственных отношений. Важными аспектами построения современной системы 

вузовского образования, соответствующего развитию социума и требованиям к 

образованию, предъявляемыми уровнем развития науки, техники и производства являются 

гуманизация, демократизация, интенсификация, информатизация, непрерывность и 

интеграция. В сфере образования интеграция является ведущим показателем модернизации 

социокультурной деятельности общества. 

С позиций личностно-деятельностного и контекстного подходов в высшей школе 

практическая реализация педагогической интеграции предполагает определение критериев 

успешности при овладении обучающимися способами интегративной познавательной 

деятельности, выделение показателей уровневой дифференциации обучающихся в плане их 

конкурентоспособности, дифференциацию обучающихся на типологические группы с 

учетом их языковой компетенции, разработку системной организации интегративной 

познавательной деятельности обучающихся, обеспечение результативного педагогического 

взаимодействия [6]. 

Интегративный подход в организации познавательной деятельности обучающихся является 

в руках преподавателей инструментарием для создания специальной обогащенной 

профессионально-ориентированной обучающей среды, позволяющей в рамках одной 

дисциплины (например "Иностранный язык") формировать у обучающихся интегративные 

знания и умения, а также способствующей достижению поставленных дидактических целей 

и повышению уровня конкурентоспособности будущего специалиста. 

По мнению профессорско-преподавательского состава вуза, для результативной аудиторной 

познавательной деятельности обучающихся по гуманитарным дисциплинам в вузе (в том 

числе и по ИЯ) эффективно использование следующих методов: создание проблемных 

ситуаций (64 %), решение творческих задач (56 %), защита микропроектов (40 %), блиц-игра 

(32 %) Одинаково оценены (по 24 %) игровое проектирование, проблемные лекции, пресс-

конференции, программированное обучение, инновационная деловая игра, разыгрывание 

ролей, анализ конкретных ситуаций (case-study). Полученные данные свидетельствуют о 

том, что нельзя отдать предпочтение какому-либо одному методу, так как педагогически 

обоснованно мы можем говорить лишь о комплексном подходе в использовании данных 

методов в вузовском обучении. 

Следовательно, необходимо насыщение содержания образования, обогащение 

дидактических компонентов творческими элементами, что, в свою очередь, приводит к 

усилению процесса сотворчества вузовского преподавателя и обучающегося в условиях 

интегративной организации аудиторной и внеаудиторной работы 

Для оценки динамики уровня конкурентоспособности будущего специалиста высшей школы 

в результате внедрения педагогической интеграции в учебный процесс было выделено 

несколько критериев 
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• когнитивно-информационный — связанный с развитием языкового интеллекта 

обучающихся, уровнем ассоциативности мышления, с формированием интегративности 

знаний, а также побуждающий к рефлексивности своей деятельности, способствующий 

креативности, дивергентности мышления обучающихся, 

• деятельностно-ценностный - отражающий сформированность профессионально значимых 

качеств личности обучающихся, характеризующий уровень их социализации в учебном 

коллективе и систему ценностных установок, способствующий активности и 

инициативности обучающихся, обусловливающий положительную Я-концепцию, 

• мотивационно-волевой - характеризующий тип профессиональной мотивации и 

мобильность обучающихся, направляющий их стремление и способности к достижению 

познавательных целей, регулирующий мотивацию к достижению профессиональной 

компетентности, конкурентоспособности, 

• коммуникативно-инициативный - требующий определенных организаторских качеств и 

инициативности обучающихся, формирующий их толерантность, 

• компетентностно-рефлексивный - стимулирующий интегративную познавательную 

деятельность обучающихся, раскрывающий их интеллектуальные способности, 

побуждающий формирование творческого потенциала обучающихся, ведущий к 

воспитанию ответственности за последствия своей профессиональной деятельности[7]. 

Выделенные нами уровневые характеристики являются подтверждением того, что 

устойчивое повышение уровня конкурентоспособности обусловливается успешностью 

действий педагога при интегративной организации познавательной деятельности 

обучающихся в вузе, включающей индивидуальную, групповую, мини-групповую, парную и 

самостоятельную работу, аудиторную, внеаудиторную и исследовательскую деятельность 

обучающихся 

В ходе опытно-экспериментальной работы получены результаты, доказывающие, что при 

включении курсантов в интегративную познавательную деятельность повышается их 

мотивация к изучению "вспомогательных" дисциплин, являющихся инструментарием при 

решении учебно-профессиональных задач, растет интерес к предмету, наблюдаются 

интенсивный рост и достижение более высоких уровней развития языкового интеллекта, 

целостных знаний и интегративных умений и навыков Так, в процессе опытно-

экспериментальной работы произошло перемещение обучающихся с одного уровня 

успеваемости на другой (с более низкого на более высокий). При этом в экспериментальных 

группах такие перемещения были значительнее по основным выделенным критериям. 

Выделенные критерии: когнитивно-информационный, деятельностно-ценностный, 

мотивационно-волевой, коммуникативно-инициативный; компетентностно-рефлексивный 

наполнены реальными показателями, по которым мы можем судить и об уровневой 

дифференциации обучающихся в плане их конкурентоспособности. 

Педагогическая интеграция на уровне целостного процесса, стимулирующего усвоение 

междисциплинарных знаний, обеспечивающего педагогическое управление обучением, 

воспитанием и развитием личности обучающихся, способствующего повышению уровня 

конкурентоспособности будущего специалиста высшей школы. Педагогическая интеграция 

системно объединяет цели и содержание, интенсифицирует междисциплинарные связи как 

внутри содержания учебных дисциплин, так и форм и методов обучения и воспитания в 

вузе. 

Педагогически обосновано и практически подтверждено, что ведущим фактором успешного 

формирования профессионально значимых качеств, повышения уровня 

конкурентоспособности будущих специалистов выступает педагогическая интеграция, 

которая позволяет реализовать дидактические, познавательные, воспитательные и 

развивающие цели профессионального образования в их единстве. 

Применение педагогической интеграции в организации познавательной деятельности 

обучающихся фактически связывает теоретическое обучение с практикой, дает возможность 

развивать их профессионально значимые качества и способности, формировать 
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интегративность знаний и умений обучающихся, регулировать и стимулировать 

эмоционально-волевую готовность обучающихся к профессиональной и социальной 

деятельности, способствовать повышению уровня общей культуры будущего специалиста, и 

соответственно, формировать его компетентность, конкурентоспособность в процессе 

обучения в вузе. В целом интеграция в высшей школе - это психолого-педагогический 

феномен, при исследовании которого следует учитывать данные различных гуманитарных 

наук: педагогической психологии, психологии личности, нейропсихологии, педагогической 

инноватики [8]. 

Таким образом, целенаправленная организация интегративной познавательной деятельности 

обучающихся в вузе является эффективным средством повышения их личностного 

потенциала и формирования устойчивого уровня конкурентоспособности будущих 

специалистов. 

С позиций личностно-деятельностного, контекстного и системного подходов в высшей 

школе практическая реализация педагогической интеграции предполагает: 

- определение критериев успешности овладения обучающимися способами интегративной 

познавательной деятельности; 

- выделение показателей уровневой дифференциации обучающихся в плане их 

конкурентоспособности; 

- дифференциацию обучающихся на типологические группы с учетом их языковой 

компетенции; 

- разработку системной организации интегративной познавательной деятельности 

обучающихся; 

- обеспечение результативного педагогического взаимодействия. 

Повышение уровня конкурентоспособности будущих специалистов обеспечивается 

совокупностью следующих обоснованных эффективных условий внедрения педагогической 

интеграции в учебном процессе вуза: организационно-дидактических, социально-

деятельностных, индивидуально-психологических. 

Педагогическую модель системы условий применения интеграции в высшей школе мы 

рассматривали как специально организуемую деятельность педагога, обеспечивающую 

полноту достижения поставленных дидактических целей. Интегративный подход в 

организации познавательной деятельности обучающихся является в руках преподавателей 

инструментарием для создания специальной обогащенной профессионально-

ориентированной обучающей среды, позволяющей в рамках одной дисциплины (например 

"Иностранный язык") формировать у курсантов интегративные знания и умения, а также 

способствующей достижению поставленных дидактических целей и повышению уровня 

конкурентоспособности будущего специалиста. 

Личность обучающегося реализует себя в процессе интегративной познавательной 

деятельности при условии позитивных мотивов учебы и личностной значимости для нее 

учебной дисциплины, а также при наличии дидактико-методического интегративного 

комплекса, в сумме обеспечивающих повышение уровня его конкурентоспособности и 

критериально определенной оценки результатов интегративной познавательной 

деятельности обучающихся в вузе. 

Реализация дидактико-методического интегративного комплекса, включающего в себя 

системное описание целей, задач и заданий, выстроенных в логике достижения целей 

профессиональной подготовки специалистов высшей квалификации, предполагает 

внедрение обучающе-контролируюших компьютерных программ и интегративных проектов 

по изучаемым темам. Это дает возможность на практике организовать творческую 

совместную деятельность педагога и обучающихся, способствовать уверенному овладению 

обучающимися интегративными умениями, удовлетворить их потребности в педагогическом 

общении, стимулировать развитие их креативности, личностного потенциала, необходимых 

для успешной профессиональной деятельности в будущем, а самое главное, способствует 

повышению уровня конкурентоспособности будущих военных специалистов [9]. 
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Ведущим фактором успешного формирования профессионально значимых качеств, 

повышения уровня конкурентоспособности будущих специалистов выступает 

педагогическая интеграция, которая позволяет реализовать дидактические, познавательные, 

воспитательные и развивающие цели профессионального образования в их единстве 

Применение педагогической интеграции в организации познавательной деятельности 

обучающихся фактически связывает теоретическое обучение с практикой, дает возможность 

развивать их профессионально значимые качества и способности, формировать 

интегративность их знаний и умений, регулировать и стимулировать эмоционально-волевую 

готовность к профессиональной и социальной деятельности, способствовать повышению 

уровня общей культуры будущего специалиста и, соответственно, формировать его 

компетентность, конкурентоспособность в процессе обучения в вузе 
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2017 ЖЫЛҒЫ ҚАҢТАР-МАУСЫМДАҒЫ ЖАҒДАЙ 

БОЙЫНША ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ  

ӘЛЕУМЕТТІК-ЭКОНОМИКАЛЫҚ ДАМУ 

ҚОРЫТЫНДЫЛАРЫ ТУРАЛЫ АНЫҚТАМА 

 

Prof.Dr.Lesbek TAŞİMOV
2
 

 

1. Жалпы макрокөрсеткіштер 
Алдын ала бағалау бойынша 2017 жылғы қаңтар-маусымда ЖІӨ-нің өсуі 2016 

жылдың тиісті кезеңімен салыстырғанда 4,2%-ды  құрады. 

2017 жылғы қаңтар-маусымда 6 негізгі саланың (өнеркәсіп, ауыл шаруашылығы, 

құрылыс, сауда, көлік, байланыс) даму серпінін қамтитын қысқа мерзімді экономикалық 

индикатор 2017 жылғы қаңтар-сәуірдегі 105,4% және қаңтар - наурыздағы 104,8%  
қарағанда 105,8%-ды құрады. 

Инфляция жыл басынан бастап (2016 жылғы желтоқсанға қарағанда 2017 жылғы 
маусым) 3,7%-ды құрады. Азық-түлік тауарларының бағасы 5,1%-ға, азық-түлік емес 
тауарлардың бағасы 3,0%-ға және ақылы көрсетілетін қызметтердің бағалары 2,8%-ға өсті. 

Жылдық мәндегі инфляция 2016 жылғы маусымдағы 17,3%-ға қарағанда 7,5%-ды 
құрады. Азық-түлік тауарларының бағасы 9,7%-ға, азық-түлік емес тауарлардың бағасы - 
7,7%-ға, ақылы көрсетілетін қызметтер бағасы - 4,8%-ға өсті. 

Айлық инфляция ағымдағы жылғы маусымда 0,4% құрады. 

Инфляциялық процестердің бәсеңдеуі аясында 2016 жылдың басынан бастап ҚР ҰБ 

базалық мөлшерлемені 2016 жылғы ақпандағы 17%-дан (2016 жылғы мамырда 15%, 

шілдеде 13,0%, қазанда 12,5%, қарашада 12%, 2017 жылғы ақпанда 11,0%-ға дейін) 2017 
жылғы маусымда 10,5%-ға дейін біртіндеп төмендетті. 

Негізгі капиталға инвестициялар көлемі 3,7%-ға (ағымдағы жылғы қаңтар - 

мамырда 5,2%, ағымдағы жылғы қаңтар-сәуірде 5,5%) ұлғайды, өсу «Нұрлы жол» және 
«ИИДМБ» мемлекеттік бағдарламалары шеңберінде индустриялық-инновациялық және 
инфрақұрылымдық жобалардың іске асырылуына негізделген. 

Салалар бөлінісінде инвестициялардың елеулі өсуі құрылыста (61,7%-ға, 51,3 млрд. 

теңгеге дейін), саудада (12,3%-ға, 72,5 млрд. теңгеге дейін), ауыл шаруашылығында 

(10,8%-ға, 114,2 млрд. теңгеге дейін), жылжымайтын мүлікпен жасалатын 

операцияларда (6,6%-ға, 435,0 млрд. теңгеге дейін) байқалады. 

Елдің халықаралық резервтері 2017 жылғы 1 шілдедегі жағдай бойынша 92,2 

млрд. АҚШ долларын құрады және 2016 жылдың тиісті күнімен салыстырғанда 4,1%-ға 
азайды (2017 жылдың басынан бастап 1,6%-ға өсті), оның ішінде Ұлттық қордың шетел 

валютасындағы активтері 2016 жылдың тиісті кезеңімен салыстырғанда 5,4%-ға 62,2 

млрд. АҚШ долларына дейін төмендеді (2017 жылдың басынан бастап 1,6%-ға ұлғайды). 

Ұлттық Банктің алтын-валюта активтері 30,0 млрд. АҚШ долларын құрады және 2016 

                                                           
2
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жылдың тиісті кезеңімен салыстырғанда 1,2%-ға төмендеді (2017 жылдың басынан бастап 
1,6%-ға ұлгайды). 

Халықтың жан басына шаққандағы номиналды ақшалай кірістері 2017 жылғы 
қаңтар-маусымда 451,9 мың теңгені құрады және 2016 жылдың тиісті кезеңімен 
салыстырғанда номиналды мәнде 4,0%-ға өсті, нақты мәнде 3,4%-ға төмендеді. 

Орташа айлық номиналды жалақы 2017 жылғы қаңтар-маусымда (бағалау) 145,0 

мың теңгені құрады және номиналды мәнде 5,1%-ға ұлғайды, нақты мәнде - 2,4%-ға 
төмендеді. 

Жұмыссыздық деңгейі 2017 жылғы маусымда (бағалау) 4,9%-ды құрады. 

 

2. Экономика салаларындағы ахуал 

2017 жылғы қаңтар-маусымда өнеркәсіпте (7,8%-ға), құрылыста (өсу 5,9%- ға), көлік 
саласында (3,9%-ға), ауыл шаруашылығында (3,1%-ға) және саудада (2,4%-ға) оң серпін 
байқалды. 

2017 жылғы қаңтар-маусымда өнеркәсіп өндірісінің көлемі 7,8%-ға ұлғайды. 
Өнеркәсіптің ұлғаюына көмір және лигнит, мұнай, металл кендерін өндіру, мұнай өңдеу 
өнімдерін өндіру және металлургия өнеркәсібі елеулі әсер етті. 

Көмір және лигнит өндірудің - 16,5%-ға, табиғи газ өндірудің - 10,5%-ға, түсті 
металл кендерін өндірудің - 11,9%-ға, мұнай өндірудің - 9,7%-ға, темір кенін өндірудің - 
8,5%-ға өсуі есебінен тау-кен өндіру өнеркәсібінде және карьерлерді игеруде өндіріс 

9,4%-ға ұлғайды. 

Фармацевтикалық өнімдер өндіру - 34,6%-ға, тоқыма бұйымдарын өндіру - 27,3%-

ға, тамақ өнімдерін өндіру - 7,5%-ға, мұнай өңдеу өнімдерін өндіру - 7,3%-ға және 
металлургия өнеркәсібіндегі өндіру - 7,9%-ға өсуі есебінен өңдеу өнеркәсібінде 6,5%-ға 
ұлғаю орын алды. Сондай-ақ, жиhаз өндіру - 8,3%-ға, қағаз және қағаз өнімдерін өндіру - 
5,1%-ға және металл емес минералды өнімдерді өндіру - 3,7%-ға өсті. 

Ең көп құлдырау темекі өнімдерін өндіруде 21,9%-ға байқалады. 

Электр энергиясын өндіру көлемінің 5,7%-ға ұлғаюы есебінен электрмен 

жабдықтау, газ, бу беру және ауа баптау 5,1%-ға өсті. 

Сумен жабдықтау және кәріз жүйесі 0,2%-ға төмендеді. 

Өңірлік бөліністе өнеркәсіптік өндіріс көлемінің өсуі 14 өңірде, төмендеуі 2 өңірде 
байқалады. 

Өнеркәсіптің неғұрлым жоғары өсу қарқыны Атырау (19,3%-ға) және Батыс 
Қазақстан (14,4%-ға) облыстарында байқалады. 

Өнеркәсіптің ең көп төмендеуі Қызылорда (3,7%-ға) облысында тіркелген. 

Мал шаруашылығы өнімдері өндірісінің 3,1%-ға ұлғаюы есебінен ауыл 

шаруашылығының жалпы өнімінің өсуі 3,1%-ды құрады. 

Ауыл шаруашылығы өнімдері өндірісінің өсуі 14 өңірде байқалып отыр. 

Ең көп өсу Павлодар (8,2%-ға), Шығыс Қазақстан (4,7%-ға), Маңғыстау (4,2%-ға), 
Жамбыл (3,9%-ға) және Ақтөбе (3,7%-ға) облыстарында белгіленді. 

Құрылыс жұмыстарының көлемі 5,9%-ға ұлғайды. 
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Құрылыс көлемінің өсуі республиканың 11 өңірінде, төмендеуі 5 өңірінде 
байқалады. 

Құрылыстың неғұрлым жоғары қарқыны Павлодар (28,6%-ға), Атырау (19,5%-ға) 
және Қостанай (12,2%-ға) облыстарында тіркелген. 

Құрылыс жұмыстары көлемінің елеулі төмендеуі Қарағанды (8,6%-ға) және 
Маңғыстау (7,0%-ға) облыстарында байқалады. 

Батыс Қазақстан облысында (83,7%-ға), Жамбыл (44,3%-ға), Солтүстік Қазақстан 
(41,1%-ға) және Қызылорда (38,4%-ға) облыстарында тұрғын үйді пайдалануға беру 
қарқынының айтарлықтай ұлғаюы есебінен 2017 жылғы қаңтар- маусымда тұрғын үйлерді 

пайдалануға беру 11,0%-ға өсті. 

Көлік қызметтерінің көлемі 3,9%-ға ұлғайды, жүк тасымалдау көлемі 3,2%-ға, 

жолаушыларды тасымалдау 0,9%-ға өсті. Байланыс қызметтерінің көлемі 2,5%-ға 

ұлғайды. Бөлшек және көтерме сауда көлемі 2,4%-ға өсті. 

 

3. Қаржы секторы 
2017 жылғы 1 шілдедегі жағдай бойынша экономика салаларына екінші деңгейдегі 

банктердің кредиттері 12 701,6 млрд. теңгені құрады және заңды тұлғаларға берілетін 
кредиттердің 2,1%-ға 8 489,9 млрд. теңгеге дейін төмендеуі есебінен 2017 жылдың 
басынан бастап 0,1%-ға төмендеді (2016 жылдың тиісті айымен салыстырғанда 2,0%-ға 

ұлғайды). Жеке тұлғаларға арналған кредиттер 4,3%-ға 4 211,7 млрд. теңгеге дейін 
ұлғайды. 

2017 жылғы қаңтар-маусымда жаңадан берілген кредиттердің көлемі 4 770,3 

млрд. теңгені құрады және 2016 жылғы ұқсас кезеңмен салыстырғанда 4,8%-ға өсті. 

Берілген кредиттер бойынша сыйақы мөлшерлемесі 2017 жылғы мамырда жылдың 
басымен салыстырғанда 0,4 пайыздық тармаққа 14,8%-ға дейін өсті (өткен аймен 

салыстырғанда 0,5 пайыздық тармаққа өсті). 

Ұзақ мерзімге берілген кредиттер бойынша а.ж. қаңтарда 17,4%-дан а.ж. маусымда 

16,3%-ға дейін, қысқа мерзімді кредиттер бойынша а.ж. қаңтарда 13,7%-дан а.ж. маусымда 

13,5%-ға дейін төмендеу байқалып отыр. 

Қысқа мерзімді кредит беру көлемі 2017 жылғы қаңтар-маусымда өткен жылдың 
тиісті кезеңіне қарағанда 8,4%-ға 2 748,8 млрд. теңгеге (үлесі 57,6%) дейін төмендеген 
кезде, ұзақ мерзімді кредит беру көлемі 30,5%-ға 2 021,5 млрд. теңгеге (үлесі 42,4%) дейін 
ұлғайды. 

2017 жылғы қаңтар-маусымда жаңа кредиттер негізінен саудаға (1847,1 млрд. теңге 

- үлесі 38,7%) және өнеркәсіпке (640,1 млрд. теңге - үлесі 13,4%) бағытталды. 

Құрылысқа 234,2 млрд. теңге (үлесі 4,9%), көлік саласына - 149,6 млрд. теңге (үлесі 
3,1%), сондай-ақ ауыл шаруашылығына - 98,4 млрд. теңге (үлесі 2,1%) бағытталды. 

Депозиттер 2017 жылғы 1 шілдедегі жағдай бойынша 17 860,1 млрд. теңгеге жетіп, 
2017 жылдың басынан бері 1,7%-ға азайды, оның ішінде заңды тұлғалардың депозиттері - 
2,6%-ға 10 058,3 млрд. теңгеге дейін, жеке тұлғалардың депозиттері - 0,5%-ға 7 801,8 

млрд. теңгеге дейін азайды. 

Ұлттық валютадағы депозиттер үлесі 2017 жылғы мамырда 51,8%-дан 

2017 жылғы маусымда 50,5%-ға дейін төмендеді. 
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Айналыстағы қолма-қол ақша (М0 - банк жүйесінен тыс ақша) көлемі жыл 
басынан бастап 4,7%-ға төмендеп, 1 830,7 млрд. теңгені құрады. 

Ақша массасы (М3 - айналыстағы қолма-қол ақшаның және банктік емес 

резидент заңды тұлгалардың және халықтың ұлттық және шетел валютасындағы 

аударылатын және басқа да депозиттерінің сомасы) 2017 жылдың басынан бастап 1,1%-

ға 19 690,7 млрд. теңгеге дейін азайды. 

2017 жылғы маусымда теңгенің АҚШ долларына қатысты ресми бағамы 1 АҚШ 

долларына 312-328 теңге ауқымында құбылды, 2017 жылғы қаңтар-маусымда орташа 
есеппен 1 АҚШ долларына 318,6 теңгені құрады. 

4. Төлем теңгерілімінің көрсеткіштері 
Алдын-ала бағалау бойынша, 2017 жылғы 1 жартыжылдықта төлем теңгерілімінің 

ағымдағы операциялары шотының теріс сальдосы 2 648,8 млн. АҚШ долларын 
немесе болжамды ЖІӨ - ге қатысты (-1,7%) (2016 жылғы 1 жартыжылдықта 3 811,2 млн. 
АҚШ долларын құрады немесе ЖІӨ - ге қатысты (-2,8%) құрады). 

Шетелдік инвестициялардың таза ағыны есепті кезеңде 4 115,6 млн. АҚШ 

долларын құрады, бұл өткен жылдың деңгейінен 28,9%- ға төмен (5 784,8 млн. АҚШ 

доллары). 

2017 жылғы қаңтар-маусымда Қазақстанның сыртқы сауда айналымы 36,7 млрд. 

АҚШ долларын құрады және 2016 жылдың тиісті кезеңімен салыстырғанда 30,5%-ға 
ұлғайды, оның ішінде экспорт - 23,2 млрд. АҚШ долларын (38,3%-ға өсу), импорт - 13,6 

млрд. АҚШ долларын (19,0%-ға өсу) құрады. 

 

5. Мемлекеттік бюджеттің көрсеткіштері 
Мемлекеттік бюджеттің кірістері 2017 жылғы қаңтар-маусымда 5 010,2 млрд. 

теңгені құрады және жылдық жоспарға қатысты 44,3%-ға орындалды. Шығындар 4 667,1 

млрд. теңгені құрады және жылдық жоспарға қатысты 37,3%-ға орындалды. Тапшылық  

91,8 млрд. теңгені құрады. 

Республикалық бюджеттің кірістері 4 095,8 млрд. теңгені құрады және жылдық 
жоспарға қатысты 42,9%-ға орындалды. Шығындар 4 037,2 млрд. теңгені құрады және 
жылдық жоспарға қатысты 37,6%-ға орындалды. Тапшылық 287,5 млрд. теңгені құрады. 

Қазақстанның мемлекеттік борышы 2017 жылғы 1 шілдедегі жағдай бойынша 11 

839,2 млрд. теңгені немесе 36,8 млрд. АҚШ долларын құрады, бұл 2017 жылғы 
болжамды ЖІӨ-ге қарағанда 23,8% құрайды. Мемлекеттік борыштың 74,7% (8 848,4 
млрд.теңге немесе ЖІӨ-ге қарағанда 17,8%) ҚР Үкіметінің борышы, оның ішінде ішкі борыш 
- ЖІӨ-ге қарағанда 8,9 %, сыртқы борыш - ЖІӨ-ге қарағанда 8,9%  құрайды. 

Жалпы, кепілдіктер мен кепілгерліктерді ескере отырып, мемлекеттік борыш 2017 
жылғы 1 шілдедегі жағдай бойынша 2017 жылдың басымен салыстырғанда 3,0%-ға 
ұлғайып, 12 116,9 млрд теңгені құрады. 

 

6. Әлемдік экономиканың даму перспективалары 
Дүниежүзілік банк пен ХВҚ-ның деректері бойынша, 2016 жылдың екінші 

жартыжылдығында дамыған елдердің, әсіресе АҚШ-тың жоғары белсенділігін ескере 
отырып, "Вгепі" маркалы мұнайдың баррелінің бағасы 44 доллар болған кезде 2016 жылы 

әлемдік экономиканың өсуі 3,1%-ды құрады. 
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ХВҚ болжамы бойынша (2017 ж. сәуір) экономикалық белсенділік экономикасы 
дамыған елдерде де, дамушы елдерде де жеделдетіліп, 2017-2018 жылдары әлемдік өсу 
тиісінше 3,5%-ды және 3,6%-ды құрайды. Дүниежүзілік банктің 2017-2018 жылдарға 
арналған маусымдағы болжамы тиісінше 3,4%-ды және 3,6%-ды құрайды. 

Қытайда экономикалық өсудің 2015 жылғы 6,9%-дан 2016 жылы 6,7%-ға дейін 
бәсеңдеуі байқалады. Дүниежүзілік банк пен ХВҚ болжамы бойынша ең алдымен, 
экономиканы қайта теңгерімдеудің жалғасуы аясында инвестициялар өсуінің жалғасып 
отырған бәсеңдеуі салдарынан 2017 жылы Қытайда өсу тиісінше 6,5%-ға және 6,6%-ға 
дейін бәсеңдейді деп күтілуде. 

Еуроаймақта экономиканың өсуі 2015 жылы 2,0% - ды құраған кезде, 2016 жылы 
1,7%-ға дейін бәсеңдеді. ХВҚ мен Дүниежүзілік банктің болжамы бойынша Еуроаймақтың 

ЖІӨ өсуі 2017 жылы 1,7%-ды құрайды. 

Ресейдің ЖІӨ 2016 жылы 0,2%-ға дейін төмендеді (2015 жылы құлдырау 2,8%-ды 

құрады). ХВҚ мен Дүниежүзілік банктің бағалауы бойынша, Ресей 2014 жылдан бастап 2016 
жылға дейінгі кезеңдегі терең құлдыраудан кейін 2017 жылы тиісінше 1,4% және 1,3% 
деңгейінде ЖІӨ-нің оң өсуіне қайта оралады. 
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Özet 

 
Amacı: Kazakistan ve Türkiye Cumhuriyetlerinin ekonomik ve coğrafi konuların bir bütün 

olarak yapılan araştırmalar yoluyla sosyo-coğrafi,taşıma bölgelerini oluşturmak ve jeopolitik 

durumlarına analiz yapmak. Bu amaçlara ulaşmak için aşağıdaki görevler uygulanacaktır: 

- ekonomik ve coğrafi konularını inceleyerek sosyo-coğrafi analizi yapmak; 

- nakil coğrafi bölgesi oluşumu yollarının sağlanmasını teklif etmek; 

- jeopolitik durumlarını değerlendirmek; 

Yöntemi: Araştırmanın temel metodolojisi yerli ve yabancı coğrafya ilimidir. Araştırma 

sürecinde karşılaştırmalı, kartografik ve sistematik-yapısal analizleri kullanılmıştır. 

Netice: Türk devletlerinin dış ilişkileri ve politikaları, ülkelerin ekonomik ve coğrafi 

potansiyelinin tarafına dayanmaktadır. Türk devletleri arasında kurulan temaslar, ülkelerin dış 

politikasını belirtirler. Türk halklarının ekonomik coğrafi ve sosyal ilişkilerini günümüzdeki 

jeopolitik durum etkilemektedir. Türk devletleri arasındaki yakın bağlantılarla ilgilenen batı ve 

diğer önde gelen ülkeler, direnişlerini göstermektedir, bunun asıl nedeni türk halklarının 

birleşmesinden oluşan korkulardan ayrılmamalarındandır. Modern bilimin ve teknolojinin 

dinamik olarak geliştiğini, ekonomik gelişmenin ve küreselleşmenin karmaşık aşamaları ile 

mücadele ettiğini unutmamak gerekir. Günümüzde, Türk ülkelerinin gelişimi için gerekli temel 

ilkeler şu eserlere dayanmaktadır: 

- Türk devletlerinin ekonomik, sosyal ve coğrafi entegrasyonunun temeli oluşturuldu;  

- Türk devletlerinin Yeni İpek Yolu'nun ekonomik kuşağına entegrasyonu düşünüldü; 

- Jeopolitik durumlar değerlendirildi; 

Sonuç: 

- Ortak Türk ülkelerinin teknolojik bir alanı yaratarak bir ekonomik birliğin oluşumuna zemin 

oluşturmak gerekiyor; 

- Bölgenin sosyal ve ekonomik gelişimi ve nüfusun olumlu doğal, ekonomik ve sosyal 

yaşantısının yaratılması; 

- ülkenin sosyo-ekonomik ve politik alanının korunması; 

 

Anahtar kelimeler: Türk halkları, ekonomik ve coğrafi, entegrasyon, jeopolitik, Yeni İpek 

Yolu'nun ekonomik kuşağı. 
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Annotation 

 
Goal: To analyze socio-geographical, transport and geopolitical conditions of Kazakhstan and 

Turkic countries, by using a complex research of economic and geographical issues. In order to 

carry out these goals the following tasks will be implemented: 

- To analyze in a socio-geographical way by taking into account the economic and geographical 

issues; 

- Consider ways of forming well transport-geographical conditions; 

-Asses the geopolitical conditions. 

Method: The main methodology of the research is domestic and foreign geography. 

Comparative, cartographic and systematic-structural analysis are used in the process of research. 

Results:  External relations and policy of the Turkic people are based on the economic and 

geographical potential of the countries. Established contacts between the Turkic states 

determine the foreign policy of the countries. Economic geographical, social relations of the 

Turkic countries are influenced by the current geopolitical climate. The western and other 

leading countries, who do not support alliances between the Turkic people, demonstrate their 

resistance, and the main reason for their nervousness that the Turkic countries may build close 

ties. With the development of modern science and technology, it is important to note that, the 

globalization process is underway, and it is a combination of difficult stages of economic 

development. Today, the basic principles necessary for the development of Turkic countries are 

based on the following tasks: 

- An establishment was found in order to form an economic, social and geographical integration 

of Turkic countries; 

-  The integration of Turkic countries into the New Silk Road economic belt was considered; 

- The geopolitical situation was assessed. 

Conclusion: 

- It is necessary to create the basis for the formation of the economic union by creating a single 

technological region of the Turkic-speaking countries; 

- Socio-economic self-development of the territory and creation of favorable natural, economic 

and social life of the population; 

- Preservation of socio-economic and political space of the country; 

 

Key words: Turkic countries, economic geographical, integration, geopolitics, development of 

turkic countries with the  new silk way's economic belt 

 

 

1. INTRODUCTION 
 

The Turkic countries range from the western Carpathian Mountains to the Pacific Ocean, from 

the North Arctic Ocean to the South Indian Ocean. Despite having such a large region, it is a 

country of Turkey, that occupies the territory of Kazakhstan, Uzbekistan, Turkmenistan, Kyrgyz 

Republic, Central Asia and Azerbaijan in the Caucasus. 

The common interests of the Turkic world will win first, if the countries of the 21st century are 

economically, culturally and politically on the window, progressing in a friendly and kind 

relationship. However, the Xinjiang - Uighur Autonomous Region of the People 's Republic of 

China, Bashkortostan, Tatarstan, Kabardino - Balkar, Karachay - Sherkes, Dagestan, Altay, 

Sakha, Tuva, Chuvashia, Dolgan - Nenets autonomous district, Karakalpakstan, Uzbekistan, 

Moldova, Autonomous Republic of Ghazavia the Turkic people are distributed as dependent. 

However, no one can deny that these people have historical - ethnic, linguistic, religious, 

customary, or cultural attachments. Mustafa Kemal Atatürk's "Today we are friends with the 

Soviet Union, we are neighbors. We need this friendship. But no one can say what will happen 

tomorrow. It can be just like the Ottoman Empire or Austria-Hungary. Today, people who hold 
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oppression in their hands may come out of jackpot. The world can achieve a new level. And 

then Turkey should know what to do ... Our friend has one and the same brothers and sisters at 

the helm. They are not ready to support them. It is necessary to be prepared. How do people 

prepare for this? By strengthening spiritual bridges. The language bridge, the bridge of 

confidence should return to our core and must unite within the history of events. We do not have 

to expect them to come to us. We have to make the first step." Faisullah Budak (2000) 

Regarding this, it is better to work in the following ways in Turkic countries: 

Integration of Turkic Countries: It is more important to strengthen integration from geopolitical, 

civil, humanitarian, cultural, informational, trade and economic point of view. When it comes to 

integration in this area, the foundation for establishing a political alliance is laid, as it is 

necessary to make great political decisions. Therefore, a developed Turkic integration requires 

several years. 

Regional organization and assessment of socio-economic factors of regional economics: The 

transformation of the regional economy into socio-economic situation is of great interest in 

geographical science. The prerequisites and factors of the formation and development of 

regional socio-economic development will allow to make right and qualified management 

decisions for the proposed system. 

Developing Turkic countries within the framework of the New Silk Way's Economic Belt 

(NSWEB): NSWEB is a set of projects that will not officially form a single international 

organization. The key role of this road is not only the development of the last century's world 

civilization, but also its role in modernizing the key components of the global economy. These 

components, in our opinion, are geoeconomics and geo-culture in the regional context along the 

Silk Road. 

Geopolitical Situation of Turkic Countries: At the beginning of the XX century, the words of 

English politologist Halford McClards "The ruler of Central Asia - dictates Eurasia and dictates 

Eurasia - dictates the world." It is said that the current state of Central Asia can turn into a 

complicated geopolitical tension zone. And in Central Asia, it is known that Turkic-speaking 

people are the main inhabitants. That is why these circumstances push to create a "political 

union". 

While the current climate in the world is extremely volatile, the work in this direction would be 

the basis for resolving the economic, social and political problems of Turkic countries. 

 

 

2. INTEGRATION OF TURKIC COUNTRIES 
 

Based on the experience of post-industrial countries, it is understood that economic integration 

is not a trade, and it is a scientific and technological partnership in the single regional and 

subregional sphere. However, the most advantageous aspects of economic consolidation are 

often associated with conflicts between the two countries. 

The conclusion that follows is the formation of new methods and methods of research on the 

basis of the spatial paradigm. Such a paradigm, in accordance with the standards of Turkic-

speaking countries, the territory and agglomeration potential of the city should be based on 

regional transformation and development. At the same time, the separation of civilizations and 

technologies among the Turkic countries does not allow for a quicker integration of the process 

of economic integration, and, in the case of these problems, it is possible to make big changes in 

the socio-economic development of the Turkic countries, based on the rich resources of energy 

resources and strategic raw materials. Here we are talking about the space class of the interstate 

level, similar to the euro area. It was proven during empirical research. Klein (2005) 

In our opinion, 2018 within the framework of which integration relations should be very tight, 

and for the period 2020-2030 their level of economic communication should be tight. At the 

same time, the strategy of Kazakhstan and Turkic countrie’s consolidation should create 

conditions for the consolidation of the economy on the basis of the harmony of the economic 
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environment. Therefore, the integration of Kazakhstan and Turkic states should contribute to the 

integration of integration processes on the basis of the uniformity of the economic environment, 

including the integration of agglomeration, with the aim of creating an integrated territorial 

structure created by states with high dynamics of development at the end of the last century. 

Regional clusters and a unique country with a dominant share of the world's largest economy 

should be provided with the establishment of an integrated business structure for TNCs 

(Transnational Company), which is a small share of international companies. In this case, it is 

necessary for the Turkic countries to be attractive as a state, economic, technological, 

humanitarian and intellectual partner, which will create an economic union that does not oppose 

the interests of Turkic countries. 

In our opinion, it includes: 

- achievement of indicators exceeding the world average in the development of economy and 

technology; 

- integration into the world technological chain through innovative technologies; 

- Establishment of a joint high-tech TNC of the Turkic-speaking countries, providing interstate, 

world-class science and education within universities; 

- organization of joint information and analytical centers for studying the demand for innovative 

technologies in Turkic countries; 

- availability of a mechanism for the transfer of innovative technologies in one country to 

another; Determination of optimal parameters for participation in interregional (primarily with 

Turkey) and international territorial division of labor by the Republic of Kazakhstan. 

For these methods and principles to work, the prerequisites and working conditions of the 

innovation process are needed. Innovations are closely interconnected because they appear as a 

result of scientific and technical progress (NTP). NTP is a key factor in increasing labor 

productivity through production and technological improvements through disclosure of new 

laws, phenomena and peculiarities of the environment. 

The disadvantage of Turkic countries is the absence of major innovations, the invention of the 

great invention, not just some parts of Turkey, and the basis of the new trend and era of 

technology. Innovations can not be improved for small and medium-scale inventions in the 

sustainable development and propagation of the science and technology cycle. For false 

innovation, this is unlikely to happen, but they can neither affect the social environment nor 

indicate a bad indicator. Nadyrov (2013) 

In this case, the establishment of a joint union between the Turkic countries is a real basis for 

the transformation of the economy. Nadyrova (2015) 

At present, Kazakhstan faces new challenges in the area of sustainable spatial development of 

the region. This is aimed at expanding their livelihood zones taking into account the geo-

economic and geo - political situation in the world. The following are some of the hardest 

issues: first of all, development of frontier zones, possessing the potential to participate in 

international processes, secondly dependent on transboundary resources, infrastructure and 

economic competitiveness. For this purpose: 

- It was proved that the creation of a single technological region of the Common Turkic peoples 

could be an indicator of the formation of the economic union; 

- It was stated that the frontier union of Kazakhstan and Turkic states is an alliance that forms 

the economic structure in accordance with the Turkish parameters; 

- Interstate TNCs have proven to be a polycentral space for innovation, capital, technology, 

commodity production and world-class services. 

 

2.1 Regional organization and assessment of socio-economic factors of the 
regional economy 
 

The modern stage of the development of human society is distinguished by the fact that the 

regional economy, which is interested in geographical science, is transformed into social and 
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economic transformations, because it is striking that territorial differences are distinctive, 

intensive and complex character of all socio-economic processes and social development as a 

whole. 

Transformation of the social economy is accomplished by strengthening its social orientation 

aimed at its restructuring and improvement of the quality of life of the population. The 

geography and economics of regional economics - the social economy differs from 

anthropocentrism, which is the result of two interconnected processes, which leads to the system 

of all approaches to the renewal of the regional paradigm and the processes of division of 

powers. 

Transformation of regional economy into socio-economic transformation is accompanied by 

strengthening of anthropocentrism and orientation of ecological, innovative, moral and ethical 

principles. It is a material and technical base of socio-economic zones, a source of filling 

regional budgets, a "basis" of financial and material support of the population. The regional 

social and economic system is a "platform" for the development of territorial social systems and 

the restoration of the moral and ethical foundations of the modern society (territorial 

communities). 

The formation of the territorial socio-economic economy is characterized by the fifth and fourth 

technological constructions of the traditional economy, restructuring and diversification, the 

creation of new technologies in traditional and new industries. Changes in the territorial 

economy will lead to the progressive development of the region's technological and territorial 

structure. Hungarian (2015) 

Socio-economic development of the territory is influenced by changes in external and internal 

factors. Internal factors include natural, climatic, geopolitical, socio-cultural, socio-innovative 

and other factors. All of this contributes to its development in different ways. Economic and 

geographical situation, technological progress, cultural and historical heritage, socio-

demographic situation, traditions, etc. are important conditions. These arguments are sometimes 

referred to as the "prerequisite", when conditions are favorable, which can be factors of 

development. 

The functioning of the social economy depends largely on the combination of factors. 

Developing the competitive theory of countries, regions and firms, M. Porter presented 

interesting groups that identified five factors: 

- human resources, ie quantity, qualifications and labor costs; 

- quantity, quality, accessibility and value of natural resources, ie land, water, minerals, forest 

and other natural resources; 

- resource education, ie, the amount of scientific, technical and market information affecting 

products and services; 

- Money resources, ie the size and value of capital to finance the sectors of the economy; 

- Infrastructure, ie the type, the quality and available infrastructure, and the payment for its use 

affect the nature of competition. Porter (2016) 

The transition to innovative development is accompanied by the creation of not only 

information and communication technologies and nanotechnologies, but also the creation of 

new technologies in the resource economy. It reduces the resource pace of socio-economic 

development, reduces the mining volumes without breaking the productive forces and reducing 

the role of natural resources in socio-economic development. Every year, land, water, fresh air, 

biological resources, etc. the role of the. A need for recreational resources is growing rapidly. 

The process of social and economic development of the region can be particularly influenced by 

the impact of innovation on the development and placement of economic and infrastructural 

facilities. Influence of innovation on regional and municipal social and economic development 

of T.Hagerstrant in scientifically-motivated different directions of innovation theory. 

Hagerstrand (1969) 

The most important factor of territorial organization and development of socio-economic factors 

is the provision of investment. Investments are money, targeted bank deposits, shares and other 
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securities, technology, machinery, equipment, licenses, loans, intellectual property, invested in 

the socio-economic development of the country and regions. 

In order to activate the investment process, it is necessary to significantly improve the 

investment climate among the Turkic-speaking countries, to increase investment attractiveness 

and reduce investment risks. 

The volume of domestic and foreign investments mainly depends on the image and investment 

climate in the region. The region's investment climate consists of three components: 

- production, finance, infrastructure, labor, consumer, etc. related investment potential; 

- legislative, political, social, criminal, environmental, etc. 

- investment legislation, which is a set of legal and regulatory acts that facilitate (or hamper) 

attraction and retention of investors. 

Systematization of factors, circumstances and prerequisites for the formation and development 

of regional and municipal social and economic development provides a basic and qualitative 

approach for planned management decisions. Territorial organization of internal and external 

capabilities of development and socio-economic situation should be taken into consideration in 

the context of Turkic peculiarities and situation in specific regions, as well as the following 

phenomena and processes: 

- The emergence of moral principles in the fight against competition for markets for goods and 

services to strengthen humanitarian orientation of regional social and economic development; 

- Transformation of the traditional economy into a social economy with the supremacy of the 

high and high sectors and high technologies; 

- innovative search and investment risks reduction, etc. 

- socio-economic self-development of the territory and creation of favorable natural, economic 

and social life of the population; 

- Preservation of socio-economic and political space of the country. 

 

 

3. DEVELOPMENT OF TURKIC COUNTRIES WITH THE  NEW SILK WAY'S  
ECONOMIC BELT (NSWEB) 
 

The great significance of the Great Silk Road is not only the development of the last century's 

world civilization, but also its role in the reconstruction of key components of the global 

economy. These components, in our opinion, are geoeconomics and geo-culture in the regional 

and regional context along the Silk Road. NSWEB is a set of projects that can not formally 

formulate a single international organization. KL According to Sirojejkin, any major transport 

corridor is, first of all, geopolitics. Economy plays a decisive role here. However, the project 

can be considered successful if you can achieve both goals simultaneously. This is especially 

true for regions where the competition between the authorities centers. Sirojekhin (2015) 

In 1904, H. At the meeting of the geographical society, McCain made a presentation entitled 

"Geographical Axis of History" by Mackinder (1919), where he described his geopolitical point 

of view. It has four basic principles of its geopolitical views: 

- Geographical factors have a direct impact on the development of the historical process 

- The geographical situation determines the strengths of the potential or vice versa of states; 

- Technological advancement changes the geographical "habitats" of the states and gives them a 

positive or negative effect on their potential. These principles are based on the basic provisions 

of the NSWEB project. 

Its concept is that the center of the universe is the Eurasian continent. Eurasia, X. McClary 

concludes that it has a strategic impact on global political processes and the analysis of previous 

stages of history, which concludes that it is a geographical continental axis. In his view, 

"transcontinental railways have dramatically changed ideas about the power of states." 

Mackinder (1919) At the beginning of the twentieth century, the value of the land increased 

dramatically and changed the world balance in favor of continental states. They, first of all, 
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created the union of Russia and Germany, and the future of the world empire. Of course, he did 

not think that the role of one of the world empires in the XXI century would change to China. 

The NSWEB are, to some extent, integral to the internal and external arcs. The logic 

continuation of the idea of the McClarks was made, but the composition of the participants 

would be the "central state" of another, ie "the heart" (Chung-China). 

NSWEB project, geopolitics of China is forming a strategic continental community under the 

auspices of China. X. Global and regional aspects of the problem, according to the current 

changes, some of its concepts have been critically rebuilt. The new economic zone of the Silk 

Road should become a global logistics chain and become part of the global economy, on the one 

hand, the negative phenomena of the existing global financial and economic system, and on the 

other - the formation of a new system of financial and economic relations. 

 According to the concept of the McKinney, the geographical location of countries is a decisive 

factor in the history of peoples and the geographical factor of human development is constantly 

growing due to economic, social and cultural development. This factor is reflected in land and 

sea relations, in the relationships of land and seas, in the development of land and water space. 

The transit use of the Turkic-speaking countries in Central Asia should be promoted not only by 

the development of their national economies but also by their integration from the global 

technological chains to the transition to new technological structures to reduce social and 

economic deficiencies with developed countries. Unfortunately, there is no such mechanism. 

Nadyrov (2015) 

This will serve as the basis for the second outlook for the geo-economic development of the 

region. The boundaries of democracy and authoritarian regimes with the borders of world 

leadership are redefined in the 21st century as well as the redistribution of their influential 

spheres and resource potential of major geopolitical players. The eastern part of the region is 

occupied by Central Asia, or the Greater Central Asia region (GCA), whose concept was 

developed by the end of the twentieth century; Kazakhstan, Uzbekistan, Kyrgyzstan, 

Tadzhikistan and Turkmenistan also included Afghanistan, Xinjiang, Russia, Mongolia, India, 

Pakistan and Iran. Nadyrov (2014) 

However, the NSWEB project aims to restore the world, not through acts of violence, but by the 

influence of economic, political and geopolitical factors. In this case, the countries of the NRSE 

need a new paradigm of socio-economic development, which is enough to solve the difficult 

tasks of the Silk Road economic belt: 

- development of unified and national socio-economic development strategies, with appropriate 

mechanisms for transition to new technological structures; 

- Formation of a population resettlement system based on incubators of innovation technologies 

and financial centers of the world, subregional and regional economies, which have a significant 

impact on the significant part of the Silk Road and the economic belt of the Eurasian Economic 

Union. Nadyrov (2016) 

Of course, these three main areas of the strategy of socio-economic development of Kazakhstan 

and the Turkic states need to develop the unity of basic and procedural components, which will 

be able to counteract the challenges of financial and economic crises. The Silk Road Economic 

Belt Project is cost-effective and needs to satisfy its interests for many years. This will increase 

the competitiveness of Turkic countries in regional and global markets in the field of NSWEB 

  

 

4. GEOPOLITICS STATUS OF TURKIC COUNTRIES 
 

Deng Xiaoping, a state and public figure who upheld the Chinese economy, has emerged from 

the 1980s with a new name, "The Asian Age." Asian continent is the world's largest consumer 

and over half of the world's population is concentrated on this land. It is estimated that the Asian 

population will already exceed 4 billion and will reach 5 billion by 2030. Although the 

population is small, the name "Asia Century" is typical for Central Asia and Turkic countries. 
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The Central Asian region is one of the most important regions in the world in terms of security. 

The geostrategic location of the Central Asian region, connecting Europe to China and Russia 

with the Islamic world is at the crossroads of security systems in several major regions. In 

addition, the closeness of Central Asia to such influential forces as Russia, China, Europe, India, 

Iran, Pakistan, and Turkey is also promoting the geopolitical role of the region. Particularly, 

geopolitical projects and geo-economic interests of the great powers, such as Russia, the United 

States and China, should be taken into account. 

The unique characteristic of Central Asia's political and social life is that it is part of the Turkic 

world and includes Islam, Christianity, Buddhism, Hinduism, and so on. but also by the 

combination of civilizations. The region serves as a unifying bridge connecting eastern and 

western countries. 

President of the Republic of Kazakhstan N.A. Nazarbayev "Today, a new global order and a 

new architecture are being formed. Local and regional conflicts, international terrorism and 

extremism are widespread. Its prevention requires the unification of all states. We intend to 

work together to achieve strategic stability and sustainable development. Our country is at the 

forefront of the global movement to strengthen the nuclear non-proliferation regime. We intend 

to take an active part in international affairs, "he said, stressing the importance of maintaining 

peace and security in the region. 

It is possible that the region's transition from the subject of action to the role of the subject of 

global politics. Geostrategic implementations by global leaders can be evaluated dynamically - 

from rapid changes in opportunities and ways of their achievement, in some cases goals and 

priorities. If the Central Asian region had the opportunity to gain a more effective and 

successful position in the next major changes in the weight and interest of major powers, then it 

would be closer to the role of an active geopolitical player. 

The geopolitical situation around Central Asia has changed slightly over the past 25 years. The 

subjects of world politics form a rectangular line of forces in the region, taking into account 

their interests in Central Asia. It is Russia on the one hand, the second is in China, the third is 

the Islamic world, and the fourth is Western. In this situation, the proportion of each side is 

constantly changing with respect to the countries of the region. Depending on the range of 

factors, all the interested forces of the "force center" have been able to actively pursue an active 

policy and have a genuine geopolitical weight.  
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In general, such geometric expert geopolitical interests can be considered as one of the major 

security issues of the political position of the world's leading political forces in Central Asia. 

Modern geopolitical positions are distinguished by the fact that the security policy, which is a 

key indicator for the region, is an active tool. 

It is crucial to analyze the current competition for security in Central Asia and to classify the 

combination of security interests in the region from the main political actors in the world 

politics. You can classify the following issues that have the potential to reveal it: 

- The place and importance of the Central Asian security system for global security; 

- threats of possible threats in Central Asian countries; 

- classification of existing and existing external security systems that are safe for Central Asian 

countries; 

- Central Asian security interests of key actors in global politics; 

- Evaluate the mutual competitiveness of Central Asia's security principles and geopolitical 

influences in the interests of international structures. 

Central Asia's Turkic-speaking countries are the security dynamics, structure and sub-complex 

that are determined by the dynamics of the trans-regional, interregional, global and regional 

dynamics of security. 

The main threats to the region are the location of transnational threats due to geographical 

proximity. Examples include: 

- Distribution of nuclear weapons (South Asia, Middle East and Middle East); 

- Drug production and transportation (Afghanistan and Central Asia); 

- actions of international criminal groups; 

- activity of extremist and terrorist groups. 

Therefore, it is necessary to consider ways to prevent the threats in the area of foreign policy as 

follows: 

- Strengthening the border regime in order to prevent the spread of narcotics and dangerous 

groups; 

- Prevention of proliferation of nuclear weapons using the UN and IAEA capabilities; 

- Providing good relations with global centers of major powers. 

Therefore, in order to counter the challenges and threats of modernity - first of all, it is 

necessary to prevent the division of Turkic countries. 

The threats in the Central Asian region attract the attention of geopolitical and natural resources-

related powers at the regional level, which is largely attributed to expertise by extreme threats. 

The most optimal way to address this situation is to increase the alignment and co-operation 

among States with a growing threat. And Kazakhstan plays an important role in the sustainable 

development of Turkic-speaking countries. Mylkaidarov (2016) 

 

 
CONCLUSION 
 

Any Turkic speaking sovereign state can never be a single state, a single nation. It does not need 

anyone, they must be solid in the same place as in the historic home. Independent state in the 

world space is a great achievement. TURKSOY works in the Turkic world are at a high level, 

however, it is necessary to create Turkic cultural and informational environment by activating 

its work, thus creating cultural - educational, satellite TV channels. 

Turkic countries should not only be bound by spiritual and cultural issues, but also need to 

expand economic and political ties. And in the economy and politics, all Turkic states have a lot 

of ideas: Turning the economic relations between entrepreneurs of Turkic countries through 

social benefits, thereby paying attention to social issues. To improve these issues: 

- It is necessary to create the basis for the formation of the economic union by creating a single 

technological region of the Turkic-speaking countries; 
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- social and economic self-development of the territory and creation of favorable natural, 

economic and social life of the population; 

- Preservation of socio-economic and political space of the country; 

- Formation of a population resettlement system based on incubators of innovation technologies 

and financial centers of the world, subregional and regional economies, which have a significant 

impact on the significant part of the Silk Road and the economic belt of the Eurasian Economic 

Union; 

- Providing good relations with global centers of major powers. 
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TÜRKİYE’NiN AVRASYA GÜMRÜK BİRLİĞİ VE BENZERİ 

KURULUŞLARA KATILMASI AVRUPA BİRLİĞİNE 

ALTERNATİF DEĞİLDİR 
 

TURKEY'S MEMBERSHIP OF EURASIAN ECONOMIC COMMUNITY 
AND PARTICIPATION TO SIMILAR ORGANIZATIONS IS NOT 

ALTERNATIVE TO THE EUROPEAN UNION 
                                     

S. Rıdvan KARLUK1 

 

 

 

ÖZET 
 

Türkiye, Avrupa Ekonomik Topluluğuna 1959 yılında ortak üye, 1987 yılında da Avrupa Birliği’ne 

tam üyelik başvurusunda bulunmuştur. Avrupa Birliği’ne üyelik süreci devam ederken dağılan 

Sovyetler Birliği ülkelerinden Rusya, Beyaz Rusya ve Kazakistan arasında 29 Mayıs 2014 

tarihinde Avrasya Ekonomi Topluluğu  kurulmuş ve taraflar arasında  1 Ocak 2015’de   Gümrük 

Birliği  gerçekleşmiştir.  Ermenistan ve Kırgızistan da aynı tarihte Gümrük Birliği’ne üye olmuştur.  

Bu girişim ile Rusya,  bölgede  ekonomik  bütünleşme sağlayarak   eski Sovyet coğrafyası üzerinde 

daha önce sahip olduğu nüfuzunu korumak istemektedir. Türkiye’nin 2014-2020 bütçe döneminde 

Avrupa Birliği’ne üyeliğinin  öngörülmemesi ve de  Avrupa Birliğine  üyelik konusunda kamuoyu 

desteğinin düşmesi, Türkiye’de eksen kayması tartışmalarını gündeme getirmiştir. Türkiye ve 

Avrupa Birliği arasında imzalanmış olan  Ankara Anlaşması ile  Katma Protokol yürürlükte kaldığı 

sürece Türkiye’nin  Avrasya Ekonomik (Gümrük)  Birliği ile  Şanghay İşbirliği Kuruluşuna  

katılması  uluslararası hukuk açısından mümkün  değildir. 

   
Anahtar Kelimeler: Avrupa Birliği, Türkiye, Avrasya Gümrük Birliği, Avrasya Ekonomik 

Birliği, Şanghay İşbirliği Kuruluşu.        

  

ABSTRACT 
 

In year 1959, Turkey applied to the European Economic Community to be an associated member. 

Also in year 1987, Turkey applied to the European Union to be a member State. While the 

European Union membership process of Turkey continues, on May 29, 2014, the States of former 

Soviet Union; Russia, Belarus and Kazakhstan have established the Eurasian Economic 

Community. The Custom Union of these states have been realized on January 1, 2015. Also, on the 

same date, Armenia and Kyrgyzstan have became a member of the Customs Union. By this 

initiative, Russia, is trying to provide economic integration in the region and is targeting to protect 

its influence on the geographical area of former Soviet Union. In Turkey, the debates of “axis shift” 

become the topic of conversation following; the EU 2014-2020 budget been prepared without 

considering Turkey’s EU membership and the decline of public support of Turkey’s EU 

membership. Under the international law, as long as the Ankara Agreement and Additional 
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Protocol that have been signed between EU and Turkey is in effect, it is impossible for Turkey to 

join to the Eurasian Economic (Custom) Union and Shanghai Cooperation Organization.  

 

Key Words: European Union, Turkey, Eurasian Customs Union, Eurasian  Economic Union, 

Shanghai Cooperation  Organization.  

  

1.GİRİŞ 
 
Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne ortak üyelik için 1959 yılında yaptığı başvurusunun üzerinden yarım 

yüzyıldan fazla zaman geçmiştir. AB’nin 2014-2020 bütçe döneminde Türkiye’nin üyeliğini 

dikkate alan bir bütçe planlaması yapılmamış olması, (EC, 2014, s.89) Avrupalıların Türkiye’yi bu 

dönemde üye olarak görmediğini ortaya koymaktadır. Bunun sebebi Türkiye’nin Avrupalılığı 

konusunda süregelen tartışmalardır (Wimmel, 2009, s.223). Türkiye’nin AB üyeliği uluslararası 

hukuk açısından bir ahdi yükümlülük olmasına rağmen bazı Avrupalı siyasetçiler tarafından 

Türkiye’ye önerilen ayrıcalıklı (imtiyazlı) ortaklık, uluslararası hukukta geçerli olan ahde vefa 

(pacta sunt servanda) kuralını yok saymakla eş anlamlıdır.  

Türkiye, AB ile gümrük birliğini gerçekleştirdiği için bir anlamda ayrıcalıklı ortak statüsündedir. 

AB’ye sonradan katılan ülkeler arasında Yunanistan dışında hiçbir ülke önce gümrük birliğine 

girerek üye olmamıştır. Günümüzde gümrük birliği taraflara yarar sağlamış olsa da, (World Bank 

(2014, s.29) kapsamının genişletilmesi gerekir. 9 Aralık 2011 tarihinde Katılım Anlaşması’nı 

imzalayan Hırvatistan’ın 2013 yılında üye olmasıyla Avrupa Birliği’nin sayısı 28’e ulaşmıştır (EC, 

2012, s.78). Batı Balkan ülkelerinden Arnavutluk, Makedonya, Karadağ ve Sırbistan    aday, Bosna 

Hersek ve Kosova  potansiyel aday ülkelerdir  (Karluk, 2014a, s.131). Karadağ ve Sırbistan ile 

müzakerelere başlanmıştır. İzlanda Mart 2015’de adaylıktan çekilmiştir.    

Türkiye’nin gelecek yıllarda küresel ve bölgesel imkanları nasıl değerlendirebileceği, ne türden 

stratejiler belirleyeceği çok önemlidir. Bu sorulara cevaplar aranırken, dünyada mevcut ve 

muhtemel geniş ve dar kapsamlı birleşme hareketlerini iyi izlemek gerekir. ABD ile AB arasında 

gerçekleştirilmesi öngörülen Transatlantik Ticaret Anlaşması (McKeon, 2016, s.27) göz ardı 

edilmemelidir (IFO Institute, 2013, s.25).   Türkiye’nin küreselleşen dünyadaki yerini sağlıklı bir 

şekilde belirlemek, kısa ve uzun vadeli durum değerlendirmelerinde bulunmak, çağdaş bir ülke 

olmak için büyük önem taşımaktadır.   

Türkiye, dünya ekonomisi ile bütünleşme çabası içinde olan gelişme yolundaki ülkeler arasındadır. 

Avrupa kıtasında olmayan ülkelerden farkı, Batı’nın siyasi ve ekonomik kuruluşlarının tamamına 

yakınına üye, diğerleriyle çok yakın ilişki içinde bulunmasıdır. Önemli fark, coğrafi konumu ile 

ilgilidir. Türkiye bulunduğu bölgede Karadeniz Ekonomik İşbirliği, Ekonomik İşbirliği Kuruluşu 

ve İslam Konferansı Kuruluşu’na üyedir, Orta Asya Türk Cumhuriyetleri ile yakın ilişkiler 

içindedir.  Türkiye’nin değişen dünya şartlarına uyum sağlaması ve dünya ekonomisiyle 

bütünleşebilmesi için orta ve uzun vadeli stratejilere ihtiyacı vardır.  

Bu stratejiler içinde Türkiye’nin Batı dünyasından kopmasına yol açabilecek Avrasya Ekonomik 

Birliği (Gümrük Birliği) ve de Şanghay İşbirliği Kuruluşu ya da bazı akademisyenlere göre  Altay 

Birliği yer almamaktadır. Türkiye tercihini, Cumhuriyetin kuruluşundan sonra Batı dünyasından 

yana yapmıştır.  Bununla beraber Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100’ncü yılı olan 2023’ün 

Türkiye’ye üyelik tarihi olarak belirlenmesi, Avrupa Birliği’nin Türkiye’nin üyeliğine yaklaşımını 

ortaya koyması bakımından bir mihenk taşıdır (Karluk, 2013a, s. xiv). Avrupa Birliği ile ilişkilerde 

çeşitli faktörlerin etkisiyle meydana gelen olumsuz gelişmeler sebebiyle Türkiye’nin son 200 yıldır 

Batı’ya dönük yüzünü Şanghay İşbirliği Kuruluşu, Avrasya Ekonomik (Gümrük) Birliği gibi Rusya 

ve Çin’in  siyasi ve ekonomik etkinliğinde olan kuruluşlara yöneltmesi bir alternatif olarak 

değerlendirilmemelidir.  
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2. ASYA’DA GELİŞEN EKONOMİK YAPILANMALAR VE TÜRKİYE 

  
Türkiye, Avrupa Birliği ile entegrasyonunu güçlendirirken, Asya kıtasındaki ülkeler ile olan  siyasi 

ve ekonomik ilişkilerini de geliştirmek için girişimlerde bulunmuştur. Bu girişimlerin başında  

Şanghay İşbirliği Kuruluşu vardır (Shanghai Cooperation Organisation: SCO).  SCO, adını 

kuruluşun ilk toplandığı yer olan Çin’in Şanghay kentinden almıştır (SCO, 2017, s.2). Çin Halk 

Cumhuriyeti, Rusya, Kazakistan, Kırgızistan ve Tacikistan'ın 1996 yılında başlattıkları girişime 

Şanghay Beşlisi (Shanghai Five) denir. Kuruluşunda Çin Halk Cumhuriyeti önemli rol oynamıştır. 

Sınır güvenliği, Batı ve Orta Asya bölgelerinin gelişimi, büyüyen enerji ihtiyacı ve Soğuk Savaş 

sonrası stratejik ortam, Kuruluş’un oluşmasındaki önemli faktörlerdir (Karluk, 2014b, s. 625).   

Şanghay'da 26 Nisan 1996 tarihinde toplanan beş ülkenin temsilcileri, Sınır Bölgelerinde Askeri 

Güvenin Derinleştirilmesi Anlaşması’nı (Treaty on Deepening Military Trust in Border Regions) 

imzalamışlardır. 15 Haziran 2001 tarihinde Özbekistan'ın katılımıyla üye sayısı altıya çıkmıştır. 7 

Haziran 2002 tarihli Saint Petersburg’taki Zirve’de Rusya, Çin, Kazakistan, Özbekistan, 

Kırgızistan ve Tacikistan’ı birleştiren SCO’nun kurulmasına ilişkin belgeler kabul edilmiştir. 

Zirve’de imzalanan Şartı’nda  Kuruluş’un amacı, ilkeleri, yapısı, faaliyetleri, işbirliği alanları ve dış 

ilişkileri ortaya konmuştur.  SCO, üyeleri arasında ekonomik, güvenlik ve kültürel işbirliği 

öngörmektedir. Dönemin Rusya Devlet Başkanı Putin Ağustos 2007'deki Bişkek Zirvesi'nde "Tek 

kutuplu dünya kabul edilemez" diyerek, Kuruluş’un misyonu hakkında ipucu vermiştir.  

Şanghay İşbirliği Kuruluşu’na Afganistan, Hindistan, İran, Moğolistan ve Pakistan gözlemci ülke 

(observer) statüsüyle katılmaktadır. Beyaz Rusya (Belarus), Sri Lanka ve Türkiye diyalog ortağı 

(dialogue partner) ülkelerdir.  17 Haziran 2004 tarihinde Taşkent Zirvesi’nde Gözlemci Ülke 

Statüsüne İlişkin Yönetmelik, 2008 Duşanbe Zirvesi’de ise Diyalog Ortaklığı Statüsüne İlişkin 

Yönetmelik kabul edilmiştir. 2010 Taşkent Devlet Başkanları Zirvesi’nde Kuruluş’un genişleme 

şartlarını belirleyen Genişleme Süreci Belgesi onaylanmıştır. 2004 yılında Birleşmiş Milletler 

tarafından gözlemci statüsü elde ettikten sonra etki gücünü arttırmıştır.  ASEAN, CIS ve 

Türkmenistan SCO’ya misafir katılımcıdır (guest attendance).  Türkiye, 7 Haziran 2012 tarihinde 

SCO’ya diyalog ortağı statüsü ile katılmıştır (The Diplomat, 2013, s.5).  

Asya’daki diğer önemli bir ekonomik yapılanma, Avrasya Ekonomik Topluluğu yerine kurulan 

Avrasya Ekonomik Birliği’dir  (Eurasian Economic Union: EAEU). Avrasya Ekonomik Topluluğu 

(EurAsEc) 2000-2014 yıllarında üyeleri arasında ekonomik bütünleşmeyi amaçlayan bir kuruluştur. 

Bağımsız Devletler Topluluğu üyeleri arasında 10 Ekim 2000 tarihinde Kazakistan, Beyaz Rusya, 

Kırgızistan, Rusya ve Tajikistan arasında Astana’da imzalanan anlaşma ile kurulmuştur. 

Özbekistan 7 Ekim 2005’de üye olmuş, 16 Ekim 2008 tarihinde üyelikten ayrılmıştır (Park, 2005, 

Chapter 18). Beyaz Rusya, Kazakistan ve Rusya arasında 1 Ocak 2010’da gümrük birliği 

oluşturulmuş (Avrasya Gümrük Birliği), 25 Ocak 2012 tarihinde dört özgürlük olan mallar, 

sermaye, hizmetler ve kişiler arasında sağlanarak Avrasya Ekonomik Alanı (EES) yaratılmıştır. 10 

Ekim 2014 tarihinde Minsk’te imzalanan anlaşma ile Avrasya Ekonomik Topluluğu’nun 

faaliyetlerine son verilmiş, 1 Ocak 2015’te Avrasya Ekonomik Birliği kurulmuş ve Avrasya 

Ekonomik Topluluğu’nun üyeleri yeni kuruluşa katılmıştır. Kurucu üyeleri, Beyaz Rusya, 

Kazakistan, Kırgızistan, Rusya ve Tacikistan’dır (EAEU, 2017, s.2).       

Birlik, üye ülkelerin dünya ekonomisi ve uluslararası ticaret sistemine entegrasyonunu koordine 

etmek için oluşturulmuştur. Üye devletlerin gelişmelerini sağlamak, sosyoekonomik değişimleri 

uyumlaştırılmak ve halkların yaşam seviyesini yükseltmek için ülkelerin ekonomik 

potansiyellerinin etkin şekilde kullanılması temel amaçları arasındadır. Ülkelerin vatandaşları, 

daimi ikametgahlarına bakılmaksızın üyelerinin sınırları içinde vizesiz giriş-çıkış ve transit geçiş 

yapma, ikamet etme ve serbest dolaşım hakkına sahiptir.  Birlik, Rusya’nın Orta Asya’daki 

ekonomik ayağı olarak değerlendirilebilir. Ekonomik birleşmedeki sorunlar göz önünde 

bulundurulduğunda, Birliğin siyasi yönü daha ağır basmaktadır.  Üye devletleri ekonomik yönden 

birleştirmek ve uzun vadede diğer Bağımsız Devletler Topluluğu (Commonwealth Of Independent 

States: CIS) üyelerini bu ekonomik çatı altında toplamak amaçlanmaktadır.  
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Akmoldoeva’ya göre Avrasya Ekonomik Birliği Rusya’nın Orta Asya’daki ekonomik ayağıdır 

(Akmoldoeva, 2006, s.24). Ermenistan ve Kırgızistan 23 Aralık 2014 tarihinde Avrasya Ekonomik 

Birliği’ne kabul edilmiştir. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Moskova’da düzenlenen Avrasya 

Ekonomik Yüksek Konseyi toplantısında yaptığı konuşmada, “Kırgızistan ve Ermenistan’ın 

Birliğe katılmalarının bu ülkelerin temel ulusal çıkarlarına cevap verdiğine ve sosyoekonomik 

kalkınmaları için geniş ufuklar açtığına eminiz” demiştir.  Ermenistan’ın içinde bulunduğu bir 

birliğe Türkiye’nin girmesi, Ermenistan’a uygulanan ambargoların kalkması ve Ermenistan’ın 

Türkiye aleyhine tüm dünyada yürüttüğü sözde Ermeni soykırım iddialarının kabul edilmesi 

anlamına gelir.   Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin talebiyle 8 müzakere başlığının 2006 yılında 

dondurulmasının sebebinin Türkiye’nin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile gümrük birliğini 

gerçekleştirmemesi olduğu unutulmamalıdır (Karluk, 2015, s. 135).  

Asya’da bir diğer önemli ekonomik işbirliği ve entegrasyona yönelik kuruluş olan Güneydoğu 

Asya Uluslar Birliği’nin (ASEAN) temeli; Endonezya, Filipinler, Malezya, Singapur ve Tayland 

Dışişleri Bakanlarının 8 Ağustos 1967 tarihinde Bangkok’ta imzaladıkları beş maddelik bildiriyle 

atılmıştır. ASEAN’ın amaçları; ekonomik, sosyal, kültürel, teknik, eğitim ve diğer alanlarda 

işbirliği gerçekleştirilmesi ile adalet kavramına, hukuka ve Birleşmiş Milletler ilkelerine saygı 

çerçevesinde bölgesel barış ve istikrarın sağlanması olarak belirlenmiştir. 1976 yılında imzalanan 

Dostluk ve İşbirliği Anlaşması (Amity and Cooperation in Southeast Asia) ve 1995 

yılında  imzalanan Güneydoğu Asya Nükleer Silahlardan Arındırılmış Bölge Anlaşması (Southeast 

Asia Nuclear Weapon Free Zone- SEANWFZ) ASEAN’ı yukarıdaki konularla sınırlı olmak üzere 

yasal açıdan  bağlayıcılığı da olan bir  uluslararası kuruluşa dönüştürmüştür. 

Bu kapsamda Aralık 2005 Kuala Lumpur 11’nci ASEAN Zirvesi’nde bir adım daha atılmıştır. 

Zirve’de ASEAN’ın hedef ve amaçlarına ulaşılabilmesi için yasal ve kurumsal bir çerçeve plan 

olan ASEAN Şartı (ASEAN Charter) Hazırlanmasına Yönelik Kuala Lumpur Bildirisi 

imzalanmıştır. Bu kapsamda Avrupa Birliğine benzer şekilde bir yapılanmaya gidilerek ASEAN 

Güvenlik Topluluğu, ASEAN Ekonomik Topluluğu ile ASEAN Sosyo Kültürel Topluluğu olarak 

üç sütuna (bacağa) dayanan ASEAN Topluluğu’nun (ASEAN Community) kurulması 

kararlaştırılmıştır. Kuala Lumpur’da 21-22 Kasım 2015 tarihlerinde yapılan 27’nci ASEAN 

Liderler Zirvesinde, ASEAN Ekonomik Topluluğu’nun (AEC) 1 Ocak 2016 

tarihinden sonra gerçekleşmesini öngören Kuala Lumpur Bildirisi yayınlanmıştır.  

Avrupa Birliği’nde olduğu gibi 625 milyonluk tek bir pazarın oluşması hedeflenmiştir.  Böylece 

malların ve hizmetlerin serbest dolaşımı sağlanacak, üretim maliyetleri düşecek, bölgede üretilen 

ürünlerin yüzde 70’inde gümrük vergileri kaldırılacak, ASEAN  milli geliri 2025 yılına kadar 

yüzde 7 oranında büyüyecektir. 1997 yılında oluşturulan ASEAN+3 Forumu kapsamında ASEAN 

ülkeleri ile Çin Halk Cumhuriyeti, Japonya ve Güney Kore arasında siyasi, ekonomik ve sosyo-

kültürel işbirliğinin geliştirilmesine yönelik görüşmeler gerçekleştirilmektedir. ASEAN’ın merkezi 

Cakarta’dır. Üyeleri şunlardır: Endonezya, Malezya, Tayland, Filipinler ve Singapur, Brunei 

Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar ve Kamboçya. Diyalog Ortakları ise Türkiye, ABD, 

Kanada, Rusya, Avustralya, Çin Halk Cumhuriyeti, Japonya, Güney Kore, Hindistan, Avustralya, 

Yeni Zelanda ve Avrupa Birliği’dir (Karluk, 2014b,  s.611). 

Türkiye ile Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) arasında Diyalog Ortaklığı ilişkisi 

kurulması kararı, ASEAN’ın 50’nci yıldönümünün kutlandığı 5 Ağustos 2017 tarihinde kabul 

edilmiştir. Böylece Türkiye, iki yıl süren görüşmelerin ardından Güney Doğu Asya Ülkeleri 

Birliği’nin Diyalog Ortağı olmuştur. Bölge dışı ülkelerin, tıpkı Avrupa Birliği’nde olduğu gibi 

ASEAN’a tam üye olmaları mümkün değildir.  Kuruluş’un bölge dışı ülkelerle yürüttüğü kurumsal 

ilişkilerde en ileri statü Diyalog Ortaklığı’dır. 

Türkiye, ilk defa ASEAN Zirvesi’ne Dönem Başkanı Brunei’nin özel konuğu olarak 2013 

yılında davet edilmiş, toplantıya dönemin Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu katılmıştır. Myanmar, 

Dönem Başkanı olduğu 8 -10 Ağustos 2014 tarihlerinde Nepido’da düzenlenen 47’nci ASEAN 

Dışişleri Bakanları Toplantısına Türkiye’yi davet etmiştir.  Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Ağustos 

2015’de yapılan 48’nci ASEAN Bölgesel Forumu’na katılmıştır. Avrupa Birliği-ASEAN Serbest 

Ticaret Anlaşması (STA) 4 Mayıs 2007 tarihinde görüşülmesinin ardından, Türkiye ile ASEAN 
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arasında STA müzakerelerinin başlatılması   amacıyla  12 Haziran 2007 tarihinde girişimde 

bulunulmuştur.  6 Ağustos 2008’de ASEAN Ülkeleri Ekonomi ve Dışişleri Bakanlıklarına konu 

iletilmiştir. Daha sonra   müzakerelerin başlatılmasına yönelik olarak ASEAN ülkeleri Ekonomi 

Bakanlarına birer mektup gönderilmiş ve destekleri istenmiştir. 

Endonezya tarafından 16 Eylül 2008 tarihinde gönderilen cevabi mektupta Türkiye-ASEAN STA 

müzakerelerinin başlatılması için öncelikle Türkiye’nin ASEAN ile Diyalog Ortağı olması 

gerektiği açıklanmıştır. Diyalog Ortaklığı’nın gerçekleşmesiyle STA müzakerelerine de 

başlanabilecektir. Bazı köşe yazarları, Türkiye’nin ASEAN ile Diyalog Ortağı olmasını, 

Türkiye’nin Avrupa Birliği ile olan ilişkileriyle karşılaştırarak, 1959 yılından bu yana AB’ye üye 

olamadığımızı ama 2 yıl içinde ASEAN ile Diyalog Ortaklığını gerçekleştirdiğimizi 

belirtmektedirler. AB’ye üye olmak ile ASEAN’a Diyalog Ortağı olmak arasında çok önemli 

farklar vardır. 

AB; egemenlik yetkilerinin kısmen devredildiği, alınan ortak kararlara tüm üye ülkelerin uymak 

zorunda bulundukları, Batılı anlamda demokrasi ile yönetilen, üyelik için ekonomik (Maastricht) 

ve siyasi (Kopenhag) kriterleri yerine getiren, ekonomik entegrasyona (bütünleşmeye) dayanan ve 

sadece Avrupalı ülkelerin katılabileceği bir uluslararası kuruluştur. Oysa ASEAN, bölge 

ülkelerinden oluşan ve  işbirliğine yönelik bir kuruluştur. AB üyeliği için gerekli olan şartlar 

Diyalog Ortaklığı için zorunlu değildir. Bu sebeple Diyalog Ortaklığını AB üyeliği ile 

karıştırmamak gerekir. 

ASEAN ile ilişkilerin güçlendirilmesi önemlidir. Türkiye, ASEAN ile kurumsal ilişkilerini 

geliştirme kararını 1999 yılında almış, Sektörel Diyalog Ortağı olmak için 

niyetini açıklamıştır.  Dostluk ve İşbirliği Anlaşması’na (ASEAN/TAC) 19-23 Temmuz 2010 

tarihlerinde Vietnam’da yapılan ASEAN Dışişleri Bakanları Toplantısı’nda taraf olmuş, Cakarta 

Büyükelçiliği aynı yıl ASEAN nezdinde akredite edilmiştir. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu 

Diyalog Ortaklığı konusunda şu değerlendirmeyi yapmıştır: "2015 yılında başvurmuştuk, iki yıldır 

yoğun bir çalışma sürdürüyorduk arkadaşlarımızla beraber. Hem yol haritamız hem de eylem 

planımız, ASEAN üyesi ülkeler tarafından da takdirle karşılandı.  Esasen ASEAN'ın bu statüsüne 

başvuran başka ülkeler de vardı, bu sene sadece Türkiye'ninkini kabul ettiler. Bu tabii Türkiye 'nin 

çok yönlü, proaktif dış politikasına uygun bir açılım." 

Türkiye'nin Latin Amerika açılımı, Afrika ile ortaklık politikası bulunduğunu hatırlatan Dışişleri 

Bakanı, bunların yanı sıra Türkiye'nin Güneydoğu Asya bölgesine de uzun zamandır önem 

verdiğini belirtmiştir. Laos'ta açılacak büyükelçilik ile ASEAN bölgesindeki tüm ülkelerin 

başkentlerinde temsilcilik olacağını açıklayan Bakan, Türkiye'nin yol haritası ve eylem planının 

uygulanması için hem kurumsal olarak ASEAN ile hem de üye ülkelerle birlikte çalışmalarını 

sürdüreceğini belirtmiştir. 

Çavuşoğlu, "Hem siyasi hem de kurumsal olarak bu bölgedeki ülkelerle ilişkilerimiz daha da 

gelişecek. Ayrıca ASEAN sadece artık siyasi bir örgüt değil, ekonomik bir örgüt haline geldi. 

…Bundan sonraki yıllarda da ASEAN'ın bu tür toplantılarına, zirvelerine, dışişleri bakanları 

toplantısına da resmen katılacağız" demiştir. ASEAN ülkeleriyle 2002 yılında 1,3 milyar 

dolar seviyesinde olan toplam ticaret hacmimiz, 2016 yılında 8,7 milyar dolara yükselmiştir. 2005-

2015 yılları arasında ASEAN ülkelerine yönelik TİKA’nın yardımlarının toplamı 147,8 milyon 

dolardır. Türkiye, ASEAN üyelerinin oluşturduğu polis örgütü olan ASEANAPOL’e 2014 yılında 

gözlemci üye olmuştur. 

Türkiye Şanghay İşbirliği Kuruluşu ile de Diyalog Ortağı’dır. Dönemin Dışişleri Bakanı Ahmet 

Davutoğlu imza töreninde yaptığı konuşmada "Tüm üye ülkelere ve örgütün genel sekreterliğine, 

son zirvede varılan mutabakatla, Türkiye'nin, yüzlerce değil binlerce yıldır beraber olan ülkelerden 

oluşan bir ailenin üyesi haline geleceği bu yeni dönemi mümkün kıldıkları için teşekkürlerimi 

sunuyorum" demiştir. Davutoğlu, ortaklığın ekonomi ve ulaşım başta olmak üzere Türkiye'nin bu 

Kuruluş ile bağlarını güçlendireceğini, bütün ülkeleri tehdit eden tehlikelere karşı birlikte mücadele 

etme imkanı sunacağını açıklamış, Türkiye ile Kuruluş’un omuz omuza yürüyeceği uzun bir yolun 

başlangıcı olduğunu vurgulamıştır. (Karluk, 2016b) 
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3. TÜRKİYE AVRUPA BİRLİĞİNE ALTERNATİF OLAN AVRASYA EKONOMİK 
(GÜMRÜK) BİRLİĞİ İLE ALTAY BİRLİĞİNE ÜYE OLAMAZ  
 
Almanya’da 24 Eylül 2017 tarihinde yapılan seçimlerde Hıristiyan Birlik (CDU/CSU), Yeşiller ve 

Hür Demokratlar (FDP) arasındaki koalisyon ön görüşmelerinde taraflar, Türkiye ile AB'ye üyelik 

müzakerelerinin dondurulması konusunda uzlaşmışlardır. Başta Hıristiyan Sosyal Birlik (CSU) 

olmak üzere Hıristiyan Demokrat Birlik (CDU) ve Hür Demokratlar Türkiye ile AB’ye üyelik 

müzakerelerinin sonlandırılmasından yanadırlar. Her üç parti de bu konunun koalisyon 

sözleşmesinde yer almasını istemektedir. Yeşiller ise müzakerelerin sonlandırılmasına karşıdır. 

Diğer taraftan Fransa eski Cumhurbaşkanı Sarkozy’nin (Sarkozy, 2007, s.27) aksine yeni 

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Türkiye'nin Avrupa Birliği için hayati öneme sahip bir ortak 

olduğunu ve kaygı verici gelişmelerin yaşanmasına karşılık ilişkilerin korunması gerektiğinden 

yanadır. Nitekim 20 Ekim 2017 tarihinde yapılan Avrupa Birliği Zirvesi'nde Türkiye’ye tam üyelik 

hazırlıkları için verilen yardımların kısıtlanması fakat müzakerelerin devam etmesi kararı çıkmıştır. 

Türkiye AB ilişkilerinde son zamanlarda yaşanan sorunlar ve AB ile olan gümrük birliğinin gözden 

geçirilmesi gündemde iken dönemin Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi, Pamukkale’de 15 Aralık 

2014 tarihinde düzenlenen Çalıştay’da yaptığı konuşmada Türkiye’nin Avrasya’yı  unutmaması 

gerektiğini belirtmiştir: “…Avrasya, Gümrük Birliği’ni göz ardı ederse çok büyük hata yapar 

…Avrasya Gümrük Birliği, Türkiye için vazgeçilmezdir. Biz orada olmak zorundayız. Körfez 

İşbirliği Teşkilatı içinde olmak zorundayız. Orta Afrika Birliği denen… birliğin içinde yer almak 

zorundayız.”  

Bakan Zeybekçi’nin “Avrasya Gümrük Birliği, Türkiye için vazgeçilmezdir” ifadesi ancak 

Türkiye’nin Avrupa Birliği ile ilişkilerinin kopması durumunda gündeme gelebilir. Ekonomi 

Bakanı Zeybekçi iki yıl sonra   23 Ağustos 2016 tarihinde "AB ile Gümrük Birliği'ne sadık kalarak 

Avrasya Gümrük Birliği'ne de dahil olmak istiyoruz. Tabii ki bu birliğe de katılmak istiyoruz, ancak 

bu bizim AB'ye tam üye olma çalışmalarımızı ve Avrupa Gümrük Birliği şartlarını etkilemeyecek 

şekilde olacaktır" demiştir (Sputnik, 2016).   

İzmir’de 18 Ağustos 2017 tarihinde  ‘Ticari ve Ekonomik İşbirliğinde Yeni Dönem’ başlığıyla 

düzenlenen Türkiye-Rusya İş Forumu’nda bir konuşma yapan  Zeybekçi, Merkel’in “gümrük 

birliğini güncellemeyeceğiz” demecinin yanlış olduğunu söylemiş,   bu defa Türkiye’nin Rusya’nın 

başını çektiği Avrasya Gümrük Birliği’ne dahil olmak için bu yıl başvurabileceğini açıklamıştır 

(Hürriyet, 2017, s.9) Türkiye, Ankara  ve Katma Protokol Anlaşmaları yürürlükte olduğu  ve de 

GATT/WTO hükümleri tarafları bağlarken, Avrasya Gümrük Birliği içinde olamaz. Orta Asya 

ülkeleri ile ekonomik ilişkileri karşılıklı olarak geliştirmek ile gümrük birliği gibi ileri seviyede bir 

ekonomik entegrasyona gitmek arasındaki farkın bilinmesinde yarar vardır. Bakan Zeybekçi, 

Türkiye’nin AB’den ayrılmadan Avrasya Gümrük Birliği’ne (Avrasya Ekonomik Birliği) dahil 

olmayı hedeflediklerini söylerken, Dünya Ticaret Örgütü’nün (WTO) gümrük birliği ile ilgili 

hükümlerini göz ardı etmiştir.  

Ekonomi Bakanı’nın ifadesiyle üye olmak istediğimiz Avrasya Gümrük Birliği’nde Ermenistan 

vardır. Ermenistan sözde Ermeni soykırım iddiaları ile Türkiye’nin dış politikasını sürekli baskı 

altında tutmakta, Türkiye’ye yönelik psikolojik baskı yapılması için bazı ülkelere fırsatlar vermekte 

ve Türkiye’nin AB üyeliği önünde bir engel oluşturmaktadır. Almanya Parlamentosu, Ermeni 

propagandasının etkisi altında kalarak Türkiye’nin tüm itirazlarına rağmen sözde Ermeni soykırımı 

hakkındaki tasarıyı kabul etmiştir. Ermeni diasporasının iddiaları 17 Aralık 2004 tarihinde 

Brüksel’de Türkiye’nin önüne büyük bir engel olarak çıkmıştır. Avrupa Birliği Ermeni sorunu 

konusunda Türkiye’ye iki dayatmada bulunmuştur. Bunlar; Türkiye’nin AB’ye girmesi için sözde 

Ermeni soykırımını tanıması ve Ermenistan’la sınır kapısını açmasıdır.  Avrupa Parlamentosu’nun 

Ermenistan’ın propagandası altında kalarak sözde Ermeni soykırımını Türkiye’nin tanıması için 

almış olduğu kararları da vardır. 

Türkiye-Ermenistan yakınlaşması; aşağıdaki konular hukuki düzenlemeler yapılarak ortadan 

kaldırılmadığı, söylemler düzeltilmediği ve sözde Ermeni soykırımı yalanı gündemden 
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düşürülmediği sürece Türkiye’nin Avrasya Gümrük (Ekonomik) Birliği ile ilişkileri sınırlı kalır.  

ASEAN’a ve Şanghay İşbirliği Kuruluşu’na (Karluk, 2013b, s. 2) Diyalog Ortağı olarak kabul 

edilen Türkiye’nin Avrasya Gümrük  Birliği’ne Diyalog Ortağı olması, aşağıdaki hususlar ortadan 

kalkmadan uygun değildir. 

Ermenistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti Yüksek Sovyet’inin 23 Ağustos 1990 tarihli Bağımsızlık 

Bildirisi’nin 12’nci maddesinde “Ermenistan Cumhuriyeti, 1915 Osmanlı Türkiye’si ve Batı 

Ermenistan’da gerçekleştirilen soykırımın uluslararası alanda kabulünün sağlanması yönündeki 

çabaları destekleyecektir” denilmektedir. 

Ermenistan Parlamentosu, 23 Eylül 1991 tarihinde aldığı bağımsızlık kararında Ermenistan 

Bağımsızlık Bildirisi’ne sadık kalacağını açıklamış ve taahhüt etmiştir. 1995 yılında kabul edilen 

Ermeni Anayasası’nda Ermenistan’ın Bağımsızlık Bildirisi’ndeki ulusal hedeflere bağlı kalacağı 

bir anayasa hükmü olmuştur. Soykırım yalanının uluslararası alanda tanınmasının Ermenistan’ın 

dış politika hedefi olduğu belirtilmiştir. 

Erivan´da yapılan Gelişen Ermenistan Partisi’nin 4’ncü Kurultayına katılan Devlet Başkanı Serj 

Sarkisyan, "Bağımsızlık Karabağ halkının seçimidir. Uluslararası hukuk dahi bu konuda farklı 

yaklaşım ortaya koyamaz" demiştir. 

Ermenistan'daki okul duvarlarında asılan haritalarda Türkiye'nin 12 ili yer almıştır.Ermenistan 

Milli Marşı'nda ''Topraklarımız işgal altında, bu toprakları azat etmek için ölün, öldürün'' yazılıdır. 

Karabağ’da katliam yapan Ermeni kuvvetlere komutanlık yapan bugünkü Ermenistan 

Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan’dır. 

Sarkisyan’ın İngiliz yazar Thomas De Waal'a, “Hocalı’dan önce Azeriler bizim şaka yaptığımızı 

sanıyordu, Ermenilerin sivil topluma karşı el kaldırmayacaklarını sanıyorlardı. Biz bunu- 

stereotipi- (zeka geriliği) kırmayı başardık” dediği de unutulmamlıdır. 

Türk Cumhuriyetleri ile Türkiye’nin ekonomik entegrasyonu konusunda 1992 yılında 

Başbakanlık’ta görevli iken tarafımdan Türk Ödemeler Birliği kurulması konusunda bir model 

geliştirmiştir.  O dönemde daha Sovyetler Birliği dağılmamıştı. Sovyetler Birliği’nin dönemin 

Ankara Büyükelçisi Albert Çernişev bu taslaktan haberdar olmuş ki bir toplantıda   şahsıma taslağı 

sormuştur. Bu anlamlı soru karşısında Sovyetler Birliği yetkililerini rahatsız etmemek için Türk 

Ödemeler Birliği’nin adını Avrasya Ödemeler Birliği  olarak değiştirdim (Karluk, 2014c, s.760).   

Boğaziçi Üniversitesi eski öğretim üyesi ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Prof. Dr. Emine Nur 

Günay, Türkiye’nin Altay Birliği kurularak bu birliğe girmesini önermiştir. 2011 yılında  Barış Can 

ile yaptıkları   ‘Orta Asya, Güney Kore ve Türkiye Arasında Olası Bir Gümrük Birliği: Türkiye’nin 

Potansiyel İhracat Kazanımları’  başlıklı çalışmada   Türkiye’nin fiilen ve de hukuken olmayan 

Altay Birliği’ne üye olmasını  şöyle önermiştir: “Altay Birliği isimli Türkiye, Azerbaycan, 

Kazakistan, Kırgızistan, Güney Kore, Türkmenistan ve Özbekistan arasında kurulacak tarihi, 

sosyal ve kültürel bağlarla desteklenen, küresel ekonomiye uyarlanmış, modern bir birlik 

önerilmektedir” (Günay, 2011, s. 9).    

Öncelikle bilinmesi gerekir ki, sadece “Tarihi, sosyal ve kültürel bağlarla” bir yere varılamaz. 

Ülkeler arasındaki esas bağ dokusu ekonomik ilişkilerdir. Nitekim Tasam Başkanı Süleyman 

Şensoy 11 Nisan 2013 tarihinde şu doğru tespiti yapmıştır: “Sadece din, dil, tarih, coğrafya gibi 

etmenlerin bizi kurtaracağını, bizi bu çok boyutlu rekabette başarılı kılacağını zannedersek 

yanılırız diye düşünüyorum”  (Şensoy, 2013, s. 14). Altay Birliği, gümrük birliğine dayanacaktır. 

Fakat, Türkiye’nin Orta Asya ülkeleri ile gümrük birliği gerçekleştirmesi mümkün değildir.  Bunun 

için Türkiye’nin AB ile imzaladığı anlaşmaları karşılıklı olarak feshetmesi gerekir. Her ne kadar 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1 Ekim 2017 tarihinde Avrupa Birliği sürecini sonlandıran 

tarafın Türkiye olmayacağını söyleyerek, "Aslına bakarsanız, bizim Avrupa Birliği üyeliğine 

ihtiyacımız da kalmamıştır."   demiş olsa da şimdilik böyle bir girişim yoktur (BBC Türkçe, 2017). 
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4. TÜRKİYE’NİN AVRASYA EKONOMİK BİRLİĞİ’NE GİRMESİNİ NURSULTAN 
NAZARBAYEV ÖNERMİŞTİR 
 
Avrasya Ekonomik Birliği fikrinin öncülerinden olan Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan 

Nazarbayev Türkiye’nin  bu Birlikte yer alması gerektiğini birçok defa  açıklamıştır.  Rusya Devlet 

Başkanı Putin’in sözcüsü Sergey Markov’un “Türkiye, Avrupa Birliği’ne değil Avrasya Birliği’ne 

girmelidir, bu şekilde güçlenebilir” açıklaması ise dikkat çekicidir (Hazır, 2015, s.1). Nazarbayev, 

Avrasya Ekonomik Birliği’nde Rusya’ya karşı Türkiye’yi bir denge unsuru olarak 

değerlendirmektedir. Bu konuya Nazarbayev 14 Aralık 2012 tarihinde ‘Kazakistan: 2050 Stratejisi: 

Olgunlaşan Devletin Yeni Siyasi İstikameti’ başlıklı ulusa sesleniş konuşmasında değinmiştir. 

Nazarbayev bir Kazak milliyetçisi olup, Kazakistan devletinin uzun dönemde bağımsızlığından 

yanadır. Şu sözler O’na aittir: “Jeti atasın bilmeytin er jetesiz, jeti gaşır tarihin bilmeytin el jetesiz” 

Türkçesi: Yedi atasını bilmeyen kişi yaramaz, yedi asır geçmişini bilmeyen halkın geleceği olmaz 

(Nazarbayev, 2000, s. 191).  

Nursultan Nazarbayev’in Avrasya Ekonomik Birliği’ne Türkiye’nin de katılmasını istediğini 

Esengül Kafkızı bir yazısında açıklamıştır.   Abdülvahap Kara (Kara, 2013, s.4) tarafından çevrilen 

ve Türkistan gazetesinde 14 Kasım 2013 tarihinde yayınlanan ‘Ankara Gümrük Birliği’ne 

Katılmayı Gerçekten İstiyor mu? Kazakistan Cumhurbaşkanın Teklifi Üçlü Gümrük Birliği’nde 

Görüşlerin Farklı Olduğunu Ortaya Çıkarmış Gibidir’ başlıklı makalesinde bu konu ayrıntılı olarak 

açıklanmıştır. Kafkızı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “AB bizi oyalarsa biz de alternatif ararız, 

Şanghay 5’lisi bizi kabul etsin, AB’ye hoşça kal deriz” demecinin perde arkasını şöyle 

açıklamaktadır:  

 

“Beyaz Rusya’nın başkenti Minsk’te gerçekleşen Avrasya Ekonomik Yüksek Kengeşi’nin (Konseyi) 

olağan toplantısında Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev Türkiye’nin Birliğe 

alınması konusunda teklif yaptı. Nazarbayev ‘Dış seyahatlerimde bana sizler Gümrük Birliği ile 

eski Sovyetler Birliği’ni tekrar kurmayı mı, yoksa Rusya’nın himayesine girmeyi mi istiyorsunuz? 

diye çok sık soruyorlar. Belki, Türkiye gibi büyük ülkeyi birliğe alırsak böyle soruların sorulmasını 

önlemiş oluruz’ şeklinde konuştu.  

 

Nazarbayev’in bu sözlerinin Gümrük Birliği’ndeki meslektaşları üstünde şok etkisi yarattığında 

şüphe yoktur. Ancak, Rusya Devlet Başkanı Putin bu konuda doğrudan bir fikir serdetmedi, sadece 

Gümrük Birliği ile bir serbest ticaret anlaşması yapmaya Hindistan’ın istekli olduğunu belirtmekle 

yetindi. Bu ifadelerin altında çeşitli sebepler arayan Rusya’nın basın organları da   Türkiye’nin 

esas amacının Gümrük Birliği’ne girmek değil, Avrupa Birliği’ne üye olmak olduğuna vurgu 

yaptıktan sonra Nazarbayev’in bu teklifinin Türk dünyasının en büyük ülkesinin yöneticileri için 

beklenmedik bir jest olduğu yorumunda bulundular.  

 

Kommersant gazetesi Türkiye Dışişleri Bakanlığındaki güvenilir kaynaklara dayanarak verdiği 

bilgi de ‘Ankara’daki resmi görevliler için bu ifade beklenmedik bir gelişme oldu’ demektedir. 

Avrasya Ekonomi Komisyonu Başkanı Viktor Hristenko Türkiye’nin Gümrük Birliği’ne üye olma 

konusunda bir başvuruda bulunmadığını söyledi. Siyasi gözlemcilere göre, Nazarbayev’in bu 

teklifinin altında yatan iki sebep olabilir. Birincisi Suriye konusunda Rusya ile taban tabana zıt bir 

politika takip eden Türkiye’yi Gümrük Birliğine üyeliğe sunmak ve böylece yakın zamanlarda 

Rusya’nın ‘Suriye’nin birliğe üye olması mümkündür’ şeklindeki ifadesine karşılık yapılmış bir 

hamledir. Üye devletler gelecek yıl kurulması beklenen Avrasya Ekonomik Birliği’ne sıcak 

bakmamaktadır.  

 

Nazarbayev toplantıda  gümrük tarifeleri ile ilgili olarak da Rus meslektaşlarını eleştirdi. Gümrük 

Birliği’nden fayda yerine zarar gördüklerini söyleyen Nazarbayev, Kazakistan ürünlerinin Rusya 

pazarına girmekte engellerle karşılaştığını ve gümrük tarifeleri ile ilgili olmayan zorlukların var 

olduğunu, ürünlerinin kalite, temizlik ve diğer kontrolleriyle ilgili taleplerin arttırıldığını, karşılıklı 
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ticaretin gittikçe karmaşıklaştığını ifade etti.  Nazarbayev, Avrasya Ekonomi Komisyonu’nun Rus 

üyelerini de eleştirdi. Kazakistan Cumhurbaşkanı ‘Kanuna göre Komisyon üyeleri hiçbir hükümete 

karşı sorumlu değildir. Ancak Avrasya Ekonomik Komisyon’unun Rus üyeleri Rusya Hükümeti’nin 

toplantılarına katılmakta ve özel talimatlar almaktadır’ dedi.  

 

Bu sözlerden Kazakistan Cumhurbaşkanı’nın Rusya’nın siyasi nüfuzuna kolay kolay boyun 

eğmeyeceğini anlaşılmaktadır. Nazarbayev’in bir amacı da, Türkiye’nin Gümrük Birliği’ne üye 

olmasını teklif ederek, Ermenistan’ın Gümrük Birliği’ne üye olmak yolundaki istemine karşı 

tepkisini ortaya koymak olabilir. Avrupa Birliği yıllardır Türkiye’ye üyelik şartı olarak Ermenilere 

karşı yaptığı soykırımı kabul etmesini talep etmektedir. Ancak, Ermenistan bölgesel birlik için 

Avrupa yerine Rusya’yı tercih etme yolunu seçmektedir. Belki de bundan dolayı birkaç yıldan beri 

yerinde sayan Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki müzakereler yeniden başlayacaktır. Gümrük 

Birliği konusunda beklenmedik bir çıkış yapan Kazak meslektaşının tavrına Rusya Devlet Başkanı 

Putin hiçbir tepki göstermedi.  

 

Ancak Rus siyasi gözlemcilerinin şimdiye kadar ortaya koydukları yorumlardan anladığımıza göre, 

Rusya Türk dünyasının en güçlü ülkesinin Moskova’nın siyasi projelerine dahil olmasını kesin 

olarak karşıdır. Rusya  gazetelerin birinde ‘Gümrük Birliği Moskova’nın bir projesidir. Gelecekte 

o Avrasya Birliği’nin temeli olacaktır. Avrasya Birliği’nin kurulması fikrinin sahibi Rusya’nın 

bugünkü lideri Putin’dir. Birçok uzmanlar Kremlin’in bu planını eski Sovyet ülkelerinin önce 

ekonomik, daha sonra siyasi egemenliğini yok etmeye yönelik bir proje olarak görmektedirler’ diye 

yazıldı. Aynı gazetede ‘Özbekistan’ın bu birlikten kendisini uzak tutmasının bir sebebi de budur’ 

şeklinde görüş belirtildi. 2011’de Özbekistan Cumhurbaşkanı İslam Kerimov Taşkent’in Gümrük 

Birliği’ne katılmamasının temel sebebi olarak, bu Birliğin gizli gündeminde ekonomik 

menfaatlerden çok siyasi amaçların bulunduğunu söylemişti.  

 

Beyaz Rusya Cumhurbaşkanı Lukaşenko ise Gümrük Birliği’ne Ermenistan ve Türkiye’nin üye 

olmasının mümkün olmadığını fikrindedir. Eğer Türkiye Gümrük Birliği’nin kapısını çalacak 

olursa, bu durum Putin’in Rusya’nın eski nüfuzunu koruma ve onu tekrar eski dönemlerdeki 

gücüne kavuşturma gibi amaçlarını gerçekleşmesine engel olacaktır. Bunun sebeplerine bakacak 

olursak, öncelikle Türkiye’nin ekonomisi Rusya ekonomisinden daha ileridir. Hafif endüstrisi 

gelişmiştir, ayrıca Tayyip Erdoğan’ın başbakanlığı döneminde dünya krizini yara almadan 

atlatmıştır. Ayrıca Türkiye’nin birliğe katılması durumunda dil – kültür dengeleri değişecektir.  

 

Asırlar öncesinden günümüze değin bölgede etkili olan Rusya ve diğer Slav ülkelerin dil ve 

kültürleri üstünlüğünü kaybedecek ve Türkiye Birlik içinde kendi kurallarını koymaya 

başlayacaktır. Birlik içinde uluslararası belgelerin sadece Rusça değil, ikinci bir dilde daha 

hazırlama zorunluluğu ortaya çıkacaktır. Bunlara ek olarak Kazakistan’ın Türkiye ile birlikte Türk 

Kengeşi’ne (Turkic Council) üye olduğu da göz ardı edilmemelidir. Kazakistan Cumhurbaşkanı 

Nursultan Nazarbayev’in geçen yıl İstanbul’da yaptığı konuşmayı da hatırlamak gerekir.  

 

Nazarbayev konuşmasında; Rus sömürgeciliği üzerinde durmuş, Ankara’dan Altaylar kadar olan 

coğrafyada yaşayan 200 milyon Türk’ün birlik olması durumunda dünyada büyük bir güce 

dönüşebileceklerine, Rus hegemonyası dolayısıyla milli kültür ve dilleri kaybetme tehlikesiyle karşı 

karşıya kaldıklarına değinmişti. Demek ki, Rusya için Türkiye’nin Gümrük Birliği’nde girmesi hiç 

te istenen bir durum değildir. Çünkü, Gümrük Birliği’nin amacı Rusya’nın eski Sovyet 

ülkelerindeki nüfuzunu güçlendirmektir. Bunu, Rusya’nın siyasi gözlemcileri de kabul etmektedir.  

 

Rusya’da yayınlanan bir makalede ‘Rusya, ekonomisi küçük ülkeler de kendi hegemonyasını 

sürdürmeyi amaçlar, bundan dolayı kendisinden büyük ekonomilere Birliğin kapısını açmak 

istemez’ ifadelerine rastlıyoruz. Çünkü, bu birlikte eşitler arasındaki ortaklık şeklinde bir anlayış 

henüz oluşmamıştır. Nazarbayev’in bu toplantıdaki konuşması, Kazakistan’ın Rusya’nın kolaylıkla 



V. ULUSLARARASI TÜRK DÜNYASI EKONOMİ FORUMU 

20-22 EKİM 2017 MUĞLA / TÜRKİYE 

 62 

avucuna düşmeyeceğini, hatta aksine Rusya’dan başka da destek göreceği ülkelerin var olduğunu 

gösterdi. Plana göre, Mayıs 2014’de Avrasya Ekonomik Birliği’nin kurulması gerekiyor. Birkaç ay 

içinde böyle bir adımın atılmasına ne Kazakistan, ne de Beyaz Rusya hazır görünmüyor” (Kafkızı, 

2013, s.2). 

 

 

5. SONUÇ   
 
Lucius Annaeus Seneca, “Hangi kapıya yöneldiğini bilmeyen hiçbir zaman uygun esen rüzgarı 

bulamaz” (ignoranti quem portum petat nullus suus ventus est) derken haklıdır. Çünkü, 

yöneldiğiniz kapıyı bilmezseniz, hiçbir zaman uygun esen rüzgarı yakalayamazsınız. Ama bazen 

kapıyı bulmanız yeterli olmayabilir. Çünkü rüzgar eğer tersten eserse, sizi uygun olan kapıya değil, 

istemediğiniz bir kapıya da yönlendirebilir. Bu kapı, hiçbir zaman Avrasya Gümrük (Ekonomik) 

Birliği ya da Altay Birliği üyeliği olamaz.  Eğer olursa, Rusya, Ermenistan ve Çin ile aynı blokta 

yer alırız ki bu durum Türkiye’nin tercihi olmamalıdır. 1933 yılında Nazilerin yakmaya 

başladıkları kitapların yazarı Yahudi kökenli Stefan Zweig’ın “Akıl ve siyaset nadiren aynı yolda 

buluşur” sözü günümüzde Ermeniler için geçerliliğini koruduğu sürece, Avrasya Gümrük  Birliği  

üyesi Ermenistan ile olan sorunlar çözülemez. 

Türkiye, 1856 Paris Anlaşması’ndan sonra yüzünü Batı’ya çevirmiş, Tanzimat’tan bu yana da  

Batı’ya yönelmiş dünyadaki tek Müslüman ülkedir. Türkiye, laik ve demokratik ilkeleri 

benimsemiş, Batı dünyası ile ortak sınıra sahip ve ona komşu, AB ülkeleri ile tarihi ilişkileri 

bulunan, dünya üzerinde mevcut 57 İslam ülkesi arasında ekonomik, politik, sosyal, kültürel ve 

sportif alanlarda en gelişmişler arasında yer alan, hayat tarzı olarak kendi kültürel değerlerini 

koruyarak Batı’yı seçmiş bir ülkedir.  Türkiye için zaman zaman “Batıya giden gemide Doğuya 

koşan ülke” benzetmesi yapılmıştır ama bunun doğru olmadığı Türkiye’nin üye olduğu Avrupalı 

ekonomik, askeri ve siyasi kuruluşlar tarafından ispatlanmıştır. Türkiye’nin dışında hiçbir 

Müslüman ülke AB dışındaki tüm Avrupalı kuruluşlara üye değildir.   

Başbakan Erdoğan 12 Ağustos 2010 tarihinde Ankara’daki büyükelçilere vermiş olduğu iftar 

yemeğinde "Türkiye’nin dış politika ekseni değişmemiştir" dese de önümüzdeki 50 yıl içinde 

dünyada, bölgemizde ve Avrupa’da büyük değişikler olacaktır.  Bu gerçeği görerek Türkiye yeni 

bir strateji belirlemek zorundadır. 63 yıl önce NATO kurulduğunda hiç kimse; 1989 yılında 

Sovyetler Birliği’nin çökeceğini,   Avrupa'nın iki bloklu yapısının  ortadan kalkacağını,  Varşova 

Paktı’nın 1 Temmuz 1991'de dağılacağını,  Savaş sonrası Avrupa'sının iki kutuplu yapısının askeri 

bakımdan  tarihe karışacağını, Polonya, Çek ve Slovak Cumhuriyetleri, Slovenya,  Macaristan,  

Estonya,  Letonya,  Litvanya, Romanya ve Bulgaristan gibi  eski sosyalist ülkelerin  Türkiye’den 

önce Avrupa Birliği üyesi olacaklarını tahmin etmiyordu.      

Türkiye’nin AB üyeliği hedefinden bir sapma söz konusu değildir. Çünkü, 2001, 2003 ve 2008 

yıllarında güncellenerek Bakanlar Kurulu kararıyla Resmi Gazete’de yayınlanan AB üyeliği 

hedefine yönelik Türkiye Ulusal Programı’nın giriş bölümündeki hedefte bir değişiklik olmamıştır. 

Dokuzuncu Cumhurbaşkanı merhum Süleyman Demirel’in Aydın Doğan'a 7 Şubat 2015 tarihinde 

yazmış olduğu mektupta önemle üzerinde durduğu husus, “Türkiye, ne olursa olsun, Avrupa Birliği 

çıpasına sarılmalıdır. Bundan vazgeçmek olmaz”dır (Demirel, 2015).  

Avrasya Ekonomik Birliği ülkelerinin şu anki toplam nüfusu 183 milyondur. 79 milyonluk (2017) 

bir Türkiye’nin Birliğe katılması Birlik içindeki nüfus ağırlığını değiştireceği ve Türkiye’nin 

etkinliğini arttıracağı için Rusya bu üyeliğe sıcak bakmaz. Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinin 

nüfusu, büyük bölümü Özbek ve Kırgızlardan oluşan Tacikistan da dahil 65 milyondur. 

Türkiye’nin nüfusuna bu nüfus da eklenirse 144 milyonluk Türk nüfus 183 milyonun etkinliğini   

önler (Andican, 2014. s.125).  

Büyük Önder Atatürk 29 Ekim 1923 tarihinde Fransız yazar Maurice Pernot’ya verdiği demeçte 

tercihini yapmıştır: “Kabul etmelisiniz ki, doğuda yaşamayı seçmeye mecbur olduğunuz için, 

ırkımızın beşiği ile ilgili olması nedeniyle mümkün olduğu kadar yakın batıyı bir yerleşim yeri 

seçtik. Fakat vücutlarımız doğuda ise fikirlerimiz batıya doğru yönelik kalmıştır. Memleketimizi 
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asrileştirmek istiyoruz. Bütün çalışmamız Türkiye’de asri binaenaleyh batılı bir hükümet vücuda 

getirmektir. Medeniyete girmek arzu edipte Batıya yönelmemiş millet hangisidir?”  
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АННОТАЦИЯ 
 

Исследована эволюция динамических параметров излучающих двойных систем с 

переменной массой. В качестве динамической модели рассмотрена задача двух 

гравитирующих и излучающих тел, учитывающая гравитационное притяжение и световое 

давление взаимодействующих тел, с дополнительным предположением изотропной 

переменности их масс. Задача объединяет задачу Гильдена-Мещерского, внося в нее новый 

физический смысл, и фотогравитационную задачу двух тел Радзиевского. Представлена 

эволюционирующая орбита задачи, в отличие от кеплеровской, с переменными элементами 

орбиты – параметром и эксцентриситетом, определяемыми параметром , интегралом 

площадей  и квазиинтегралом энергии . Найдено, что траекторией движения в 

фотогравитационном варианте задачи двух тел, в зависимости от знаков гравитационного 

параметра и квазиинтеграла энергии, может быть любое оскулирующее коническое сечение. 

Определены адиабатические инварианты задачи, представляющие интерес для медленной 

эволюции орбит, общий ход эволюции орбит двойных систем с излучением определяется 

изменением параметра  и общей энергии системы. 

 
Ключевые слова: эволюция, излучающие двойные системы, переменная масса, элементы 

орбиты, адиабатические инварианты. 

 

ABSTRACT 
 

The evolution of the dynamic parameters of the radiating binary systems with variable mass is 

investigated. As a dynamic model, the problem of two gravitating and radiating bodies is 

considered, taking into account the gravitational attraction and the light pressure of the interacting 

bodies, with the additional assumption of isotropic variability of their masses. The problem 
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combines the Gylden-Meshcherskij problem, carrying with them a new physical sense, and the 

two-body photogravitational Radzievskii problem. Evolving orbit is presented, unlike Kepler, with 

varying orbital elements - parameter and eccentricity, defines by the parameter , area integral 

 and quasi-integral energy . It is found, that the trajectory of a photogravitational version of 

the problem of two bodies, depending on the signs of the gravitational parameter and quasi-integral 

of energy, can be any of the osculating conic section. Adiabatic invariants of problem are defined, 

they are of interest to the slow evolution of the orbits, the general course of the evolution of the 

orbits of binary systems with the radiation is determined by the change of the parameter  and 

the total energy of the system. 

 
Keywords: evolution, radiating binary systems, variable mass, orbital elements, adiabatic 

invariants. 

 

 
Рассмотрим задачу двух гравитирующих и излучающих тел, впервые поставленную и 

исследованную В.В.Радзиевским [1], c дополнительным предположением изотропной 

переменности масс взаимодействующих тел [2, 3, 4].  

Уравнения относительного движения рассматриваемой задачи имеют вид 

                                                        ,                                                         (1) 

где 

                                                                                                     (2) 

- переменный фактор, в котором обозначено:  - гравитационная постоянная,  и  - 

массы тел,  и  - коэффициенты редукции тел  и . В общем случае массы   и 

 являются некоторыми заданными функциями времени . Задача (1) объединяет задачу 

Гильдена-Мещерского ( ), внося в нее новый физический смысл, и 

фотогравитационную задачу двух тел Радзиевского ( ) [2, 3]. 

Уравнения движения (1) умноженные векторно на  и скалярно на скорость  дают, 

соответственно, интеграл площадей : 

                                    ,                                                       (3) 

и квазиинтеграл энергии   : 

                                        .                                                   (4) 

Интегрирование по  производится в пределах от  до , соответствующих изменениям 

времени от нуля до текущего момента . В качестве следствия (3) и уравнений движения (1) 

легко получить другой квазиинтеграл – вектор Лапласа  (такой, что  ): 

                                     ,                                                  (5) 

квадрат которого, как следует из тождеств (5) и (4), имеет тот же вид, что и в 

невозмущенной задаче Кеплера, но с переменными , , : 

                                         .                                                          (6) 

Таковы исходные соотношения, необходимые для дальнейшего анализа. Полученные 

соотношения являются точными и приемлемы для любых  [4, 5]. Соотношения 
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подобные (3) – (5) выведены в работе [6] для случая , где  - малая 

величина,  - монотонная дифференцируемая функция от времени . 

Поскольку характерной динамической переменной в данной задаче является параметр , 

можно всюду заменить дифференцирование и  интегрирование по времени таковыми по , 

что заметно упрощает вычисления. Тогда, обозначая производные  штрихом и 

дифференцируя равенства (4), (5) и (6), находим, соответственно: 

                                        ,                                                                           (7) 

                                        ,                                                                           (8) 

                         .                                                 (9) 

С другой стороны, согласно (8), 

                          ,                                                     (10) 

где угол  принято называть истинной аномалией. Сопоставляя (9) и (10) приходим 

к форме траектории задачи (1) [4, 5]: 

                                            .                                                      (11) 

Учитывая (6) получим эволюционирующую орбиту 

                                                                                                      (12) 

с переменными элементами орбиты 

                ,               ,         ,                                      (13) 

где  - аргумент перицентра, отсчитываемый от некоторого фиксированного направления, 

 - полярный угол. Решения типа (12) в случае задачи Гильдена-Мещерского можно 

встретить в исследованиях различных авторов (см., например [7]). Используя результаты 

исследований задачи Гильдена-Мещерского можно сразу указать интегрируемые случаи 

задачи (1): это случаи изменения  согласно законам И.В.Мещерского 

или Б.Е.Гельфгата [8]. Из результатов исследования фотогравитационной задачи двух тел [1] 

следует, что траекторией движения (12), в зависимости от знаков   и , может быть 

любое оскулирующее коническое сечение. 

Определим элементы орбиты (12):  - большую полуось,  - эксцентриситет,  - период, в 

терминах характеристик движения (постоянной площадей  и общей энергии ). 
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                            ,                                                            (14) 

                             . 

Используя (14), получим 

                            , 

                            ,                                                         (15) 

                            . 

Для изотропной потери массы имеем . В случае медленного изменения 

параметра , полагая, что в среднем за один оборот , и используя (14), 

получим 

                                             ,                                                          (16) 

откуда следует адиабатический инвариант [9] вида 

                                         .                                                      (17) 

Поэтому система (15) принимает вид 

                                    , 

                                    ,                                                        (18) 

                                      , 

из которого следуют инварианты Джинса [10]: 

                        ,      ,      ,                                        (19) 

обобщенные на случай , определяемым формулой (2). Инварианты (19) представляют 

интерес для исследования медленной эволюции орбит; общий ход эволюции орбит двойных 

систем с излучением определяется уравнениями (15). 

В работе [11] приводится решение задачи Гильдена-Мещерского в виде эволюционирующей 

орбиты 

                                         ,                                                               (20) 

совпадающей по виду с кеплеровской, но с переменным параметром p и эксцентриситетом e: 

                        ,   ,      ,                                            (21) 

где  - произвольная постоянная. Решение (21) обобщает случай интегрируемости задачи 

для первого закона Мещерского [12] изменения массы тел: закон изменения массы (21) 

включает в себя первый закон Мещерского изменения масс тел, и эксцентриситет е орбиты 

является переменной величиной, функцией полярного угла. Частными случаями решения 

(21) являются адиабатические инварианты 
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                               ,    ,     .                                       (22) 

Адиабатически-инвариантные решения задачи, включающие инварианты (22), получены 

ранее в работе  [13] . Второй инвариант вида (22) указан также в работе [14], причем 

выведен Л. Чиара, В.В.Радзиевским и Л.П. Сурковой  разными путями [14]. Инварианты 

вида (22) указаны в работе [15] для различных найденных параметрических решений задачи 

Гильдена-Мещерского. Таким образом, полученные решения задачи в виде 

эволюционирующей орбиты с переменным параметром и эксцентриситетом орбиты 

позволят выявить новые свойства движения в задаче двух и многих гравитирующих и 

излучающих тел. 
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Конкурентоспособность государства - один из ключевых критериев оценки успешности 

проводимой экономической политики. Он отражает способность государства получать 

преимущества по сравнению с другими странами и использовать для получения благ в 

ситуации, когда эти блага ограничены. 

В условиях глобальных вызовов современности государства тюркского мира испытывают 

острую необходимость в повышении конкурентоспособности. На конкурентоспособность 

могут повлиять множество факторов, различных по своей природе и касающихся как сугубо 

экономических аспектов, вроде развитой обрабатывающей промышленности, так и аспектов, 

связанных с развитием человеческого капитала. Одним из факторов, относящихся к 

последней категории, является образование.  

Безусловно, в условиях становления экономики знаний преимущество будет всегда на 

стороне экономически развитых стран, готовящих образованных и 

высококвалифицированных специалистов, представляющих интеллектуальный потенциал 

страны. По оценкам экспертов до 40% темпов экономического роста, как правило, 

обеспечивает образование. Поэтому Правительства многих стран одной из основных задач 

своей экономической политики ставят повышение конкурентоспособности за счет роста 

качества образовательных услуг. 

В моем докладе будет представлена попытка показать насколько тесна взаимосвязь 

образования и конкурентоспособности страны на примере нескольких тюркоязычных 

государств: Турции, Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана. 

В первую очередь, необходимо начну с определения степени конкурентоспособности 

страны. Напрямую измерить её невозможно, поэтому используются комплексные 

показатели, рассчитываемые различными организациями. Наиболее удобным в данном 

случае представляется Индекс глобальной конкурентоспособности 

(TheGlobalCompetitivenessIndex). 

Индекс представляет собой обобщенную оценку конкурентоспособности стран и включает в 

себя составляющие конкурентоспособности, характеризующие конкурентоспособность 

стран мира, находящихся на разных уровнях экономического развития. Основными 

группами факторов, составляющими глобальный индекс конкурентоспособности, являются: 

качество институтов и инфраструктуры страны; уровень развития макроэкономической 

среды, социальной сферы и рыночных субъектов; степень развития инновационного 

потенциала; эффективность информационного и технологического развития; 

конкурентоспособность национальных компаний. В числе факторов, влияющих на индекс, 

значится также высшее образование и профессиональная подготовка. Данные приведены на 

рисунке 1. 
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Составлено автором на основе источника [1] 

Рисунок 1. Значения ИГК (2017-2018) для тюркоязычных стран (место в рейтинге) 

 

 
При этом необходимо учитывать, что максимальное значение ИГК - 5,9, а минимальное - 

2,9.Из рисунка видно, чтов целом все четыре государства находятся примерно в одном 

диапазоне. Наиболее высокий индекс конкурентоспособности у Азербайджана, а наименее у 

Кыргызстана. 

Помимо этого, в качестве дополнительного показателя рассмотрим рейтинг DoingBusiness, 

отражающий привлекательность страны для предпринимательства и ведения бизнеса. Места 

анализируемых стран в рейтинге указаны в таблице 1. 

 

Казахстан 35 

Азербайджан  65 

Турция  69 

Кыргызстан 75 
Таблица 1. Позиции тюркоязычных стран в рейтинге Doing Business 

Составлено автором на основе источника [2] 

 

 
В данном случае картина сохраняется за исключением позиции Казахстана - с третьего 

места он попадает на первое. В целом данный индекс демонстрирует способность страны 

конкурировать в долгосрочном периоде, привлекая иностранные и внутренние инвестиции в 

ведение бизнеса. 

В качестве основного показателя уровня образованности населения стран выбран Индекс 

уровня образования, рассчитываемый раз в несколько лет по Программе развития 

Организации Объединенных наций. Также этот индекс используется для расчета Индекса 

человеческого развития. Индекс уровня образования приведен на рисунке 2 в сравнении с 

ИГК. 

 

4.7 4.4 4.3 
3.9 

Азербайджан  Турция Казахстан  Кыргызстан 



V. ULUSLARARASI TÜRK DÜNYASI EKONOMİ FORUMU 

20-22 EKİM 2017 MUĞLA / TÜRKİYE 

 73 

 
Составлено автором на основе источников [1] и [3] 

Рисунок 2. Индекс уровня образования в тюркоязычных странах 

 

 
Как видно из рисунка 2 не наблюдается какой -либо взаимосвязи между показателями 

глобальной конкурентоспособности и уровнем образования населения - показатели 

образования наименее конкурентного Кыргызстана и наиболее конкурентного 

Азербайджана практически идентичны, а наиболее образованный Казахстан находится на 

третьем по конкурентоспособности месте. Коэффициент корреляции составляет 0,09, что 

говорит об пренебрежимо малой отсутствующей связи. Следовательно, делать выводы об 

однозначной взаимосвязи между конкурентоспособностью и уровнем образования нельзя.  

Однако, я предлагаю также учитывать дополнительный показатель: рейтинг Doingbusiness и 

его связь с образованием. Сравнение приведено на таблице 2. 

 

Казахстан 35 0,805 

Азербайджан  65 0,723 

Турция  69 0,668 

Кыргызстан 75 0,721 
Таблица 2. Индекс образования и Doingbusiness в странах. 

Составлено автором на основе источников [2] и [3] 

 

 
В данном случае взаимосвязь между позицией в рейтинге конкурентоспособности и уровнем 

образования более явная - чем выше уровень образования, тем более привлекательно 

государство для предпринимателей и бизнесменов. Коэффициент корреляции составляет 

0,86, то есть демонстрирует сильную связь. Получается следующее - уровень образования 

населения слабо коррелирует с конкурентоспособностью государства в целом, однако 

существует определенная взаимосвязь с условиями, привлекающими бизнес. В данной 

ситуации нет никаких предпосылок для утверждения о наличии причинно-следственных 

связей, а также о направлении этих связей. 
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Существует один нюанс, требующий отдельного рассмотрения в рамках работы - несмотря 

на то, что в ИГК включен инновационный потенциал страны, он не рассматривает его 

детально. Однако в современной ситуации инновационность являются одним из наиболее 

серьезных показателей конкурентоспособности страны в долгосрочном периоде, так как 

выражает совокупную способность  создавать уникальные ниши с низкой конкуренцией и 

высокой добавленной стоимостью. Для определения степени влияния образования на 

инновационность страны сравним Индекс образования и Глобальный индекс инноваций, 

рассчитываемый Корнельским университетом совместно со Всемирной организацией 

интеллектуальной собственности (WorldIntellectualPropertyOrganization, WIPO). Сравнение 

изображено на рисунке 3. 

 

 
Составлено автором на основе источников [3] и [4] 

Рисунок 3. Индексы образования и инноваций 

 

 
В целом, можно было бы утверждать о зависимости между показателями, так как Казахстан 

Азербайджан и Кыргызстан демонстрируют явную зависимость инноваций от уровня 

образования населения, однако Турция показывает самый высокий уровень 

инновационности, при самом низком уровне образованности, таким образом, нарушая 

возможную закономерность. Следовательно, на данном рисунке наблюдается ситуация, 

практически аналогичная зафиксированной на рисунке 2 - не наблюдается какой-либо 

сильной связи между уровнем образованности населения и инновационностью страны. 

Утверждать о влиянии образования на конкурентоспособность сложно. Однако стоит 

отдельно отметить существенное различие между образованием, как получением 

формальной квалификации в соответствующих структурах, и образованностью, как 

интеллектуальному развитию любого члена общества. Так как в данной работе 

рассматривается именно формальное образование, то из этого следуют выводы, что влияние 

именно формального образования равно как на конкурентоспособность, так и на 

инновационный потенциал страны не является сколько-нибудь определенной величиной. 

Более того, учитывая расчеты коэффициента корреляции по всем рисункам и таблицам 

можно утверждать, что формальное образование никак не является причиной увеличения 

конкурентоспособности национальной экономики. 
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С другой стороны, очевидно, что уровень интеллекта и образованности населения напрямую 

влияет на способность экономических агентов принимать эффективные решения в ходе 

своей деятельности. Таким образом, мы приходим к альтернативному пониманию 

образования как фактора конкурентоспособности - не как формального подтверждения 

некоторых усвоенных знаний, но как реального проявления наличия и применения этих 

знаний. То есть само по себе образование не является еще гарантом способности создавать и 

использовать знания.  

В результате наблюдается следующая картина: несмотря на то, что образование считается 

одним из приоритетных направлений развития любого государства, в анализируемых 

странах оно не показывает какого-либо серьезного влияния на их конкурентоспособность 

страны. Наблюдается определенный парадокс - интеллект обеспечивает увеличение 

конкурентоспособности, целью образования является улучшение интеллектуальных 

способностей населения и прививание определенных навыков, однако данные говорят, что 

уровень образования не коррелирует со способностью государства конкурировать на 

мировом рынке.  

Отсюда следует вывод, что наиболее вероятна подмена понятий, а именно, что образование 

в формальной своей ипостаси не является показателем интеллектуальных способностей, а 

значит, и не должно быть связано с конкурентоспособностью. Кроме того, необходимо 

учитывать, что на конкурентоспособность влияет множество прочих факторов, и попытка 

заменить их не приведет к желаемому результату. 

Таким образом, вывод получается следующий: уровень образования не является сколько-

нибудь значимым фактором для конкурентоспособности страны, однако образованность - 

была и остается таковым фактором во всех тюркоязычных государствах. Тем не менее, 

общий культурный контекст позволит тюркоязычным государствам эффективно 

обмениваться знаниями в рамках образовательной системы, что в конечном итоге повлечет 

за собой увеличение конкурентоспособности, никак не связанное с количеством 

дипломированных специалистов. На фоне этих выводов взаимосвязь между удобством 

предпринимательства и уровнем образования говорит скорее не о причинно-следственной 

связи, а об общей сторонней причине, которая повлекла за собой синхронное улучшение 

обоих параметров, к примеру, такой причиной может быть общая государственная политика, 

направленная на развитие институтов. Ввиду этого, наиболее вероятно, что на 

конкурентоспособность влияет эффективность образовательной системы, а не уровень 

образования в целом. 
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Академическая свобода предполагает развитие инструментов стратегического управления, 

направленных на обеспечение качества образования. Объективными предпосылками 

стратегического управления в сфере высшего образования являются рост конкуренции, 

изменение нормативно-правовых актов, расширение академических свобод вузов, изменение 

требований потребителей и заинтересованных сторон, изменения в самой вузовской среде.  

Главной целью деятельности вузов стало обеспечение качества образования. Требования 

потребителей как поступающих, так и обучающихся также изменяются. Сами потребители 

образовательных услуг стали более осведомленными в специфике обучения в вузе, стали 

следить за позицией вуза в различных рейтингах. Кроме этого изменилась структура спроса 

абитуриентов – увеличилась потребность в обучении на казахском и английском языках, 

появился спрос на новые специальности, тесно связанные с применением информационных 

технологий. Появились новые категории потребителей в связи с развитием дистанционного 

обучения, непрерывного образования на протяжении всей жизни – люди старшего возраста, 

граждане зарубежных стран, люди с особыми потребностями и ограниченными 

возможностями. Причем у потребителей сформировалось собственное представление о том 

как оценить качество образовательных услуг, что нашло отражение и в действующих 

стратегиях вузов. Мода на рейтинги среди потребителей оказала влияние на стратегии вузов. 

Если академическая общественность ориентирована на аккредитацию как основной 

показатель качества, то для потребителей мерилом качества являются рейтинги. Несмотря 

на наличие системы  различных механизмов обеспечения качества, именно рейтинги широко 

известны общественности и используются как инструмент для принятия решений при 

выборе вуза и определении «лучшего» университета с точки зрения общества потребителей.  

Использование Google Trends позволило выявить связь между поступлением в вуз, т.е. 

выбором лучшего вуза и рейтингами вузов и образовательных программ. В ходе 

исследования изучались тренды, локализованные на постсоветском пространстве, в странах 

с активным использованием русского языка.  Запросы «поступление» и «рейтинг» носят 

ярко выраженный сезонный характер с ежегодным пиком 15 июля. Эти два запроса 

коррелируют между собой, что говорит о том, что абитуриенты и заинтересованные лица 

воспринимают рейтинги как критерий качества. В то же время более адекватный критерий 

качества образования – «аккредитация» практически не связан с вышеупомянутыми 
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запросами. Следует отметить, что все три вида запросов не являются актуальными в 

последней декаде декабря.  

 
Рисунок 1 – Статистика запросов «аккредитация», «рейтинг», «поступление». 

 

 
Стратегическое планирование ведущих казахстанских университетов тесно связано с 

участием в рейтингах. Так КазНУ им. Аль-Фараби определяет свое видение как «Войти в 

число ТОП-200 ведущих исследовательских университетов мира»
4
.  КазНАУ 

предусматривает в своей стратегии участие вуза в мировых рейтингах, в частности 

вхождение в 2020 году в топ-300 рейтинга QS
5
. ЕНУ им.Гумилева оценивает выполнение 

стратегической задачи 1.2.1. «Обеспечение  качества  образовательных услуг» через 

индикатор место в рейтинге QS
6
: «Место  ЕНУ по результатам мирового рейтинга QS: 2016 

г. топ -345; 2017 г. – топ – 350;  2018 г. – топ – 300; 2019 г. – топ – 300; 2020 г. – топ –300».  

КазНПУ им.Абая
7
 в качестве одного из целевых индикаторов стратегического направления 

«Подготовка конкурентоспособных кадров» также  определил места в рейтинге QS, 

планируя попасть к 2020 году в топ-400. 

Участие в рейтингах предполагает использование показателей рейтингов как показателей 

стратегии развития вуза и компонент индивидуальных планов преподавателей и 

исследователей. Для достижения этих показателей необходимо не только их декларация, но 

и принятие системных мер, в первую очередь их учет в академической политике 

университета. 

В тоже время академическая общественность акцентирует свое внимание на процессах 

аккредитации, которые позволяют продемонстрировать устойчивое развитие вузов. 

Стандарты аккредитации казахстанских независимых агентств НААР и НКАОКО были 

переработаны после  выхода в свет новой версии ESG. Соответствие стандартов указанным 

требованиям было подтверждено в ходе аудита агентств в рамках присвоения им статуса 

полных членов ENQA. НААР получил статус полного члена в 2016 году, НКАОКО в 2017. 

Приверженность казахстанских агентств к стандартам ESG по улучшению качества 

образования и использование их на национальном уровне являются преимущественной 

стороной постоянного улучшения независимой системы обеспечения качества. 

                                                           
4
 http://www.kaznu.kz/RU/14960 

5
 http://www.kaznau.kz/page/strategiia/strategia_raz.pdf 

6
 http://www.enu.kz/downloads/materials/str-enu.pdf 

7
 http://kaznpu.kz/docs/struktura_universiteta/Strategia_razv_Kaznpu_do_2020_ry.pdf 
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Приведем далее описание практики оценки качества образования на примере НААР. 

Процедура оценки состоит из следующих этапов: принятие решение вузом о прохождении 

аккредитации, оценка агентства соответствия вуза пороговым  минимальным требованиям, 

проведение вузом самооценки, оценка самоотчета и приведенной в нем информации на 

соответствия требованиям стандартов, организация визита внешней экспертной комиссии 

(ВЭК) в случае положительной оценки самоотчета, составление отчета ВЭК, рассмотрение 

итогов самооценки и итогов работы ВЭК на заседании независимого Аккредитационного 

совета ВЭК и принятие обоснованного решения о присвоении статуса аккредитованного 

вуза и сроке аккредитации.  

К процедуре оценки качества, как на этапе самооценки, так и на этапе ВЭК и принятия 

решений привлекаются заинтересованные стороны: работодатели, обучающиеся, 

представители академической общественности и профессиональных ассоциаций. Для 

обеспечения принципа прозрачности к процедурам аккредитации привлекаются зарубежные 

эксперты, имеющие опыт в оценке качества в своих странах.  

Результаты аккредитации подтверждают, что вуз или образовательная программа 

соответствуют стандартам аккредитации, то есть  то, что выпускники подготовлены 

надлежащим образом для их будущей профессиональной деятельности и их результаты 

обучения соответствуют требованиям рынка труда. 

Особое внимание со стороны вуза требует организация процесса самооценки, так как 

именно в этот момент происходит изучении как внутреннего потенциала вуза как 

организации, так и внешнего положения на рынке образовательных услуг. Зачастую процесс 

самооценки приводит к принятию решения об изменении стратегии развития вуза. 

В рамках проекта 5470/ГФ4 «Стратегическое управление вузом в условиях расширения 

кадемической самостоятельности», финансируемого МОН РК были проанализированы 

разнообразные подходы к внешней и внутренней оценке деятельности вузов, включая 

международные модели (ESG – Европейские стандарты и руководства по обеспечению 

качества, стандарты аккредитационных агентств, модель EFQM, ISO 9001, теория 

ограничений, нормативно-правовые акты РК) в сфере образования и науки. На основании 

указанных моделей и нормативно-правовых актов был разработан алгоритм осуществления 

самооценки деятельности вузов, включающий следующие этапы: 

выявление потребности в проведении самооценки. 

классификацию потребностей в самооценке (наличие проблем, необходимость 

демонстрации результатов заинтересованным сторонам, наступление установленного вузом 

периода самооценки, завершение очередного этапа стратегических изменений); 

определение целей и задач самооценки; 

определение формата самооценки: областей самооценки, ее объема и глубины, временного 

интервала, полноты оценки процессов, прозрачности и открытости проведения; 

определение групп лиц, вовлеченных в самооценку – внутренних и внешних 

стейкхолдеров/заинтересованных лиц, в том числе студентов, преподавателей, 

работодателей; 

определение процедур коммуникации и принятия решений; 

определение принципов формирования рабочей группы; 

формирование рабочей группы;  

бенчмаркинг методологий самооценки; 

выбор вида самооценки (ретроспективная, текущего состояния, перспективная, 

комбинированная); 

выбор оснований самооценки: на соответствие внешним требованиям (требований 

аккредитационных и др.стандартов, действующим нормативно-правовым актам), на 

соответствие внутренним регламентам (стратегии развития, внутренним регламентам), 

анализ рисков; 

выбор/разработка/адаптация методологии самооценки, в том числе концентрация на 
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основной модели самооценки / разработка уникального практического варианта; 

конкретизацию методологии самооценки, ее адаптация к условиям конкретного вуза; 

определение источников информации (документы, протоколы заседаний, статистические 

данные, интервью, анкетирование и др); 

подготовку и рассылку исходных опросных форм; 

составление плана-графика самооценки, распределение заданий и определение 

ответственных; 

инструктаж рабочей группы; 

проведение самооценки; 

фиксирование результатов самооценки и их обсуждение на различных уровнях, обеспечение 

прозрачности; 

анализ полученных результатов, в т.ч. соотнесение с целями и задачами проверки; 

оценка результатов проведенных в вузе изменений; 

определение областей/показателей для улучшения; 

принятие решений в ходе самооценки, в т.ч. разработка SMART-рекомендаций; 

экспертная оценка результатов самооценки; 

оценка практической значимости и выполнимости рекомендаций; 

обеспечение прозрачности результатов самооценки; 

принятие решений по результатам самооценки. 

 Алгоритм проведения самооценки можно использовать как в ходе подготовки к 

аккредитации, так и в ходе разработки стратегического плана развития вуза 

В казахстанской образовательной среде существуют объективные ограничения не только в 

форма аккредитационных стандартов и требований, но и в форме нормативно-правовых 

актов и регламентов, устанавливаемых уполномоченным органом – Министерством 

образования и науки РК. К ним, например, относятся:    

стратегические документы, определяющие направления и пути развития образования,  - 

Послания Президента РК, Государственная программа развития образования и науки ,  

документы, устанавливающие ограничения – квалификационные требования, 

предъявляемые при лицензировании, Государственный общеобязательный стандарт 

образования; 

процедуры, определяемые различными правилами и положения, устанавливаемыми 

уполномоченным органом -  Приказ МОН РК «Об утверждении Правил организации 

учебного процесса по кредитной технологии обучения». 

Таким образом, при анализе процессов обеспечения качестве образования вузе, 

следовательно, и при анализе стратегий развития вуза выделяются ограничения и проблемы 

его развития, которые необходимо решать в целях достижения качества образования. 

Разработка стратегических планов развития университетов вызвана необходимостью 

решения ежедневных проблем в их развитии, которые достаточно распространены в 

академической среде. Вопросы повышения конкуренции как на внутреннем, так и на 

внешнем рынках образовательных услуг и труда заставляет вузы активизировать свою 

деятельность, направленную на достижение успеха в долгосрочной перспективе, 

способность удовлетворять запросы потребителей, а также повышать качество 

образовательных услуг. Стратегическое управление предполагает использование   

различных инструментов  стратегического управления  в зависимости от специфики 

организации образования и достижения целей.  

Рассматривая системный анализ как методологию не столько решения, сколько постановки 

проблем, авторская группа предлагает алгоритм последовательного и систематичного 

стратегического управления вузами: 
Формулировка основных целей и задач деятельности вуза.  

Определение границ  вуза как образовательной системы, отделение ее от внешней 

 среды.  
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Составление списка элементов системы (подсистем, направлений деятельности,  факторов, 

переменных и т.д.).  

Выявление сути целостности вуза как системы.  

Анализ взаимосвязей элементов системы.  

Построение структуры системы.  

Установление функций системы и ее подсистем.  

Согласование целей системы и ее подсистем.  

Уточнение границ системы и каждой подсистемы.  

Анализ явлений эмерджентности, т.е. появления новых свойств у совокупности всех 

 элементов системы при их объединении.  

Конструирование системной модели стратегии развития вуза.  

В настоящее время  в казахстанской образовательной среде сформировались следующие  

общие подходы  к содержанию стратегии: 

а) Понимание и предвидение развития рынка образовательных услуг, включая деятельность 

конкурентов.   

В условиях развития рыночных отношенийособую значимость приобретает качественный 

анализ конкуренции  в сфере предоставления высшего профессионального образования, 

возрастает и  роль научно обоснованного прогнозирования. Изменчивость и динамичность 

окружающей рыночной среды требует постоянного мониторинга тенденций развития рынка 

образовательных услуг, разработки и вывода на рынок новых образовательных продуктов. 

б) Оценка конкурентной позиции вуза на рынке.  

Оценка конкурентной позиции вуза – важнейшая основа для определения дальнейшей 

стратегии развития самого учебного заведения. Оценка должна носить комплексный 

характер, который включает в себя не только отдельные количественные, в том числе 

финансовые  показатели, но и имиджевые: уровень и качество трудоустройства  

выпускников, количество желающих обучаться в этом вузе, наличие конкурса, морально-

психологический климат, качество и уровень международных связей и т.д. Таким образом, 

для определения конкурентной позиции вуза необходима выработка единого комплексного 

подхода на основе учета мнения потребителей образовательных услуг.  

в) Определение преимуществ в конкурентной борьбе в настоящее время и в будущем.  

Для активного позиционирования на рынке образовательных услуг и  труда необходимо 

определить и всемерно развивать и использовать имеющиеся конкурентные 

преимуществавуза по сравнению с вузами-конкурентами. 

г) Анализ работы конкурентов и «лучших в классе» организаций образования.  

Этот вид исследования позволяет изучить успешный опыт функционирования вузов и 

образовательных программ и адаптировать его к собственной деятельности. 

д) Анализ соответствия стратегии развития вуза стратегии развития образования страны и 

действующим нормативно-правовым актам, регламентирующим систему образования в 

целом. 

На основе развития компании, ее миссии, видения, стратегических целей и задач 

определяются стратегические цели и ключевые показатели эффективности, как правило, по 

четырем перспективам (иерархическим уровням) деятельности: финансовая составляющая, 

проекты и клиенты, процессы и технологии, человеческий капитал и организационное 

развитие. На основе стратегической карты вуза формируют стратегические карты 

факультетов и институтов.  

На рисунке 2 представлен вариант многоуровневой модели (иерархии ) стратегии вуза, 

представленный в формате стратегической карты. Построение подобной карты позволяет 

определить непосредственные показатели результативности и эффективности с позиции 

иерархии перспектив (финансовой, клиентской, бизнес-процессов, обучения и развития).  
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Рисунок 2 –Многоуровневая модель стратегического управления вузом 
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выявить информационные потоки в университете; 

описать документооборот университета; 

собрать все формы и шаблоны, используемые университетом; 

разработать базовую структуру системы гарантии качества вуза, включая организационную 

структуру и структуру документации системы менеджмента качества вуза; 

описать поставщиков (образовательные организации города, региона)  и потребителей 

(предприятия  и партнеров по трудоустройству); 

применить процессный подход к исследованию и описанию деятельности вуза, их основных 

закономерностей и взаимосвязей, определяющих качество образовательной деятельности в 

высшей школе; 

определить показатели, характеризующие качество образовательного процесса и его 

результатов, и методы их измерения;  

провести анализ и адаптацию требований и рекомендаций  стандартов и руководств 

(например, ESG, модели EFQM или стандарта МС ИСО 9001)применительно к специфике 

управления качеством образования в вузе; 

разработать требования к построению и содержанию внутренней нормативнойдокументации 

системы гарантии качества вуза; 

разработать модель и методику самооценки деятельности вузов с позиций гарантии качества 

и провести ее апробацию. 

Таким образом, в целях совершенствования системы стратегического управления 

университетов Казахстана целесообразным представляется принятие комплекса мер, 

которые будут иметь направлены на распространение и развитие культуры качества, 

разработки и внедрению алгоритмов и форматов проведения самооценки деятельности вузов 

как в рамках аккредитации, так и в рамках стратегического управления вузами. В условиях 

изменения внешнего окружения, высоким уровнем конкуренции в сфере высшего 

образования, увеличением степени академической свободы необходимостью стало 

стратегическое планирование развития высших учебных заведений. 
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EKONOMİ EKSENİNDE KAZAK DIŞ POLİTİKASINDAKİ 

TEMEL YÖNELİMLER1 

 

 FUNDAMENTAL ORIENTATIONS IN KAZAKH FOREIGN POLICY 
IN THE CONTEXT OF ECONOMY   

 
Serdar YILMAZ2 

 

 ÖZET 
 

Kazakistan, coğrafi konumu ve sosyo-kültürel yapısı itibarıyla, tıpkı Türkiye ve Rusya gibi bir 

Avrasya ülkesi olmakla beraber yüzünü ciddi bir oranda Batıya dönmüş bir ülkedir. Kazakistan’ın 

Avrasya ülkesi olmasından kaynaklanan avantajları ve dezavantajları, ülkenin izlediği ve bundan sonra 

izleyeceği iç ve Atlantik yönlü dış politika stratejilerini de yakından ilgilendirmektedir. Kazak dış 

politikası tek bir yöne kanalize edilemeyecek çok yönlü bir anlayışa sahiptir hipotezine dayanan ve 

Kazak dış politikasının temel yönelimlerini Avrasya ve Atlantik bağlamında konu alan bu çalışma, her 

iki dış politika söyleminin ülkenin dış politikasına ne ölçüde yön verdiği konusunu incelenmiştir.  

 

Anahtar Kelimeler: Kazakistan, Nazarbayev, Dış Politika, Avrasya, Atlantik. 

 

 

ABSTRACT 
 

Kazakhstan, with its geographical position and socio-cultural structure, is a country of Eurasia as 

Turkey and Russia, as well as being a country that has returned her face to the West in a serious 

manner. Kazakhstan’s advantages and disadvantages of being a Eurasian country are colesely related 

to her domestic and Atlantic based foreign policy strategies. This study which is based on the 

hypothesis of Kazakh foreign policy has a multi-vectoral perspectives that can not be channeled in one 

direction and focuses on the basic orientations of Kazakh foreign policy in the context of Eurasia and 

the Atlantic, examines that to what extend both foreign policy discourses have given direction to the 

foreign policy of the country.  

 

Key Words: Kazakhstan, Nazarbayev, Foreign Policy, Eurasia, Atlantic. 

 

1. GİRİŞ 
Kazakistan’ın, Soğuk Savaş sonrasında, dünya ile olan ilişkisinin iki ayağından bahsedilmektedir. 

Bunlardan biri Avrasyacılık diğeri ise Atlantikçiliktir. Kazak dış politikası dönem dönem her iki 

                                                           
1
 Bu çalışma Serdar YILMAZ (2016), Kazakistan’ın Türkiye Politikası: İç Yapı, Söylem, Dış Politika ve Lider 

Etkeni adlı kitapta yer alan “Kazakistan’da Dış Politika Söylemleri” adlı bölümün eklemeler/çıkarmalar yapılmış 

ve yeniden gözden geçirilmiş güncel halidir.    
2
 Yrd. Doç. Dr., Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü, Muğla, 

Türkiye. serdaryilmaz@mu.edu.tr 
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söyleme yakın gibi gözükse de Avrasyacılık açısından Avrasya coğrafyasında kurulan örgütlere 

(Bağımsız Devletler Topluluğu, Orta Asya İşbirliği Örgütü, Avrasya Ekonomi Topluluğu, Şanghay 

İşbirliği Örgütü, Avrasya Ekonomik Birliği) somut olarak bir üyelikten bahsedilebilmektedir. Atlantik 

tarafında ise ABD’nin etkisi ve söylemi olarak kullanılan Atlantikçilik, Amerika Birleşik Devletleri 

(ABD), Avrupa Birliği (AB) ve Kazakistan arasındaki iyi ilişkileri kapsamaktadır. Kazakistan için 

AB, bilhassa toplumsal dönüşümlere vurgu yapan toplumsal bir gelişim, kalkınma ve ilerlemenin 

ifadesidir. Avrasyacılık ise Kazakistan’ın içinde bulunduğu bölgesel koşullar ve yaşam tarzı nedeniyle 

Sovyetler Birliği ve sonrasında Rusya ile kurduğu zorunlu yakınlık ve iç içe geçmişliktir. 

Bağımsızlıktan sonra Kazak iç ve dış politikası belirlenirken Avrasya ve Atlantik birlikte 

düşünülmüştür. Bu amaçla özellikle bağımsızlık sonrası öne çıkan bazı önemli konular Kazakistan’ın 

Avrasyacılık ve Atlantikçilik temelinde yürüttüğü ilişkileri açıklar niteliktedir. Bu konular: 

Kazakistan’ın ulusal güvenliğinin garanti altında olacağı yeni bir sistemin oluşturulması, serbest 

piyasa ekonomisine geçiş için uluslararası camiadan diplomatik destek sağlanması, ülkenin 

uluslararası alanda tanınması ve itibarının artırılmasıdır. Devlet Başkanı Nursultan Nazarbayev, bu 

hedeflerin gerçekleştirilmesi için her iki söylem ile de iyi geçinerek ülkesinin menfaatleri 

doğrultusunda, gerek iç politikada gerekse dış politikada köklü adımlar atmıştır. Ülkesinin Batı ile 

olan bütünleşmesi için ABD ve AB ile olan ikili ilişkilere önem vererek ABD’li ve AB’li yatırımcıları 

ülkesine davet etmiş ve onlara yatırım imkânları sunmuştur. Dolayısıyla bugün Kazakistan’da yapılan 

büyük ölçekli yatırımlara bakıldığında bunların yatırımcılarının AB ülkeleri ya da ABD olduğu 

görülmektedir. Diğer taraftan kendisi gibi yeni bağımsız olan devletlerle ve Rusya ile aşağıda da 

görüleceği üzere, bölgesel bütünleşme örgütleri kurma teşebbüsünde bulunmuştur.    

 

Kazakistan’ın coğrafik lokasyonu itibariyle Avrasya ülkesi olmasından kaynaklanan avantajları ve 

dezavantajları, ülkenin izlediği ve bundan sonra izleyeceği iç ve Atlantik yönlü dış politika 

stratejilerini de yakından ilgilendirmektedir. Kazak dış politikası tek bir yöne kanalize edilemeyecek 

çok yönlü bir anlayışa sahiptir hipotezine dayanan ve nitel araştırma özelliği taşıyan bu çalışmanın 

temel amacı, literatür taraması yapıp mülakat yönteminden istifade ederek Kazak dış politikasının 

temel yönelimlerini Avrasya ve Atlantik bağlamında irdeleyip her iki dış politika söyleminin ülkenin 

dış politikasına ne ölçüde yön verdiği konusunu incelemektir.  

      

 

2. AVRASYACILIK   
    

Buradaki Avrasyacılık kavramı Rusya’nın Avrasyacılık anlayışı ile değil Nursultan Nazarbayev’in 

bakış açısı (Nazarbayev Avrasyacılığı) ile irdelenmiş ve Kazak dış politikasının Nazarbayev 

Avrasyacılığında nasıl ilerlediği ve bunun Kazakistan’ın dış politikasına ne ölçüde etki ettiği 

tartışılmıştır. Konu Nazarbayev Avrasyacılığı olunca Nazarbayev’in zaman zaman yaptığı Türkiye 

vurgulamalarına da değinilecektir. Kazakistan’ın Avrasya’nın merkezinde olması, nüfusunun çoğunun 

Kazak ve etnik Ruslardan oluşması, bu ülkeyi Avrasya terimine ve ilgili bölgede muhtemel bir 

birleşme fikrine yönlendirmektedir. Ekonomik olarak Kazakistan’ın Rusya ile olan yakınlığı, Kazak 

petrol ve boru hatlarının Rusya toprakları üzerinde konumlanmış olması, ülkedeki seçkin kesimin 

Rusya ve Rusçaya olan yakınlıkları Kazakistan’ı Rusya’nın da içinde olduğu bir bütünleşmeye sevk 

eden nedenlerden bazılarıdır. Bu düşüncelerin bir tezahürü olarak bilhassa Nazarbayev tarafından 

desteklenen Avrasya Birliği girişimleri, Avrasyacılık bağlamında değerlendirilmektedir. Bu bağlamda 

Nazarbayev’in Avrasyacılık fikri, Michael Alexandrov’a göre, SSCB’nin çökmesinden bu yana hem 

Rusya’yla hem çevre ülkeler ile ilişkilerin koparılmaması, geliştirilmesi ve mümkünse bir birlik 

kurulması anlayışına dayanmaktadır.
3
 Nazarbayev, 1994 yılında bir Avrasya Birliği kurulması fikrini 

                                                           
3
 Mikhail Alexandrov, Uneasy Alliance: Relations Between Russia and Kazakhstan in the Post-Soviet Era, 1992-

1997, Greenwood Publishing Group, Westport 1999, s. 155. 
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ortaya atmış ve bağımsızlığını kazanan eski SSCB ülkeleri ile sıkı bir mali-ekonomik bütünleşmenin 

oluşturulmasını ileri sürmüştür.
4
  

Bu amaç doğrultusunda BDT’nin yapısal düzeyde reforme edilmesi gerekliliği Nazarbayev tarafından 

birçok kez dile getirilmiştir. Örneğin Nazarbayev, 22 Mart 1994 tarihinde Londra Chantam House’de 

yaptığı bir konuşmada Avro-Avrasya Birliği gibi belirli kuralları olan ve bu kurallara uyan ülkelerin 

zamanla birliğe girebilecekleri bir oluşumdan bahsetmiştir.
5
 3 Haziran 1994’te Moskova Devlet 

Üniversitesi’nde yaptığı bir konuşmada Avrasya Birliği projesini daha somut ve detaylı bir şekilde 

gündeme getirmiştir. İlerleyen dönemlerde “Kazakistan Bütünleşme Fonu ve Lev N. Gumilyov 

Avrasya Milli Üniversitesi” Nazarbayev’in Avrasyacılık fikirleri doğrultusunda kurulmuştur. 

Rusya’da Vladimir Putin’in göreve gelmesiyle Nazarbayev’in kademeli olan bütünleşme fikri Rusya 

tarafından da desteklenmiş ve buna paralel olarak 2000’li yılların başında Avrasya Ekonomik 

Topluluğu kurulmuştur.  

Nursultan Nazarbayev, Avrasyacılık ve bunun bir neticesi olan Avrasya Birliği fikrini kendi ifadesiyle 

şu temel üzerine oturtmaktadır: “her şeyden önce ekonomik entegrasyon sağlamak için takip edilen 

pragmatiklik, daha sonra kademeli ve değişik hızdaki entegrasyon süreci, güvenliğin tek ülke 

tarafından sağlanmasından ziyade bir bütün olarak sağlanması ve buna bağlı olarak bölgesel bir 

güvenlik mekanizmasının arayışı.”
6
 Ancak bu durum bazı eleştirileri de beraberinde getirmiş ve 

Avrasya’nın bütünleşmesini SSCB’nin yeniden canlandırılması olarak görenler olmuştur. Nazarbayev 

2011 yılında yaptığı bir konuşmada yapılan eleştirileri bertaraf edecek aşağıdaki cümleyi dile getirerek 

SSCB’nin canlandırılmasının mümkün olmadığını vurgulamıştır.  

     “Bunlar geçmişte söyleniyordu, bu konu üzerinden spekülasyonlar yapılıyordu. Bazı kimselerin bu 

konuda hayalleri vardı. Ancak bugün Lukaşenko’nun da, Putin’in de benim de böyle bir düşüncemiz 

yok. Kimse ABD, Kanada ve Meksika’nın NAFTA’yı gündeme getirmesini ve birliktelik arayışı içinde 

olmasını eleştirmiyor. Kimse bunun altında emperyalist emeller aramıyor. Aynı şey Avrasya’da neden 

olmasın.”
 7
   

Nazarbayev’in Avrasyacılık anlayışında Avrasya Ekonomi Birliği (AEB) tam manasıyla ekonomik bir 

hedeftir. Kazakistan AEB ile hem bölgesinde ekonomik bütünleşmeyi sağlamak hem Türkiye’yi 

birliğe alarak bu vesile ile Türkiye’nin tam desteğini almak hem de Rusya’nın önceden sahip olduğu 

nüfuzu muhafaza etmesini engellemek istemektedir. Bu bağlamda çalışmanın bu bölümü AEB’nin 

uzun dönemli ekonomik temelli bir bütünleşme olduğunu tartışmakta; ancak bazı düşüncelerin aksine 

Rusya’nın yeni bir SSCB kurmayı planladığı savına katılmamaktadır.  

Nazarbayev’e göre Kazakistan, Rusya ve Türkiye Avrasya’nın üç önemli ülkesidir. Bölgenin 

kalkınması ve güvenliği için çok kültürlü, çok dilli ve çok dinli bir bütünleşmenin sağlanması 

elzemdir. Ona göre Avrasyacılık, barışın hem Orta Asya bölgesinde hem de tüm dünyada tesisi, 

bağımsızlığın korunması, devam etmesi ve kalkınmaya dayalı karma ekonomik bir modelin 

uygulanmasıdır. “Nazarbayev Avrasyacılığı sosyal hayatta göçebe kültür ile yerleşik kültürün, kentli 

ile köylünün, doğu ile batının kaynaşmasıdır. İnsana değer veren ortak bir yaşamı savunan ekonomik 

temeller üzerine inşa edilmiş bütünleştirici bir anlayışın ürünüdür.”
8
 Bahsedilen bu ekonomik model 

öncelikle kendi halkının gereksinimini karşılamakla beraber bu gereksinimin ne ölçüde olduğunu da 

kendi belirlemektedir. Ülke halkının üretime daha çok ortak olması ve daha fazla üretmesi sonucunu 

doğuran bu model, sosyalist modelden esinlenerek ortaya çıkmıştır.
9
  

 

                                                           
4
 Vügar İmanov, Rusya’nın Medeniyetsel Kimlik İnşası Olarak Avrasyacılık, (Marmara Üniversitesi, Sosyal 

Bilimler Enstitüsü, Uluslararası İlişkiler Bilim Dalı, Basılmamış Doktora Tezi), İstanbul 2007. s. 217. 
5
 Gös. Yer. 

6
 Nursultan Nazarbayev, “Bölgesel Entegrasyon ve Avrasyacılık” (Regionalnaya integratsia i Evrazistvo), 3 

Nisan 2004, http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1080983880 (11.04.2015). 
7
 Nursultan Nazarbayev, “Avrasya’nın entegrasyonunu savunuyorum”, 26 Ekim 2011, 

http://avrupa.hurriyet.com.tr/haberler/dunya/1037463/avrasyanin-entegrasyonunu-savunuyorum (11.04.2015). 
8
 Erel Tellal, “Nazarbayev Avrasyacılığı”, 5 Haziran 2014, http://turkkazak.com/site/?p=24276 (11.04.2015).  

9
 Gös. Yer. 
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2.1. Rusya 
 

Rusya ile dünyadaki en uzun kara sınırına (7500 kilometre) sahip Kazakistan, ülke içinde yaşayan 

yüzde 25’lik Rus nüfusu ve tarihi çok öncelere varan siyasi ve sosyo-ekonomik ilişkiler sebebiyle 

Rusya’ya her zaman her konuda öncelik vermiştir. Nogayeva’ya göre Rusya, Kazakistan ile yürüttüğü 

ilişkileri istikrar, güvenlik ve ekonomi temelinde sürdürmektedir.
10

 Rusya, önceleri Orta Asya Türk 

devletlerine yönelik stratejik bir plan geliştirmese de, iki yıllık görmezden gelme politikasından sonra 

oluşturduğu “Yakın Çevre” politikası ile Orta Asya Türk devletleri üzerindeki nüfuzunu artırmaya 

yönelik girişimlere başlamıştır.
11

 2000’li yıllarda Vladimir Putin’in Devlet Başkanı olmasıyla dış 

politikasına ideolojiden ziyade ülke çıkarlarının yön vermeye başladığı Rusya, önceleri pragmatik 

politikalara ağırlık verip ABD ile yakınlaşıp AB ile işbirliği yaparak eski SSCB ülkelerini zamanla 

nüfuzu altına almayı hedeflemiştir. SSCB’nin egemenliği altındayken Rus kültürü ve sosyal hayatının 

etkisi altında kalan, Rus dilini yönetimde, medyada, askeriyede, okullarda, iş yerlerinde ve günlük 

hayatta kullanan Kazakistan, çok taraflı bir dış politika izlese de Rusya’ya her zaman bir adım yakın 

durmuştur. Kazakistan ve Rusya arasında siyasal ve ekonomik ilişkiler öylesine birbiriyle iç içe 

geçmiştir ki, her iki ülke de Avrasya dâhilinde benzer tehdit ve meydan okumalarla karşı karşıyadır.
12

 

Nitekim Nazarbayev’de Rusya için “Biz birbirimiz için yaratılan iki komşu ülkeyiz. Rusya ile 

Kazakistan arasındaki gibi samimi ilişkileri olan başka hiçbir ülke olmadığını düşünüyorum” diyerek 

Rusya’nın adımlarına karşılık verdiğini göstermektedir.
13

 

Orta Asya ve Türk tarihi üzerinde uzmanlaşan Ahmet Taşağıl ve Abdulvahap Kara ile Türk dünyası 

uzmanlarından Kürşad Zorlu’nun da üzerinde fikir birliği yaptığı konu, Kazakistan’da dış politikayı 

belirleyen en önemli etkenin Rusya olduğu konusudur. Zorlu’ya göre “savaşların artması, güvenliğin 

ön plana çıkması ve ekonomi temelli beklentilerin Orta Asya bölgesine sirayet etmesi Kazakistan’ın 

kendisine en yakın stratejik ortak olarak Rusya’yı seçmesine neden olmuştur. Türkiye’nin 

Kazakistan’a atacağı adımlar tabi ki önemlidir ancak Rusya’nın bu adımları nasıl yorumlayacağı ve bu 

adımların Kazak yöneticiler tarafından ne kadar önemsendiği de başka bir belirleyici etkendir.”
14

 

Kazakistan’ın dış politika uzmanlarından olan Kamilla Sheryazdanova ise Rusya faktörünün mutlaka 

dikkate alınması gerektiğini çünkü Rusya’nın bu bölgeyi çok iyi bildiğini ve birçok açıdan da avantajlı 

olduğunu vurgulamıştır.
15

  

Kazakistan’ın Avrasya politikasında Rusya faktörünün önemsenmesinin önemli nedenlerinde biri de 

Hazar Denizi bağlamında yaşanan enerji mücadelesidir. Çünkü Kazakistan’ın Hazar Denizi’nden elde 

edilen petrolünün dünya pazarlarına nakli sadece Rusya ve Türkiye tarafından değil, özellikle Orta 

Doğu petrollerine bağımlı Batılı ülkelerce de önemsenmektedir. Hazar havzası, Rusya’nın Orta Asya 

üzerindeki etkisini dengeleyecek, Kazak petrollerini Türkiye üzerinden de pazarlayacak önemli bir 

havzadır. Rusya tıpkı 19. yüzyılda İngiltere ile giriştiği “Büyük Oyun”
16

 gibi bugünde Orta Asya 

enerji kaynaklarını kontrol edip enerjiyi ihraç edecek güzergâhları kontrol etme çabasındadır. 

Ayata’ya göre SSCB döneminde inşa edilen enerji boru hatlarının tamamının Rusya’ya (kuzeye) 

yönelik olması, petrol üreticisi Kazakistan'ı büyük ölçüde Rusya'ya muhtaç etmektedir. Dolayısıyla bu 

                                                           
10

 Ainur Nogayeva, Orta Asya’da ABD, Rusya ve Çin: Stratejik Denge Arayışları, Usak Yayınları, Ankara 2011, 

s. 6.  
11

 Oktay F. Tanrısever, “Rusya Federasyonu’nun Orta Asya-Kafkasya Politikası: Yakın Çevre Doktrini’nin 

İflası”, Küresel Politikada Orta Asya, (Der) Mustafa Aydın, Birinci Basım, Nobel Yayınları, Ankara 2005. 
12

 İlyas Kamalov,  Putin'in Rusyası, Birinci Basım, Kaknüs Yayınları, İstanbul 2004, s. 118. 
13

 Nazarbayev’den Rusya’ya: “Birbirimiz için yaratıldık” 4 Mayıs 2015, http://turkkazak.com/site/?p=39911 

(15.05.2015). 
14

 Kürşad Zorlu ile Mülakat, 29.09.2015, Ahi Evren Üniversitesi, Kırşehir, Türkiye. 
15

 Kazakistan Kamu Yönetimi Akademisi Dış İlişkiler Müdürü Kamilla Sheryazdanova ile Mülakat, 27.04.2015. 
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16

 Elif Hatun Kılıçbeyli - Mahal Emrahov, “Büyük Oyundan Yeni Büyük Oyuna (1920-2002 yılları), Yakın 
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durum Kazakistan’da, Rusya'nın var olan bölgesel çıkarları doğrultusunda başat olma pozisyonunu 

korumasını kolaylaştırmaktadır.
17

  

SSCB’nin dağılmasıyla birlikte hem bölgeyi hem de tüm dünyayı ekonomik, sosyal ve siyasal 

anlamda etkileyen yeni bir gelişme olmuştur. ABD merkezli, tek kutuplu dünya düzeni ile karşılaşılan 

bu dönemde; SSCB’nin yerini alacak, eskisinden daha gevşek fakat etkili bağlarla oluşturulacak yeni 

bir birlik girişimleri başlatılmıştır. Bu amaç doğrultusunda Beyaz Rusya’nın başkenti Minsk’te bir 

araya gelen Rusya Federasyonu, Beyaz Rusya ve Ukrayna Devlet Başkanları (L. Kravçuk, B. Yeltsin 

ve S. Şuşkeviç), 8 Aralık 1991’de Bağımsız Devletler Topluluğu'nun (BDT) kuruluş antlaşmasını 

imzalamışlardır. Bu antlaşma SSCB’nin varlığını resmi olarak sona erdirmiştir. 21 Aralık 1991’de, 

Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Ermenistan, Moldova, Tacikistan, Özbekistan, Türkmenistan ve 

Aralık 1993’te Gürcistan’ın katılımı ile BDT’nin üye sayısı on ikiye ulaşmıştır. Yani eski SSCB’yi 

meydana getiren 15 devletten on ikisi bir araya gelerek yaklaşık 280 milyonluk nüfus ve 22,1 milyon 

km
2
’ye yayılmış bir alan yaratmışlardır. 2008 yılında Rusya’nın Güney Osetya’ya müdahalesi ile 

çıkan savaş sonucunda 2009’da Gürcistan üyelikten ayrılmış böylece üye sayısı on bire düşmüştür.
18

 

Sonuç olarak; Kazak dış politikasının, Avrasyacılık temelinde BDT ülkeleriyle yapılacak işbirliği 

sayesinde çok yönlü olacağını düşünen Nazarbayev, BDT’nin sadece Slav devletlerinin kurduğu bir 

örgütlenme olmasına karşı çıkmıştır. Bu amaç doğrultusunda 1994 yılında Moskova Devlet 

Üniversitesi’nde yaptığı konuşmada, belirli kuralları olan muhtemel bir “Avrasya Birliği” oluşması 

halinde BDT ülkelerinin bu birliğe üye olacaklarını ve böylece geniş tabanlı bir Avrasyacılığın 

gelişebileceğinin altını çizmiştir.
19

 Nazarbayev, 1991 sonrası BDT ülkeleri ile ilişkilerin çok önemli 

olduğu ve bu ilişkilerin zamanla Kazak dış politikasının merkezine oturacağı konusundaki kararlılığını 

15 Mayıs 1992’de BDT’nin Kolektif Güvenlik Antlaşması’na taraf olarak göstermiştir.
20

 Hatta 

Kazakistan, 2000 yılında genişletilen Kolektif Güvenlik Antlaşması’na onay vererek BDT 

çerçevesinde oluşturulan güvenlik yaklaşımının süreklilik kazanmasından yana tavır takınmıştır. 

Kazakistan, BDT ile kurulan işbirliğini, Rusya ile bağları güçlendirecek olan Avrasyacılığın bir 

gereği, SSCB sonrası oluşan güvenlik boşluğunu dolduracak bir yapılanma ve Çin’e karşı Rusya ile 

bir denge oluşturmak için benimsemektedir.
21

    

 

   

3. ATLANTİKÇİLİK    
   

Atlantik denildiğinde genelde Batı dünyası ve Atlantik Okyanusu’na kıyısı olan ülkeler akla 

gelmektedir. Atlantik’in bir yakasında ABD ve Kanada varken diğer yakasında Avrupa vardır. 

Atlantikçi söylemde ise ABD’nin liderliğinde olan bir coğrafya kastedilmektedir. SSCB’nin 

dağılmasıyla dünyanın iki bloğa bürünmüş görüntüsü ortadan kalkmış ve Kazakistan 16 Aralık 

1991’de bağımsızlığını ilan ederek Atlantikçi blok ile tanışmıştır. Aslında Soğuk Savaş’ın bitmesiyle 

yaratılan tablo, Batı ile bütünleşmenin bir tercih değil bir zorunluluk haline geldiğini göstermiştir. Bu 

çerçevede Kazakistan’ın dünya sistemine uyum sağlama yolunda izlediği stratejinin temelini Batı’ya 

yakınlaşma süreci oluşturmuştur. Kazakistan’ın ABD ve AB ile yürüttüğü ilişki ve işbirliğinin 

Kazakistan’ın dış politikasını nasıl etkilediği üzerinde duracak olan bu bölüm, Kazakistan dış 

politikası hakkında somut çıktılara vurgu yapacaktır. ABD için Kazakistan sorun üreten bir ülkeden 
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ziyade fırsatlardan yararlanmak isteyen bir ortak konumundadır. Kazakistan ise ABD’nin özellikle 

bağımsızlığın kazanılmasından sonra Kazakistan’a destek vermesini ve Almatı’da elçilik açmasını çok 

önemsemiştir.
22

  

 

 

3.1. Amerika Birleşik Devletleri 
 

ABD’nin Kazakistan’ın bağımsızlığını tanımasından hemen sonra iki ülke arasında ekonomi ve Hazar 

bölgesindeki enerji kaynakları temelli sıcak ilişkiler kurulmuştur. Ancak SSCB’nin ani ve hızlı çöküşü 

sonrası, tıpkı diğer devletler gibi, ABD’de bölgeye yönelik nasıl bir politika izleyeceğinin cevaplarını 

arıyordu. Braterskii’nin ifadesiyle “ABD, bölge ülkelerine yönelik herhangi bir tutarlı ve kapsamlı 

politikadan yoksundu.”
23

 Hunter’e göre ABD’nin siyasi yaşamın desteklenmesi, bağımsızlığın ve 

devletleşmenin güçlendirilmesi ve piyasa reformlarının gerçekleştirilmesi gibi genel bir siyaseti vardı. 

Ne yeniden bir Sovyet İmparatorluğu ne de İran’ın devreye girmesiyle oluşturulacak muhtemel bir 

İslam dünyası fikrine sıcak bakıyordu. Bu amaç doğrultusunda 30 Ekim 1992 yılında “Özgürlüğe 

Destek” adlı yeni bir yasa ile Uluslararası Para Fonu (IMF) üzerinden Kazakistan’a yardım 

ulaştırmıştır. ABD bu dönemde İran ve Rusya’nın proaktif bir dış politika izleme ihtimaline karşı 

Türkiye devletini bu ülkelere örnek göstermeye başlamıştı. Türkiye ise Turgut Özal’ın inisiyatifi ile 

hem bu bölgede ABD’nin desteğini almak hem de kendi hedeflerini gerçekleştirmek için ABD’nin 

yanında yer almıştır.
24

     

ABD’nin desteklediği demokratikleşme ve piyasa ekonomisinin hızla gelişmesi politikası Kazakistan 

tarafından da benimsenmiştir. Bu doğrultuda 1994 yılında ABD ve Kazakistan arasında, ilişkileri 

karşılıklı güvene dayandıran, uzun süreli ve güçlü bir işbirliği için “Demokratik Ortaklık” antlaşması 

imzalanmıştır.
25

 Güvenlik ve ekonomi temelli olan bu antlaşma Kazak-Amerikan ilişkilerinin 

çerçevesini belirlemiş ve stratejik ortaklığın başlangıcını teşkil etmiştir.
26

 Kazak toprakları stratejik 

konumundan dolayı SSCB döneminde balistik ve nükleer başlık taşıyan kıtalar arası füze rampalarının 

konuşlandırıldığı bir bölge haline getirilmiştir. SSCB döneminde Kazakistan’ın, nükleer denemelerin 

yapıldığı ve depolandığı bir coğrafya olduğunu savunan Jim Nichol, özellikle bağımsızlığın 

kazanılmasından hemen sonra Kazakistan’ın uluslararası arenaya uyum sağlamak için Batı’nın ve 

ABD’nin teşvikiyle 1991’de nükleer başlık taşıyan füzelerden vazgeçtiğini, bütün nükleer araştırma 

merkezlerini kapattığını ve nükleer fabrikalarını imha ettiğini belirtmiştir.
27

  

Kazakistan bu süreçte nükleer silahların kullanımını yasaklayan antlaşmalara imza atmıştır. 

Kazakistan, Mayıs 1992’de Stratejik Saldırı Silahların Azaltılması Antlaşması’nı ve buna ek olarak 

Lizbon Protokolü’nü imzalamıştır. Ekim 1992’de ABD ve Kazakistan arasında, Kazakistan toprakları 

üzerindeki nükleer silahların sökülmesine ilişkin imzalanacak çerçeve antlaşma üzerinde görüşmeler 

yapılmış ve 13 Aralık 1993’de ABD Başkan Yardımcısı Albert Gore bu konuda bir sözleşme 

imzalamak ve Kazakistan’a güvenlik teminatı vermek amacıyla Almatı’ya gelmiştir.
28

 İki ülke 
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arasındaki ilişkiler bu süreçten sonra ivme kazanarak ilerlemiştir. Bölgenin ABD için taşıdığı önemin 

giderek farkına varılmasıyla beraber Temmuz 1999'da Amerikan Kongresi'nden geçen "İpek Yolu 

Strateji Yasası", ABD'nin Orta Asya ve Kafkasya'ya yönelik politikalarının ana hatlarını açıkça ortaya 

koyması açısından önem taşımaktadır. İpek Yolu Stratejisi, Amerika ve Amerikalı girişimcilerin 

bölgedeki ekonomik ve ticari çıkarlarının arttırılmasını kolaylaştıracak bir eksen üzerine oturtularak 

demokratikleşmenin sağlanmasından insan haklarının desteklenmesine kadar Amerika’nın küresel 

vizyonu ile paralel diğer unsurlara yer vermiştir.
29

 ABD ile ekonomik ilişkilerin yanı sıra siyasi 

ilişkilerin de gelişmesini isteyen Kazakistan, 11 Eylül 2001 terör saldırılarından sonra Orta Asya 

bölgesine giriş yapan ABD’ye hava sahasını açarak ABD savaş uçaklarının hava sahasını 

kullanmasına izin vermiştir.
30

 1990’lı yılların ilk yarısında ABD’nin Kazakistan siyaseti SSCB’den 

kalma nükleer silahların imha edilmesi üzerine yoğunlaşmışken, 1990’ların ikinci yarısında jeopolitik 

öneme haiz Hazar bölgesi önem kazanmıştır.
31

 

 

2000 sonrası dönemde ise ikili ilişkilerin ana unsuru uluslararası terörizmle mücadele olmuştur. 

Nitekim Nazarbayev, ABD’ye terörle mücadelede tam destek vererek uluslararası toplumun birleşip 

terörle mücadele konusunda ortak bir tavır takınmasının gerekliliğini belirtmiştir.
32

 Amerikan 

Kongresi zaman zaman Kazakistan’ı ülkedeki insan hakları ihlalleri ve anti-demokratik tavırları 

nedeniyle eleştirse de, 2005 yılında Astana ile ilişkilerin korunması yönünde kararlar alınmıştır. 2006 

yılında Nazarbayev’in Washington’a yaptığı ziyaret ile Kazakistan’ın bölgenin lideri olduğu algısı 

güçlenmiştir. Bu zirveden sonra 2010 yılında Nazarbayev Amerika’ya gidip Başkan Obama ile 

görüşerek hem Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) üyeliği için destek istemiş hem de AGİT başkanlığı için 

istişarede bulunmuştur. Nazarbayev 22 Eylül 2011 yılında Birleşmiş Milletler (BM) toplantısında 

Başkan Obama ile tekrar görüşerek Amerika tarafından ortaya atılan “Yeni İpek Yolu” programı ile 

alakalı olarak bilgilendirilmiştir. Amerika, bu program ile Afganistan’ı Güney ve Orta Asya ile 

buluşturarak bir ekonomi ve ulaşım ağı kurmak istiyordu. Nazarbayev ise bu programın merkezi 

uygulayıcısı olacağını ifade edip desteklerini sunmuştur.
33

   

16 Mart 2012’de Obama, Nazarbayev ile Seul’deki Nükleer Güvenlik Zirvesi’nde bir görüşme yaparak 

Kazakistan’ın DTÖ üyeliği için tekrar söz vermiş ve Kazak halkının Nazarbayev’e duyduğu derin 

sevgiden övgüyle bahsetmiştir. İki ülke arasındaki en önemli ilişkiler esasen ekonomi alanında 

gerçekleşmektedir. Amerika özellikle Chevron, Texaco, Exxon Mobile, ConocoPhillips ve Oryx 

şirketleri ile enerji piyasasında lider rolü oynamaktadır. Aslında iki ülke arasında 2002’de Kazak-ABD 

Enerji İşbirliği Komisyonu’nun kurulması; 2004 yılında Ticaret ve Yatırım Antlaşması’nın 

imzalanması, 2006’da Ekonomik Kalkınma Programı’nın kabul edilmesi ve 2007’de Kazak-Amerikan 

Yatırım Forumu’nun kurulmasıyla enerjiden tarıma, alt yapıdan nükleer silahsızlanmaya kadar birçok 

konuda anlaşma sağlanmıştır. Dünya Bankası verilerine göre Kazakistan’daki en büyük 

yatırımcılardan biri olan ABD için iş yapılabilirlik açısından 2012’de 185 ülke arasında 49. olan 

Kazakistan, sonraki yıllarda bu sıralamada gerilere düşmüş; 2014’te 76. ve 2015’te 77. olabilmiştir.  
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ABD en büyük yatırımlarını enerji alanında yapmaktadır.
34

 2013’e kadar ABD’nin Kazakistan’a 

yaptığı yatırımın toplam tutarı 17,9 milyar dolar olmuştur.
35

 ABD, Kazakistan için ülkenin 

demokrasisine ve sosyal bakımdan yeniden yapılanması sürecine katkıda bulunduğu, ekonomik açıdan 

yapmış olduğu büyük yatırımların ülke ekonomisine sınıf atlattığı ve Kazakistan’ın sadece bir bölgede 

değil dünya çapında tanınmaya başlamasına katkı sağladığı için önemlidir.
36

 

 

 

3.2. Avrupa Birliği 
 

Kazakistan ve AB arasındaki ilişkiler resmi olarak 1995 yılında imzalanan ancak 1999 yılında 

yürürlüğe giren Ortaklık ve İşbirliği Antlaşması ile başlamıştır.
37

 Bu antlaşma ile Kazakistan’daki 

yasal düzenlemelerle AB’nin sahip olduğu norm ve değerler arasında bir uyum ve standart 

yakalanması amaçlanmıştır. İmzalanmasından 4 yıl sonra yürürlüğe girmesinin nedeni, hem AB 

Parlamentosu içinde insan hakları ve demokrasi konularından Kazakistan’a güvenilmemesi hem de 

Nazarbayev’in deyimiyle ülkenin tam demokrasiye geçememiş olmasıdır.
38

 AB tarafından Orta 

Asya’ya yönelik geliştirilen en kapsamlı politika Almanya’nın dönem başkanlığı sırasında yürütülen 

yoğun çalışmaların neticesinde 2007’de resmiyet kazanan AB ve Orta Asya: Yeni Bir Ortaklık için 

Strateji Belgesi’dir (European Union-Central Asia: Strategy for a New Partnership). İlk kez teknik 

yardımların dışında stratejik işbirliğini geliştirmeye yönelik olan bu belgenin temel özelliği, Orta Asya 

ile yürütülen ilişkilerin güvenlik ve istikrar üzerine bina edilmiş olmasıdır.
39

 Bu strateji belgesinin üç 

alan üzerinde yoğunlaştığı görülmektedir. Bu bölgenin istikrarı sadece AB için elzem değil Hazar 

Denizi, Afganistan ve Rusya için de önemlidir. Bu nedenle AB, Orta Asya ile ilgili politikalar 

üretirken bu ülkenin uluslararası kurumlarla olan ilişkilerinin geliştirilmesini arzulamıştır. İyi yönetim 

ve istikrarlı bir kalkınma ile bunun gerçekleşebileceği tasarlanmıştır.
40

  

Kazakistan, AB’nin Orta Asya’daki en büyük ticaret ortağıdır. İşbirliği belgesinin en önemli ayağı 

AB’nin enerji arz güvenliğidir. Zira AB’nin kendi enerji arz güvenliğini sağlamak amacıyla gösterdiği 

çabalar, Kazakistan’da özellikle yabancı yatırım ortamını güçlendirmiş ve bölgedeki mevcut enerji 

kaynaklarının üretimindeki verimliliği artırmıştır.
41

 Kazakistan’ın AB’ye olan ilgisinde istikrar ve 

enerji kaynaklarına ulaşım en önemli parametrelerdir.
42

 Ortaklık ve işbirliği antlaşmaları ile çerçevesi 

çizilen ilişkileri uygulayacak belli başlı araçlar vardır. Bunlar, TACIS (Technical Assistance to 

Countries of Independent States), TRACECA (Transport Corridor Europe-Caucasus-Asia), ve 

INOGATE (Interstate Oil and Gas Transport to Europe) gibi araçlardır.  

TACIS, INOGATE ve TRACECA programları ile bölgedeki istikrarın korunması, AB için önemli 

olan enerjinin Avrupa’ya taşınması için alt yapı çalışmalarının yapılması ve enerji kaynaklarında 
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çeşitlilik sağlanarak Rusya’ya olan yüksek bağımlılığın azaltılması amaçlanmıştır.
43

 Bu üç programın 

Kazakistan için önemi büyüktür. Zira AB’nin varlığı bu üç program vesilesiyle Kazakistan’da 

bilinmeye başlanmış, AB normlarına uyabilmek ve yabancı yatırım çekebilmek için ülkede Yabancı 

Yatırımcılar Kanunu çıkartılmış, ülkedeki özel sektör ve sivil toplum kuruluşları desteklenerek 

kurumsallaşma adına adımlar atılmaya başlanmıştır.
44

 Kazakistan için sahip olduğu petrolü Batı’ya 

ulaştırmada Rusya’yı devre dışı bırakma şansı yaratması da ayrıca önemlidir. Kazakistan’ın gaz ve 

petrol pazarının çeşitlenmesi ve ekonomik açıdan güçlenmesi, kaynaklarını Bakü-Tiflis-Ceyhan ve 

Bakü-Tiflis-Erzurum yoluyla Türkiye üzerinden Batıya aktarması Türkiye’yi Kazakistan için önemli 

hale getirmektedir. Başka bir ifadeyle Türkiye, Kazakistan için enerji rotalarını çeşitlendiresi açısından 

Rusya’ya alternatif bir güzergâh üzerindedir.
45

   

Bunların dışında Erdoğan’ın da belirttiği gibi bu üç program Kazakistan için uyuşturucu kaçakçılığı ve 

terörizmin engellenmesi, illegal göçle mücadele ve karşılıklı ticaret alanlarının açılması gibi önemli 

anlamlar da ifade etmektedir.
46

 Kazakistan için AB’nin bir diğer önemi ise ticaret hacmi ve yabancı 

yatırımlardır. Nitekim Avrupa Komisyonu verilerine göre AB ile 2014’teki toplam ticaret hacmi 30 

milyar Avroya ulaşmıştır.
47

 AB’nin Kazakistan’daki toplam yatırım tutarı ise 180 milyar dolar 

civarında olmuştur. Kazakistan'a en fazla doğrudan yabancı yatırımı yapan AB ülkesi 49 milyar dolar 

ile Hollanda’dır. Bu ülkeyi 24,7 milyar dolar ile İngiltere izlemektedir. Kazakistan'a doğrudan yatırım 

yapan diğer ülkeler ise Almanya, Fransa, İtalya ve İsviçre’dir.
48

  

Bu programlar ile birlikte AB’nin Kazakistan için ne anlam ifade ettiğini 2008 yılında halka hitap 

ettiği bir toplantıda anlatan Nazarbayev, Kazakistan’ın “Avrupa Yolu 2009-2011” stratejisini 

açıklamıştır. Bu strateji belgesi ile iç yapıda var olan hukuki meseleleri çözüme kavuşturmayı, AB’nin 

kurumsal ve hukuki normlarını benimsemeyi, teknoloji, enerji, ulaşım, ticaret, yatırım ve insani 

yardım konularında yoğun bir işbirliği içinde olmayı amaçladıklarını belirtmiştir. Bu yeni vizyon 

belgesi ile Kazak yönetimi, kendi vatandaşlarının refah seviyesinin artırılmasının devletin birincil 

görevi olduğunu ve bu bağlamda AB ile daha yakın bir işbirliği sağlayacağını beyan etmiştir.
49

 Eylül 

2011’de AB ve Kazakistan yeni bir “Ortaklık ve İşbirliği Antlaşması” imzalayarak özellikle ekonomik 

ilişkilerde genişletilmiş bir işbirliği amaçlamışlardır. Bu antlaşma 1999 yılında aynı isimle imzalanan 

antlaşmanın güncellenmiş versiyonudur. Temel amaç ikili ilişkileri güçlendirip yatırım ve karşılıklı 

ticareti maksimum seviyeye çıkarmaktır. 9 Ekim 2014’te ise, Avrupa Komisyonu Başkanı J. M. 

Barroso ve Nazarbayev arasında 2011 yılında imzalanan antlaşmayı yeni bir seviyeye taşıyacak olan 

yeni bir ortaklık antlaşması imzalanmıştır. Böylelikle Kazakistan’ın DTÖ’ye katılımı
50

 konusunda 

AB’nin tam desteği alınmıştır.
51
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SONUÇ YERİNE 

 

16 aralık 1991 tarihinde elde edilen bağımsızlıktan sonrası Devlet Başkanı Nursultan Nazarbayev, 

Kazak iç ve dış politikası belirlerken Avrasya ve Atlantik bölgelerini birbinden vazgeçilemeyecek 

bölgeler şeklinde düşünmüştür. Bu amaçla özellikle bağımsızlık sonrası öne çıkan Kazakistan’ın 

ulusal güvenliğinin garanti altında olacağı yeni bir sistemin oluşturulması, serbest piyasa ekonomisine 

geçiş için uluslararası camiadan diplomatik destek sağlanması, ülkenin uluslararası alanda tanınması 

ve itibarının artırılması gibi bazı önemli hedefler Kazakistan’ın Avrasyacılık ve Atlantikçilik 

temelinde yürüttüğü ilişkileri açıklar niteliktedir. Nazarbayev, bu hedeflerin gerçekleştirilmesi için her 

iki söylem ile de iyi geçinerek ülkesinin menfaatleri doğrultusunda, gerek Avrasya bağlamında Rusya 

ile stratejik ortaklık düzeyinde ilişkilere sahip olup gerekse ABD ve AB ile olan ikili ilişkilere önem 

vererek ABD’li ve AB’li yatırımcıları ülkesine davet etmiş ve onlara yatırım imkânları sunmuştur. 

Kazak dış politikasının temellerini çok yönlü politika bağlamında kurgulayan Nazarbayev, bir yandan 

ülkesini Atlantik bölgesindeki yatırımcılara açıp demokratik yasal adımlar atarken, diğer taraftan 

kendisi gibi yeni bağımsız olan devletler ve Rusya ile bölgesel bütünleşme örgütleri kurma 

teşebbüsünde bulunmuştur.    

Sonuç olarak Kazakistan, Cumhuriyeti dış politikasında bir tarafı diğer tarafa tercih edecek lükse ve 

anlayışa sahip değildir. Kazakistan, kültürel ve tarihsel açıdan Avrasya’dan beslenirken ekonomik 

açıdan is Atlantik’ten beslenmektedir. Zira Kazakistan ticari yaşamında en büyük pay AB ülkelerine 

aitken, ülkeye en çok yatırımı yapan ülkeler ise yine AB ülkeleri olmuştur. ABD 25 milyar dolar ile 

ülkeye en fazla yatırımı yapan ikinci ülke konumundadır. Kazakistan 2014 yılından itibaren teşekkül 

olunan Avrasya Ekonomik Birliği ile ekonomik olarak ciddi bir gelişme yakalayamamış ve bu 

birlikten dış ticaretini arttırıcı anlamda pozitif bir beklenti yakalanamamıştır. Nitekim Kazakistan’ın 

2010 yılında olan ihracatı günümüzde 45 milyara dolar kadar düşmüştür. 2012 yılında 46 milyar dolar 

olan ithalatı ise günümüzde 30 milyar dolar seviyelerine düşmüştür.  
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ÖZET 
 

1.Amaç: Türkiye’de iktisadi büyümenin talep-yönlü kaynaklarını 1971, 2011 ve 2015 yıllarına 

ilişkin olarak araştırmaktır. 2.Yöntem: İktisadi büyümenin arz-yönlü kaynaklarının hesaplanmasına 

benzer şekilde; önce iç ve dış talep büyümesinin çıktı büyümesine katkıları hesaplanmış, sonra iç 

ve dış talep büyümesinin açıklayamadığı büyüme oranı iç ve dış talep büyümesinin motive ettiği 

teknolojik gelişme hızı olarak kabul edilmiştir. 3.Bulgular: Türkiye’de 1971 yılında hasıla 

büyümesinin kaynağı  iç talep büyümesi ve iç talep büyümesinden kaynaklanan teknolojik 

gelişmedir. Türkiye’de 2011 yılında hasıla büyümesinin önemli bir kaynağı  iç talep büyümesi 

olmakla birlikte net dış talep büyümesinin katkısı da yüksektir. 2015 yılı için 2011 yılı ile benzer 

sonuçlar elde edilse de, 2015 yılında net dış talep büyümesinin katkısı daha düşüktür.    4.Sonuç: İç 

talebi ve büyümeyi arttırıcı bir politika olarak faiz oranlarının düşürülmesine, i) enflasyon 

beklentilerinin yönetilmesinin, ii) döviz çıkışını önleyici politikaların ve iii) ihracatın ithalata 

bağımlılığının azaltılmasının eşlik etmesi gerekliliği vurgulanmıştır.  

 
Anahtar Kelimeler:  İktisadi büyüme; Büyümenin kaynakları; İç talep; Dış talep.  

 

ABSTRACT 
 

1. Purpose: To investigate the demand-side sources of economic growth in Turkey for the years 

1971, 2011 and 2015.  2. Method: Likewise investigating supply-side sources of economic growth; 

at first, contributions of domestic and foreign demand  growth are calculated, then, the residual that 

cannot be explained by domestic and foreign demand growth is admitted as technological progress 

which is motivated by domestic and foreign demand growth. 3. Findings: The source of the growth 

is domestic demand growth and technological progress motivated by domestic demand growth in 

Turkey for the year 1971. Although an important source of the growth is domestic demand growth 

in Turkey for the year 2011, the contribution of net foreign demand growth is also high. For the 

year 2015, findings are similar to 2011, however, the contribution of net foreign demand growth is 

less than 2011. 4. Result: It is emphasized that decreasing the rate of interest is a policy in order to 

increase domestic demand and rate of growth. However, i) managing inflationary expectations, ii) 
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implementing policies in order to prevent to exit of foreign resources, and iii) implementing 

policies that decrease dependency ratio of exports to imports should be accompanied with the 

policy of decreasing the rate of interest. 

 
Keywords:  Economic growth; Sources of growth; Domestic demand; Foreign demand.  

 

 

1.GİRİŞ 
 
İktisadi büyümenin kaynakları genellikle arz-yönlü bir açıklamayı akla getirmektedir. Halbuki 

iktisadi büyümenin kaynakları talep-yönlü de açıklanabilir. Arz-yönlü açıklama, Solow (1957)’ye 

dayanılarak büyüme muhasebesi yoluyla yapılır. Bu amaçla, önce girdi büyümesinin çıktı 

büyümesine katkısı hesaplanır. Çıktı büyüme oranının girdi büyümesi ile açıklanamayan kısmı 

teknolojik gelişme hızı olarak adlandırılır.  

İktisadi büyümenin talep-yönlü kaynaklarının olduğu da iddia edilebilir. Örneğin Thirlwall (2002: 

53) şöyle söylemiştir: “Statik makro teoride, öğrencilere milli gelir (veya çıktı); tüketim 

harcamaları, yatırım ve ihracat eksi ithalatın toplamı olarak öğretilir. Büyüme analizinde, milli gelir 

büyümesi neden tüketim, yatırım ve ihracat ve ithalat dengesi büyümesinin ağırlıklı toplamı olarak 

öğretilmez ve oradan başlanmaz?” 

Mert (2017)’de, Thirlwall (2002)’deki bu soruyu temel alıp büyümenin talep-yönlü kaynaklarının 

nasıl saptanacağına ilişkin bir yöntem yer almaktadır. Bu çalışmanın amacı, iktisadi büyümenin 

talep-yönlü kaynaklarını Mert (2017)’ye dayanarak Türkiye için incelemektir. Bu amaçla, önce iç 

ve dış talep büyümesinin çıktı büyümesine katkıları Türkiye için hesaplanmış, ardından, 

büyümenin açıklanamayan kısmı yine teknolojik gelişme hızı olarak adlandırılmıştır. O halde, 

buradaki teknolojik gelişme hızı talep değişiminin motive ettiği bir olgu olarak kabul edilmektedir.  

Çalışmanın planı şöyledir: Girişten sonraki bölümde büyümenin arz-yönlü kaynaklarına ilişkin 

olarak Solow artığının nasıl elde edildiği açıklanmış, daha sonra büyümenin talep-yönlü 

kaynaklarının nasıl hesaplanabileceği gösterilmiştir. İzleyen bölümde ise Türkiye’ye ilişkin 

hesaplama sonuçlarına yer verilmiştir. Son bölüm ise sonuç bölümüdür. 

 

 

2.ARZ-YÖNLÜ AÇIKLAMADA SOLOW ARTIĞININ ELDE EDİLMESİ 
 
Büyümenin arz-yönlü kaynaklarını açıklayabilmek için önce teknolojik gelişmenin türüne ilişkin 

bir varsayım yapılmalıdır. Teknolojik gelişme Hicks-nötr, Harrod-nötr ve Solow-nötr olarak ele 

alınabilir. Solow artığı deyimi Solow (1957)’ye dayandığı için ve Solow (1957)’de teknolojik 

gelişmenin türü Hicks-nötr kabul edildiği için aşağıdaki anlatımda sadece Hicks-nötr açıklanmıştır. 

Teknolojik gelişmenin türü Harrod-nötr ve Solow-nötr olduğunda nasıl bir çözümleme 

yapılacağına ilişkin açıklamalar için Mert (2017)’ye başvurulabilir. 

 Teknolojik gelişme türü Hicks-nötr olduğu durumdaki üretim fonksiyonu şöyle yazılır: 

 

 ALAKfY ,                                                                 (1) 

 
İşçi başına hasıla ise şöyle yazılır:  
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Üretim fonksiyonu,  ölçeğe göre sabit getiri varsayımı altında ve Cobb-Douglas formunda yazılır: 

 

  

     


1
ALAKY                                                                            (3) 

 
İşçi başına hasıla ise şöyle yazılır:  
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                                                                (4) 

 

Aky                                                                  (5) 

  

Son eşitliğin her iki tarafının doğal logaritması ve zamana göre türevi alınırsa büyüme oranı 

cinsinden şu elde edilir: 

 

A

dA

k

dk

y

dy
                                                                (6) 

  
Son eşitlik, Hicks-nötr teknolojik gelişme varsayıldığında büyüme muhasebesi denklemini 

vermektedir. 

Bu durumda, teknolojik gelişmenin türü Hicks-nötr iken işçi başına hasıla büyümesinin kaynakları 

şöyle hesaplanır: 

 

:
k

dk
  İşçi başına sermaye büyümesinin katkısı 

:
A

dA
Teknolojik gelişmenin katkısı 

 

Solow (1957), çalışmasında kendi büyüme modelini teknolojik gelişmenin türünü Hicks-nötr kabul 

ederek genişletmiştir. Bu nedenle, yukarıdaki teknolojik gelişmenin katkısı Solow artığı olarak da 

adlandırılır. Solow artığı, büyüme muhasebesi kullanılarak bir bakiye veya kalan veya artık olarak 

hesaplanan bir yüzde orandır. Solow artığı,  hasıla büyümesinin, girdi büyümesi ile açıklanamayan 
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kısmıdır. Ayrıca, Solow artığı, kısa dönemde teknolojik gelişme hızıdır. Solow artığı bir bakiye 

veya kalan olarak hesaplandığı için iktisadi büyümenin girdi büyümesi ile açıklanamayan kısmıdır. 

Abramovitz (1956: 11)’in ifadesiyle, teknolojik gelişme hızı cehaletimizin ölçüsüdür.  

 

 

3.BÜYÜMENİN TALEP-YÖNLÜ KAYNAKLARI 
 
Büyümenin talep-yönlü kaynaklarını hesaplamak için Mert (2017)’de yer alan açıklamalar aşağıda 

tekrarlanmıştır. Büyümenin talep-yönlü kaynaklarını açıklamak için önce gayrisafi yurtiçi hasıla 

şöyle tanımlanır:  

 

Y(t)  = C(t)  + I(t)  + G(t)  + X(t)  – M(t)                                                                    (7)

  

 

Burada C(t)  + I(t)  + G(t)   iç talebi, X(t)  – M(t) ise dış talebi gösterir.  

 

İç talep ve dış talep, sırasıyla, şöyle yazılır: 

 

D(t) = C(t)  + I(t)  + G(t)                                                          (8)   

 

F(t) = X(t)  – M(t)                                                           (9) 

 

Böylece, (7) yeniden yazılır:  

 

Y(t) = D(t)  + F(t)                                                          (10) 

 

Hasılanın talebin bir fonksiyonu olarak aşağıdaki gibi yazılabileceği kabul edilsin: 

 

Y(t) = D(t)
x
.F(t)

y
                                                          (11) 

 

Burada, x ve y parametreleri sırasıyla, hasılanın iç talep esnekliği ve dış talep esnekliğini gösterir. 

 

(10) ve (11) kullanılarak (12) yazılır:  

 

D(t) + F(t) = D(t)
x
.F(t)

y
                                                         (12) 

 

x’i yalnız bırakmak için aşağıdaki işlemler yapılır: 

 

( D(t)  + F(t) ) / ( F(t)
y
 ) = D(t)

x       
                                                  (13) 

 

ln ( ( D(t)  + F(t) ) / ( F(t)
y
 ) ) / ln D(t)  = x                                                                     (14) 

 

O halde, eğer y’nin değeri belirlenirse x’in değeri hesaplanmış olur.  

 

Benzer şekilde  
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( D(t)  + F(t) ) / ( D(t)
x 
) = F(t)

y                                                                                      
(15) 

 

ve böylece 
 

ln ( ( D(t)  + F(t) ) / ( D(t)
x 
) ) / ln F(t)  = y                                                      (16) 

 

elde edilir. 
 

 

O halde, eğer x’in değeri belirlenirse y’nin değeri de hesaplanabilir. 

Diğer taraftan, eğer net dış talep negatifse hesaplama yapılamaz. Bu nedenle, net dış talebin negatif 

olduğu yıllarda, net dış talep mutlak değer olarak alınmalıdır.   

Dikkat edilirse x’in değeri belirlenirken ekonometrik tahmin yapılamaz; çünkü zaten D ve F 

toplamı Y’yi vermektedir. Diğer taraftan, x’in değeri belirlenirken şu yol izlenebilir: 

 

Hatırlanacağı üzere  Y(t)  = D(t)  + F(t)  idi. 

 

Bu eşitliğin birinci sıra farkı alınır: 

 

∆Y(t)  = ∆D(t)  + ∆F(t)                                                                    (17) 

 

 Her iki taraf önce Y(t-1) , sonra ∆D(t) / D(t-1)  ile bölünür: 

 

(∆Y(t) / Y(t-1) ) / ( ∆D(t) / D(t-1) )  =  

( ∆D(t) / Y(t-1)  /( ∆D(t) / D(t-1) ) + ( ∆F(t) / Y(t-1) ) /( ∆D(t) / D(t-1) )       

                                                                         (18) 

Yeniden düzenlenir: 

 

( ∆Y(t) / Y(t-1) ) / ( ∆D(t) / D(t-1) )  =  

( D(t-1) / Y(t-1) )  + ( ∆F(t) / Y(t-1) )  / ( ∆D(t) / D(t-1) )                                            (19) 

 

(∆Y(t) / Y(t-1) ) / ( ∆D(t) / D(t-1) )  =  

( D(t-1) / Y(t-1) ) +( ∆F(t)/F(t-1) ) / ( ∆D(t) / D(t-1) ) .( F(t-1) / Y(t-1))                                        (20) 

 

(20), Y’nin D’ye göre esnekliğini vermektedir. Hesaplamaların doğru olması için (14) ile elde 

edilen esnekliğin (20) ile sağlanması gerekir.  

Benzer şekilde, y’nin değeri belirlenirken de şu yol izlenebilir: Bu kez ∆Y(t)  = ∆D(t)  + ∆F(t)  

eşitliğinde her iki taraf önce Y(t-1), sonra ∆F(t) / F(t-1)  ile bölünür. 

 

( ∆Y(t) / Y(t-1) ) / ( ∆F(t) / F(t-1) )  =  

( ∆D(t) / Y(t-1)  / ( ∆F(t) / F(t-1) ) +( ∆F(t) / Y(t-1) ) / ( ∆F(t) / F(t-1) )                                       (21) 

Yeniden düzenlenir: 

 

( ∆Y(t) / Y(t-1) ) / ( ∆F(t) / F(t-1) )  =  

( F(t-1) / Y(t-1) )  + ( ∆D(t) / Y(t-1) )  / ( ∆F(t) / F(t-1) )                                                                (22) 

 

(∆Y(t) / Y(t-1) ) / ( ∆F(t) / F(t-1) )  =  
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( F(t-1) / Y(t-1) ) +( ∆D(t) / D(t-1) ) /( ∆F(t) / F(t-1) ) .( D(t-1)/Y(t-1) )                                        (23) 

 

(23), Y’nin F’ye göre esnekliğini vermektedir. Hesaplamaların doğru olması için (16) ile elde 

edilen esnekliğin (23) ile sağlanması gerekir.  

Hasıla büyümesinin talep-yönlü kaynaklarını hesaplayabilmek için (11) yeniden yazılabilir: 

 

Y(t)  =  D(t)
x
.F(t)

y
                                                           (24) 

 

Burada, x ve y parametreleri sırasıyla, hasılanın iç talep esnekliği ve dış talep esnekliğini 

göstermekteydi. Her iki tarafın doğal logaritması ve zamana göre türevi alınırsa, eşitlik, büyüme 

oranı cinsinden yazılmış olur:  

 

(dY(t) / dt) . ( 1 / Y(t) )  = 

x . (dD(t) / dt) . ( 1 / D(t) ) + y . (dF(t) / dt) . ( 1 / F(t) )                                       

                                     (25) 

  

Bu son eşitlikte iç talep büyümesinin katkısı şöyle ifade edilir: 

 

x . (dD(t) / dt) . ( 1 / D(t) )                                            (26) 

 

Dış talep büyümesinin katkısı ise şöyle ifade edilir: 

 

y . (dF(t) / dt) . ( 1 / F(t) )                                            (27) 

 

Eğer iç ve dış talep büyümesi hasıla büyümesini açıklayamıyorsa, yani  

x . (dD(t) / dt) . ( 1 / D(t) ) + y . (dF(t) / dt) . ( 1 / F(t) )  

ile  

(dY(t) / dt) . ( 1 / Y(t) )  birbirine eşit elde edilmiyorsa, söz konusu farkın, talep değişiminin motive 

ettiği teknolojik gelişmeden kaynaklandığı iddia edilebilir.  

Hatırlanacağı üzere, arz-yönlü anlatımda, hasıla büyümesinin girdi büyümesi ile açıklanamayan 

kısmı Solow artığı olarak adlandırılır. Solow artığı, toplam faktör verimliliği artış hızı olarak da 

ifade edilebilir. Talep-yönlü anlatımda da, benzer şekilde, hasıla büyümesinin talep büyümesi ile 

açıklanamayan kısmı teknolojik gelişme hızı olarak adlandırılabilir. Bu durumda, talep 

büyümesinin verimlilik büyümesini veya teknolojik gelişme hızını motive ettiği varsayılmalıdır.  

Bu durumda, (11)’de gösterilen eşitlik yeniden yazılmalıdır.  

 

Y(t)  =  A(t)
x
.D(t)

x
. A(t)

y
.F(t)

y
                                                         (28) 

 

Burada A(t) teknoloji düzeyini göstermektedir. Her iki tarafın doğal logaritması ve zamana göre 

türevi alınırsa, eşitlik büyüme oranı cinsinden yazılmış olur:  

 

(dY(t) / dt) . ( 1 / Y(t) )  =  

x . (dA(t) / dt) . ( 1 / A(t) ) + y . (dA(t) / dt) . ( 1 / A(t) ) +  

x . (dD(t) / dt) . ( 1 / D(t) ) + y . (dF(t) / dt) . ( 1 / F(t) )                                             (29) 

 

Bu son eşitlikte teknolojik gelişmenin katkısı şöyle ifade edilir: 
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x . (dA(t) / dt) . ( 1 / A(t) ) + y . (dA(t) / dt) . ( 1 / A(t) )                                                     (30) 

 

Bu eşitlikte  

 

x . (dA(t) / dt) . ( 1 / A(t) )   

 

iç talep büyümesinin motive ettiği teknolojik gelişme, 

 

y . (dA(t) / dt) . ( 1 / A(t) ) ise dış talep büyümesinin motive ettiği teknolojik gelişme olarak kabul 

edilebilir.  

 

O halde (24)’ten itibaren verilen denklemler teknolojiyi yani A(t)’yi içerecek şekilde yeniden 

yazılmalıdır. Hasılanın talebin bir fonksiyonu olarak aşağıdaki gibi yazılabileceği kabul edilsin: 

 

Y(t)  = A(t)
x
.D(t)

x
. A(t)

y
.F(t)

y
                                                         (31) 

 

Burada, x ve y parametreleri sırasıyla, hasılanın iç talep esnekliği ve dış talep esnekliğini gösterir. 

 

(10) ve (31) kullanılarak (32) yazılır:  

 

D(t)  + F(t)  = A(t)
x
.D(t)

x
. A(t)

y
.F(t)

y
                                                        (32) 

 

x’i yalnız bırakmak için aşağıdaki işlemler yapılır: 

 

( D(t)  + F(t) ) / ( F(t)
y
 ) = A(t)

x
.D(t)

x                                                                                     
(33) 

 

ln ( ( D(t)  + F(t) ) / ( F(t)
y
 ) ) / ln (A(t)D(t))  = x                                             (34) 

 

O halde, eğer y’nin değeri belirlenirse x’in değeri hesaplanmış olur.  

 

Benzer şekilde şunlar elde edilir: 

 

( D(t)  + F(t) ) / ( D(t)
x 
) = A(t)

y
.F(t)

y                                                                                      
(35) 

 

ln ( ( D(t)  + F(t) ) / ( D(t)
x 
) ) / ln (A(t).F(t))  = y                                         (36) 

 

O halde, eğer x’in değeri belirlenirse y’nin değeri de hesaplanabilir. Daha önce de belirtildiği gibi, 

net dış talep negatifse hesaplama yapılamaz. Bu nedenle, net dış talebin negatif olduğu yıllarda, net 

dış talep mutlak değer olarak alınmalıdır. Ayrıca, x’in değeri belirlenirken ekonometrik tahmin 

yapılamaz; çünkü zaten D ve F toplamı Y’yi vermektedir. Son olarak, (36), Y’nin F’ye göre 

esnekliğini vermektedir. Hesaplamaların doğru olması için (36) ile elde edilen esnekliğin (23) 

ile sağlanması gerekir.  

Diğer taraftan, (36)’da yer alan A(t) bilinmediği için önce A(t) = 1 olarak kabul edilip sonuçlar elde 

edilmiş, ardından eğer iç ve dış talep büyümesi hasıla büyümesini açıklayamıyorsa, yani  

x . (dD(t) / dt) . ( 1 / D(t) ) + y . (dF(t) / dt) . ( 1 / F(t) )  
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ile  

(dY(t) / dt) . ( 1 / Y(t) )   

eşit elde edilmiyorsa, söz konusu farkın, talep değişiminin motive ettiği teknolojik gelişmeden 

kaynaklandığı kabul edilmiştir. Böylece ikisi arasındaki fark şuna eşit olur: 

 

(dY(t) / dt) . ( 1 / Y(t) )   

- x . (dD(t) / dt) . ( 1 / D(t) ) - y . (dF(t) / dt) . ( 1 / F(t) ) =  

x . (dA(t) / dt) . ( 1 / A(t) ) + y . (dA(t) / dt) . ( 1 / A(t) )                                                                (37) 

 

Çalışmada, ikisi arasındaki farktan hareketle  

x . (dA(t) / dt) . ( 1 / A(t) ) 

iç talep büyümesinden kaynaklanan teknolojik gelişme,  

y . (dA(t) / dt) . ( 1 / A(t) )  

dış talep büyümesinden kaynaklanan teknolojik gelişme olarak adlandırılmıştır. 

 

 

4. HESAPLAMA SONUÇLARI 
 
Aşağıdaki tabloda Türkiye’ye ait 1971, 2011 ve 2015 yıllarına ait hesaplama sonuçları 

sunulmuştur. 1971  ve 2011 yıllarının seçilmesinin nedeni, dış talep esnekliğinin pozitif olarak  

elde edildiği sonuçların en erken 1971 yılı için ve en geç 2011 yılı için geçerli olmasıdır. 2015 yılı 

ise veri kaynağındaki son yıldır. 1971 ve 2011 yılları için denklem (36) ile (23) arasındaki farkı 

sıfır kılan esneklik değerleri hesaplanabilmiştir. 2015 yılı için ise denklem (36) ile (23) arasındaki 

farkı sıfır kılan esneklik değeri elde edilemediği için kesin bir sonuç yerine denklem (36) ile (23) 

arasındaki farkı minimum kılan sonuçlar elde edilmiştir. Veri kaynağı Birleşmiş Milletler 

Kalkınma Programı’dır (UNCTAD).  

Türkiye’de 1971 yılı hasıla büyüme oranı %5,57’dir. Aynı yılda büyümenin iç talep esnekliği 

0,9291 iken, net dış talep esnekliği yaklaşık 0,1216’dır (bkz. Tablo 1). 5,57 puanlık büyümenin 

0,0593/0,0557 = %106,46’sı iç talep büyümesi ile açıklanırken - 0,0195/0,0557 = - %35,01’i dış 

talep büyümesi ile açıklanmaktadır (bkz. Tablo 2). Büyümenin % 25,14’ü iç talep büyümesinden 

kaynaklanan teknolojik gelişmeye bağlı olarak ortaya çıkarken yalnızca %3,23’ü dış talep 

büyümesinden kaynaklanan teknolojik gelişmeye bağlı olarak ortaya çıkmıştır. 

Türkiye’de 2011 yılı büyüme oranı %8,77’dir. Aynı yılda büyümenin iç talep esnekliği 0,8569 

iken, net dış talep esnekliği 0,1828’dir (bkz. Tablo 1). 8,77 puanlık büyümenin                   

0,0786/0,0877 = %89,62’si iç talep büyümesi ile açıklanırken 0,0481/0,0877 = %54,85’i dış talep 

büyümesi ile açıklanmaktadır (bkz. Tablo 2). Büyümenin - %36,72’si iç talep büyümesinden 

kaynaklanan teknolojik gelişmeye bağlı olarak ortaya çıkarken - %7,87’si dış talep büyümesinden 

kaynaklanan teknolojik gelişmeye bağlı olarak ortaya çıkmıştır. 

Türkiye’de 2015 yılı büyüme oranı %3,98’dir. Aynı yılda büyümenin iç talep esnekliği 0,8989 

(denklem 36) veya 1,0953 (denklem 23) iken, net dış talep esnekliği 0,1462’dir (bkz. Tablo 1). 3,98 

puanlık büyümenin 0,0382/0,0398 = %95,98’i (denklem 36) veya 0,0466/0,0398 = %117,09’u 

(denklem 23) iç talep büyümesi ile açıklanırken 0,0105/0,0398 = %26,38’i dış talep büyümesi ile 

açıklanmaktadır (bkz. Tablo 2). Büyümenin - %19,35’i (denklem 36) veya - %38,19’u (denklem 

23) iç talep büyümesinden kaynaklanan teknolojik gelişmeye bağlı olarak ortaya çıkarken                      

- %3,02’si (denklem 36) ve - %5,03’ü (denklem 23) dış talep büyümesinden kaynaklanan 

teknolojik gelişmeye bağlı olarak ortaya çıkmıştır. 
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Hasıla 

Büyüme 

oranı 

Büyümenin iç 

talep  

esnekliği 

İç talep 

büyüme oranı 

Büyümenin net  

dış  talep  

esnekliği 

Net dış talep 

büyüme oranı 

Türkiye 

(1971) 

0,0557 0,9291 0,0639 0,1216 -0,1605 

Türkiye 

(2011) 

0,0877 0,8569 0,0918 0,1828  0,2631 

Türkiye 

(2015) 

0,0398 0,8989 

(denklem 36) 

1,0953 

(denklem 23) 

0,0425 0,1462 

(denklem 36 ile 

23 arasındaki 

farkı minimum 

kılan esneklik) 

0,0719 

Tablo 1. Türkiye’de 1971 ve 2011 Yıllarında Büyümenin İç ve Net Dış Talep Esneklikleri, İç ve Net Dış 

Talep Büyüme Oranları 

Kaynak: UNCTADstat (2017). 

 
 

 

Hasıla 

Büyüme oranı 

İç talep 

büyümesinin 

katkısı 

Net dış talep 

büyümesinin 

katkısı 

İç talep  

büyümesinden 

kaynaklanan 

teknolojik 

gelişmenin 

katkısı 

Dış talep  

büyümesinden 

kaynaklanan 

teknolojik 

gelişmenin 

katkısı 

1971 0,0557 0,0593 -0,0195 0,0140 0,0018 

2011 0,0877 0,0786  0,0481 -0,0322 -0,0069 

2015 

0,0398 0,0382 

(denklem 36) 

0,0466 

(denklem 23) 

0,0105 (denklem 

36) 

-0,0077 

(denklem 36) 

-0,0152 

(denklem 23) 

-0,0012 

(denklem 36) 

-0,0020 

(denklem 23) 
Tablo 2. Türkiye’de 1971 ve 2011 Yıllarında Büyümenin Talep-Yönlü Kaynakları 

Kaynak: UNCTADstat (2017). 

 

 
Şekil 1 ve Şekil 2’de Türkiye’ye ilişkin hesaplama sonuçları yüzde katkılar olarak sunulmuştur. 

Türkiye’de 1971 yılında hasıla büyümesinin kaynağı  iç talep büyümesi ve iç talep büyümesinden 

kaynaklanan teknolojik gelişmedir. Net dış talep büyümesinin yüzde katkısı negatiftir. Dış talep 

büyümesinden kaynaklanan teknolojik gelişmenin katkısı çok düşüktür (bkz. Şekil 1). Türkiye’de 

2011 yılında hasıla büyümesinin önemli bir kaynağı  iç talep büyümesi olmakla birlikte net dış 

talep büyümesinin katkısı da yüksektir. İç talep ve dış talep büyümesinden kaynaklanan teknolojik 

gelişmenin katkısı ise negatiftir. İç talep büyümesinden kaynaklanan teknolojik gelişmenin katkısı 

negatif olmasının yanı sıra önemli ölçüde yüksektir (bkz. Şekil 2). 2015 yılındaki eğilim 2011 yılı 

ile benzerdir. Yalnızca net dış talep büyümesinin katkısı 2011 yılına göre daha düşüktür (bkz. Şekil 

3 ve Şekil 4). 
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Şekil 1. Türkiye’de 1971 yılında büyümenin talep-yönlü kaynakları (yüzde katkılar) 

Kaynak: UNCTADstat (2017). 
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Şekil 2. Türkiye’de 2011 yılında büyümenin talep-yönlü kaynakları (yüzde katkılar) 

Kaynak: UNCTADstat (2017). 

 

 

 
Şekil 3. Türkiye’de 2015 yılında büyümenin talep-yönlü kaynakları (yüzde katkılar) (denklem 36) 

Kaynak: UNCTADstat (2017). 
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Şekil 4. Türkiye’de 2015 yılında büyümenin talep-yönlü kaynakları (yüzde katkılar) (denklem 23) 

Kaynak: UNCTADstat (2017). 

 

 

5.SONUÇLAR 
 
Bu çalışmada arz-yönlü açıklamaya benzer şekilde, önce iç ve dış talep büyümesinin çıktı 

büyümesine katkıları hesaplanıp, ardından, büyümenin açıklanamayan kısmı teknolojik gelişme 

hızı olarak ele alınmıştır. Buradaki teknolojik gelişme hızı, talep değişiminin motive ettiği bir olgu 

olarak kabul edilmiştir. Çalışmada, büyümenin talep-yönlü kaynaklarının nasıl hesaplanabileceği 

açıklandıktan sonra Türkiye için 1971 ve 2011 yıllarına ilişkin hesaplamalar yapılmıştır.  

Elde edilen sonuçlara göre, Türkiye’de 1971 yılında hasıla büyümesinin kaynağı  iç talep büyümesi 

ve iç talep büyümesinden kaynaklanan teknolojik gelişmedir.  

Türkiye’de 2011 yılında hasıla büyümesinin önemli bir kaynağı iç talep büyümesi olmakla birlikte 

net dış talep büyümesinin katkısı da yüksektir. İç talep ve dış talep büyümesinden kaynaklanan 

teknolojik gelişmenin katkısı ise negatiftir. İç talep büyümesinden kaynaklanan teknolojik 

gelişmenin katkısı negatif olmasının yanı sıra önemli ölçüde yüksektir. 

2015 yılı için de 2011 yılı ile benzer sonuçlar elde edilmiştir. Diğer taraftan, 2015 yılına ilişkin net 

dış talep büyümesinin katkısı 2011 yılına kıyasla daha düşük gerçekleşmiştir.  

Hesaplama sonuçları şunlara işaret etmektedir: 

i) Türkiye esas olarak iç talep kaynaklı büyüyen bir ülkedir.  

ii) Türkiye esas olarak iç talep kaynaklı büyüyen bir ülke ise iç talebi arttırıcı politikalar hızlı 

büyüme için tayin edici olacaktır.  

iii)  Türkiye’nin son yıllardaki büyümesinde net dış talep büyümesinin katkısı da önemlidir.  
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iv) İç talebi arttırıcı bir politika olarak faiz oranlarının düşürülmesi, eğer enflasyon beklentisini ve 

böylece nominal faiz oranlarını arttırırsa, söz konusu politika boşa çıkabilir.   

v) İç talebi arttırıcı bir politika olarak faiz oranlarının düşürülmesi, ülkeden döviz çıkışına neden 

olabilir. Bu durumda ekonomi önemli bir kaynak sıkıntısı ve dış borç yükü artışı sorunu 

yaşayabilir.  

vi) İç talebi arttırıcı bir politika olarak faiz oranlarının düşürülmesi, döviz çıkışına ve böylece 

kurun yükselmesine neden olacaktır. Kur yükselişinin teorik olarak net ihracatı arttırması beklense 

de, ihracatın ithal girdiye bağlı olduğu sektörlerde ihracat azalışı da olabilir. Bu da büyümeyi 

olumsuz etkileyecektir. 

O halde, bu koşullarda iç talebi arttırıcı bir politika olarak faiz oranlarının düşürülmesi önemli bir 

politika aracı olsa da bu politikaya şunların eşlik etmesi gerekir:  

i) Enflasyon beklentilerinin yönetilmesi, 

ii) Döviz çıkışını önleyici politikalar, 

iii) İhracatın ithalata bağımlılığının azaltılması. 

Bu temel unsurlar Türkiye ekonomisinin yönetiminde bugün de ısrarla vurgulanan hususlardır. 

Burada enflasyon beklentilerinin yönetilmesi ve döviz çıkışını önleyici politikalar güven ortamını 

ve güçlü bir siyasi iktidarı gerektirirken; ihracatın ithalata bağımlılığının azaltılması, bunlara ek 

olarak, aşılması uzun zaman alabilecek daha teknik bir sorun olarak önümüzde durmaktadır.  
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TÜRK DÜNYASI ÜLKELERİNİN KÜRESEL FİNANSAL   

       GELİŞİM GÖSTERGELERİNİN MAUT YÖNTEMİ İLE 

ANALİZİ 
 

ANALYZING OF COUNTRIES’ GLOBAL FINANCIAL 
       DEVELOPMENT INDICATORS BASED ON MAUT METHOD 

THAT COUNTRIES IN TURKISH WORLD 
 

Gözde SARI1 
 
 

ÖZET 
 

Türk Dünyası ülkeleri, birbirleriyle ortak kültürün ayrılmaz birer parçasıdır ve küreselleşmenin de 

etkisiyle birbirleriyle ve diğer dünya ülkeleriyle olan etkileşimleri de ivme kazanmıştır. Bu 

çalışmada, Türk Dünyası ülkelerinden olan Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Türkiye’nin 

küresel finansal gelişim kriterlerine göre, Çok Kriterli Karar Verme (ÇKKV) yöntemlerinden biri 

olan MAUT (Multi Attribute Utility Theory) yöntemi ile kıyaslanması amaçlanmıştır. ÇKKV; 

karar alternatiflerinin performansını, birçok kritere göre uzlaşmaya varılmış bir çözümle 

sonuçlayan bir işlemdir. MAUT ise karar problemindeki uygun alternatifler kümesi içinde 

tanımlanan reel değere sahip U fayda fonksiyonunu maksimize etmeye dayanan, popüler ÇKKV 

yöntemlerinden bir tanesidir. “Küresel Finansal Gelişim” veri tabanında yer alan GSYH, İhracat-

İthalat, Enflasyon, İşsizlik, Ticaret, Carî İşlemler Dengesi, Doğrudan Yabancı Yatırımlar ve 

Uluslararası Turizm Gelirleri çalışmanın sekiz kriteri olarak belirlenmiştir. Hesaplamalar 

sonucunda, 2012-2015 yılları boyunca Azerbaycan ilk sırada, Kazakistan ikinci, Türkiye üçüncü ve 

Kırgızistan dördüncü sırada yer almıştır. 

   

Anahtar Kelimeler: Türk Dünyası, küresel finansal gelişim göstergeleri, çok kriterli karar verme, 

MAUT. 

 

ABSTRACT 
 
The countries of the Turkish World are inseparable parts of one another's common culture and the 

interaction of each other or other countries of the world through the influence of globalization has 

also increased. In this study, it was aimed that Azerbaijan, Kazakhstan, Kyrgyzstan and Turkey 

which are member of Turkish World were compared according to their global financial criteria by 

using Multi attribute utility theory – MAUT method that is one of the multi-criteria decision 

making – MCDM methods. MCDM, is the process that the performance of decision alternatives 
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results in a compromised solution based on many criteria. MAUT, is one of the populer MCDM 

methods which is based on maximizing the real-valued utility function defined in the set of 

appropriate alternatives in the decision problem. Eight criteria of this study were determined as 

GDP, Export-Import, Inflation, Unemployment, Trade, Current Account Balance, Foreign Direct 

Investment and International Tourism Receipts in the global financial development database. As a 

result of the calculations, Azerbaijan ranked first, Kazakhstan ranked second, Turkey ranked third 

and finally Kyrgyzstan ranked fourth through 2012-2015 years. 

 
Keywords: Turkish World, global financial development indicators, multi-criteria decision 
making, MAUT. 
 

 

1. GİRİŞ 
 
Günümüzde popüler bir kavram olan küreselleşme, ülkeler arasındaki siyasal, ekonomik ve kültürel 

alanlardaki yakınlaşmaya ivme kazandırmıştır. Dünyada ticaret serbestleşince ve sınırlar kalkınca, 

firmalar için rekabet küresel düzeyde gerçekleşmeye başlamıştır. Yani firmalar üretimlerini, ulusal 

pazarlardan uluslararası pazarlara doğru kaydırmaya başlamışlardır.  

Dış ticaret, küreselleşmenin etkilediği en önemli alanlardan birisidir. Günümüzde dünya 

ekonomisinde de küreselleşmeyle birlikte kapsamlı bir ekonomik bölgeselleşme görülmektedir ve 

bu ekonomik bölgeselleşme dünya ticaretini belirlemektedir. Sanayi ürünlerindeki pazara giriş, 

tarım ve hizmetler ticareti konusundaki gelişmeler günden güne gelişim göstermektedir.  Bu 

gelişim de, uluslararası ortak ticaret düzenlemelerini arttırmaktadır. Sovyetler Birliği’nin 

dağılmasıyla yeni pazar imkânlarına ulaşılarak, Türk ekonomisi hızla gelişmeye başlamış ve Türk 

Dünyası ülkeleri kendilerini bir küresel dünya ekonomisi içerisinde bulmuşlar ve küreselleşmenin 

de etkisiyle ekonomik ilişkilerin ilerlediği göze çarpmıştır.  Bugün, Türkiye dışında yaşayan 

Türkler, Azerî, Kazak, Kırgız, Özbek, Türkmen vb. gibi isimlerle bilinmektedirler. Bahsî geçen 

Türk toplulukları, Türkiye ile ortak tarihin ve kültürün ayrılmaz birer parçası olup; geçmişten gelen 

bir yakınlık mevcuttur. Bu yüzden ekonomik, siyasî ve sosyal yakınlıklar da kaçınılmaz 

olmaktadır.  

Doğru kararı vermek için pek çok değişken mevcuttur. Bu noktada, çok kriterli karar verme 

(ÇKKV) yöntemleri, karar probleminin birden fazla boyutla değerlendirilmesini sağlayarak, karar 

vericiye akla uygun bir çözüm bulmasını sağlamaktadır. Bu çalışmada, Türk Dünyası ülkelerinden 

olan Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Türkiye’nin Çok Kriterli Karar Verme (ÇKKV) 

yöntemlerinden biri olan MAUT (Multi Attribute Utility Theory) yöntemi ile karşılaştırılması 

hedeflenmiştir. Bu ülkeler için, 2012-2015 yıllar aralığında eksiksiz veriye ulaşılabilen kriterler 

olarak; “Küresel Finansal Gelişim” veri tabanında yer alan GSYH, İhracat-İthalat, Enflasyon, 

İşsizlik, Ticaret, Carî İşlemler Dengesi, Doğrudan Yabancı Yatırımlar ve Uluslararası Turizm 

Gelirleri olarak belirlenmiştir. Çalışmanın sonuç kısmında, ülke sıralamalarına yer verilmiş olup; 

2012-2015 yılları boyunca Azerbaycan’ın ilk sıradaki yerini koruduğu; sırasıyla Kazakistan, 

Türkiye ve Kırgızistan’ın onu takip ettiği görülmüştür. 
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2. DIŞ TİCARET ve TÜRK DÜNYASI 
 
2.1. Dış Ticaret 

 
1980’den sonra temelinde ekonomik bir kavram olan ve hızla yayılmaya başlayan küreselleşme 

süreci siyasal, ekonomik ve kültürel yönlerden dünyanın bütünleşmesini ifade etmektedir (Ciğerci, 

2009, s. 67). Siyasal küreselleşme, hükümet, toplum ve vatandaş arasındaki ilişkileri uluslararası 

anlaşmalar ve sözleşmeler tarafından belirlenmesi; ekonomik küreselleşme, ulusal ekonominin 

yerini uluslararası ekonominin alması; kültürel küreselleşme ise kültürler arası iletişim neticesinde 

toplumların yeni bir kültürel anlayış oluşturmasıdır (Sarı, 2009, ss. 97-98). Küreselleşme 

modernleşme ile çağdaştır. 16. yüzyıldan beri ilerlemektedir. Geçirdiği aşamalar ekonomik 

sistemizasyon, devletler arasındaki uluslararası ilişkiler ve doğmakta olan küresel kültür ve küresel 

bilinç olarak sıralanabilmektedir. Küreselleşme süreci, zaman içinde hızlanarak gelişmektedir ve 

günümüzde gelişme hızı doruğa ulaşmış bulunmaktadır (Eroğlu ve Albeni, 2002, s. 21). Aslen, II. 

Dünya Savaşı’nın ardından yaşanan küreselleşme, 1970’li yıllarda etkisini arttırmış; ürünlerin, 

çalışanların, teknolojilerin ve düşüncelerin dünyada serbest ve hızlı bir biçimde dolaşmasına neden 

olmuştur (Aker ve Aker, 2010, s. 143). Küreselleşme tabiri, uluslararası hareketlerdeki ve 

uluslararası ekonomideki büyük artışları belirtmek amacıyla yaygın bir şekilde kullanılmaktadır 

(Perraton vd., 1997, s. 257). Uluslararası ekonomik ilişkiler; ürün, hizmet, sermaye, emek, 

teknoloji gibi tüm ilişkileri kapsamaktadır. Dış ticaret ise ürün ve hizmeti kapsamaktadır (Gün, 

2004, s. 78). 

Tüketiciler bugün dünyanın her yerinden alım yapabilmektedir ve bu yüzden de ulusal 

ekonomilerde üretim ve tüketim birbirinden ayrı durumdadır. Rekabet doğal avantajlardan daha 

çok teknolojik gelişmelere bağlı olduğundan dolayı, ulusal ekonomiler, küresel ekonomide birer 

şirket haline dönüşmektedirler (Perraton vd., 1997, s. 260). 

Yeni yatırım araçlarının oluşturulması, bunların etkinliğini arttıran ve yaygınlaştıran bir haberleşme 

ve bilgi teknolojisinin hızla gelişmesi, sermayenin dolaşımının serbestleşmeye başlaması ülkeler 

arasındaki iktisadî, siyasî, sosyal ilişkilerin yaygınlaşması ve gelişmesine yol açarak dünya 

ekonomisinde olumlu etkiler meydana getirmektedir (Eroğlu ve Albeni, 2002, s. 61). Küreselleşme 

tarafları ve karşıtları, korumacı önlemlerin ve ulaştırma maliyetlerinin azalmasının ürün ve 

hizmetler için açık pazarlar meydana getirdiğinden yanadırlar (Rose, 1991, s. 418). Hizmet ticareti, 

son on yılda iki kattan daha fazla artarak yılda bir trilyon doları aşmaktadır ve bu toplam ticaretin 

%20’sine denk gelmektedir (Perraton vd., 1997, s. 261). 

 
2.2. Türk Dünyası 

 
Türklerin yayıldığı alanlar içinde yaşayan topluluklar Doğu Avrupa’dan başlar ve Çin’in kuzey 

batısında sona ermektedir. Bu Türk toplulukları, çeşitli zamanlarda bağımsız devletler kurmuşlar ve 

bu devletler uzun ya da kısa zaman içinde dağılmışlardır. Ancak kimi durumlarda zorunlu göçe tabi 

tutulsalar bile, bu toplulukların büyük bir bölümü varlıklarını korumuşlardır (Kalemli, 1992, s. 17). 

Moğolistan ve Çin ülkelerinden Balkanlara kadar uzanan geniş sahada yaşayan Türk halkları, 

tarihlerinin birçok devirlerinde ortak bir hayat sürmüşlerdir. Türkler tarihte büyük devletler kurup 

birleştikleri zaman, Türk kabileleri de birbirine karışmıştır (Ercilasun, 2011, ss. 17-21). Adlarında 

(Türkmenistan dışında) “Türk” sözcüğü geçmemesine rağmen, hepsi 1991 yılında bağımsızlıklarını 

ilan etmiş ve Türk asıllı olduklarını siyasal varlıklarına dayandıran Azerbaycan, Kazakistan, 
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Kırgızistan, Türkmenistan ve Özbekistan olmak üzere beş Asya devleti bütün dünya tarafından 

birkaç yıl içinde tanınmıştır (Kalemli, 1992, s. 19). Bu ülkeler yıllar içinde yeniden yapılanmayı 

ağır bir biçimde tamamlamışlar ve sağlam bir konuma ulaşmışlardır. Zaman içerisinde de içe dönük 

olan yapılaşma dışa doğru olmaya başlamıştır (Atun, 2010, s. 22). 

Altı bin yılı aşkın süredir Türk Dünyası, zengin bir geçmişe sahip olmakla birlikte; Türk Dünyası 

ülkeleri kültürel, edebiyat ve dil özellikleri açısından bir ahenk içerisindedir (Özdemir, 2010, s. 34; 

Çeribaş, 2009, s. 1). Türkiye ile Türk Cumhuriyetleri arasında ticarî ve ekonomik ilişkilerin hukukî 

altyapısını oluşturmak amacıyla Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Anlaşmaları imzalanmıştır (Yusuf, 

1992, s. 778). 

Dünya üzerindeki Türkler, geniş bir alanda yaşamakta olup; bu alan içinde yedi bağımsız devlet 

vardır. Bunlar; Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, 

Kırgızistan ve Türkmenistan’dır (Topal ve Sezer, 2016, s. 97). Türk topluluklarının Türk 

Cumhuriyetleri sınırları dışında yaşadığı bölgeler, Orta Asya, Kafkas, Sibirya Bölgesi, Eski 

Sovyetler Birliği’nin Batı kısmıdır (Avşar vd., 1992, s. 76). Sovyetler Birliği’nin dağılma sürecine 

girmesinden sonra kurulan Türk Cumhuriyetleri ile ileri düzeyde ticarî ilişkiler kurulması, hem 

geçmişten gelen kültürel bağların güçlendirilmesi hem de ekonomik anlamda bakir alanlara sahip 

bu ülkelerin potansiyellerinden karşılıklı olarak azamî olarak faydalanılması amaçlanmaktadır 

(Morgil, 1992, s. 780). 

Petrol fiyatları 2003’ten itibaren artınca Türk Dünyası ekonomilerinde satın alma gücünün artması 

ve gözlenen iyileşmeler, Türkiye ile ilişkilerin gelişmesine neden olmuştur (Ersungur vd., 2007: 

288). 

Çalışmaya konu olan Türk Dünyası ülkeleri ile ilgili kısaca bilgi vermek gerekirse; Azerbaycan’ın 

başkenti Bakü, para birimi manat, bağımsızlık günü 18.10.1991 ve yüzölçümü 82.629 km2’dir. 

Kazakistan’ın başkenti Astana, para birimi tenge, bağımsızlık günü 16.12.1991 ve yüzölçümü 

2.699.700 km2’dir. Kırgızistan’nın başkenti Bişkek, para birimi som, bağımsızlık günü 31.08.1991 

ve yüzölçümü 191.800 km2’dir. Son olarak Türkiye’nin başkenti Ankara, para birimi Türk Lirası, 

bağımsızlık günü 29.10.1923 ve yüzölçümü 769.630 km2’dir (IMF, International Monetary Fund, 

2017). 

Azerbaycan’ın en önemli sanayi kolunu petro-kimya sektörü oluşturmaktadır. Kazakistan, doğal 

zenginlikler bakımından büyük bir hazine olup; yer altı servetleri yapılan araştırmalar ile ele alınıp 

genişçe işlenmeye başlamıştır. Kırgızistan ekonomisi ise temelde hayvancılığa dayanmakla birlikte; 

tarım, sanayi ve enerji ile de ilgilenmektedir (Saray, 1999, ss. 12-190). 

 

 

3. ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME YÖNTEMLERİ 
 
Gündelik kararlar için sezgiler rol oynarken; karışık olanlar için analizlerden faydalanılmaktadır 

(Ertuğrul ve Karakaşoğlu, 2010, s. 24). Karar analizi yöntemleri, karşılaşılan bir karar problemine 

sistematik olarak yaklaşmak isteyen karar vericiye yol göstermek için geliştirilmiştir. Bu yaklaşım, 

karar vericiye daha iyi karar vermesini sağlamanın yanında, bir yöntem sunmakta ve onları 

yönlendirmektedir. Bu durumda karar vericinin yerini almaz; bilâkis iyi bir karar vermesi için onu 

destekler (Aktaş vd., 2015, s. 14). Karar verme süreci; karar verilecek konunun veya problemin 

tanımlanması, problemi doğuran nedenlerin ortaya konması, karar verilecek alternatiflerin 

belirlenmesi, alternatif seçeneklerin kontrol edilmesi, bazı seçeneklerin elenmesi, gerçekçi olmayan 
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seçeneklerin elenmesi ve geçici kararın verilmesi, en uygun seçeneğin seçilmesi ve verilen kararın 

uygulanması olmak üzere sekiz aşamadan oluşmaktadır (Aytaç ve Gürsakal, 2015, ss. 14-15).  

Çok kriterli karar verme (ÇKKV), karar alternatiflerinin performansını, birçok kritere göre 

uzlaşmaya varılmış bir çözümle sonuçlayan bir işlemdir (Kolios vd., 2016, s. 1). ÇKKV 

problemleri, birden fazla kriterin optimize edildiği, mümkün çözüm setleri içerisinden en iyi 

alternatifin seçildiği problemler olarak tanımlanmaktadır (Yıldırım ve Önder, 2015, s. 15). ÇKKV 

yöntemleri karar problemlerinin yapısı gereği; karara esas olan bir amaç, karara etki eden kriterler 

ve bu değişkenlere bağlı olarak sıralama ve/veya seçim yapılacak alternatiflerden oluşmaktadır 

(Aktaş vd., 2015, s. 191). ÇKKV süreci ise tanımlanmış olan alternatifler ve kriterler kümesi 

altında karar probleminin yapılandırılmasını ve çözümünü kapsamaktadır (Aytaç ve Gürsakal, 

2015, s. 245). ÇKVV’yi kullanma sürecinde alternatif seçeneklerin performans ve önem 

ağırlıklarını belirlemek zordur. Performans, her seçim kriterine karşı alternatif seçeneklerin genel 

uygunluğunu sunmaktadır. Önem dereceleri, mevcut alternatifler üzerinde bir karar vericinin 

tercihini göstermektedir (Xia vd., 2011, s. 1176). 

Çok özellikli fayda teorisi (Multi attribute utility theory - MAUT) popüler olan ÇKKV 

yöntemlerinden bir tanesidir (Wang vd., 2010, s. 753). MAUT yöntemi, aynı zamanda MAVT 

(Multi attribute value  theory) yöntemi olarak da geçmektedir (Martin vd., 2014, s. 13). Bu 

yöntemin temeli; karar problemindeki uygun alternatifler kümesi içinde tanımlanan reel değere 

sahip U fayda fonksiyonunu maksimize etmeye dayanmaktadır (Alp vd., 2015: 70). MAUT , karar 

vericiye objektif ölçümü titizlikle uygulayan bir yöntemdir (Zietsman vd., 2006, s. 259). Bu 

yöntem; hükümetler, işletmeler, sanayiler, sağlık ve eğitim kurumları gibi alanlarda dünya çapında 

kullanılmaktadır (Freitas vd., 2013, s. 93). 

MAUT yöntemi birkaç adımda özetlenebilmektedir (Adalı ve Işık, 2017, ss. 96-97): 

Adım 1: Karar verme probleminin alternatif ve kriterleri belirlenir. 

Adım 2: Kriter ağırlıklarına karar verilir. 

Adım 3: X karar matrisi oluşturulur. 

X =[xij]kxt
 = 

[
 
 
 
 
 

kt
xx

xxx

xxx

k

t

t









1

22221

11211

]
 
 
 
 
 

 (i=1,2,...,k ve j= 1,2,...,t)                 (1) 

𝑥𝑖𝑗 i. alternatifin j. kriterindeki performans değerini ifade etmektedir. 

Adım 4: Her bir kriterin fayda fonksiyonu değerlendirilir. 1 değeri, memnuniyetin en yüksek 

seviyesini; 0 değeri ise en düşük seviyesini belirtmektedir. Orta düzeyli değerler, normalizasyon 

işlemiyle hesaplanmaktadır. 

uj(xij)= 
xij−min (xij)

max(xij)−min (xij)
 i=1,2,...,k ve j= 1,2,...,t            (2)       

uj(xij)= 
max(xij)−xij

max(xij)−min (xij)
 i=1,2,...,k ve j= 1,2,...,t        (3)              

uj(xij) normalize edilmiş kriter değerleridir. 

Adım 5: Her bir kriter için fayda fonksiyonu değerlendirildikten sonra, her bir alternatifin 

birleştirilmiş faydası hesaplanır. 

U(Ai)=∑ 𝑤𝑗𝑢𝑗(𝑥𝑖𝑗)
𝑡
𝑗=1                       (4) 
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U(Ai) alternatif i’nin faydasını; 𝑤𝑗 kriter ağırlığını; uj(xij) normalize edilmiş kriter değerlerini 

temsil etmektedir. Karar verici, en yüksek birleştirilmiş faydaya sahip olan değeri göz önünde 

bulundurmalıdır (Wang vd., 2010, s. 753).  

Freitas vd. (2013) Sao Paulo vilayetinde varlığını sürdüren bir şirkette tedarikçi seçimi için çok 

kriterli karar verme modellemesini sunmuşlar; bunu gerçekleştirirken de MAUT ve AHP 

yöntemlerini kullanmışlardır. Wang vd. (2010) çalışmalarında, ÇKKV yöntemlerinden ikisi olan 

MAUT ve PROMETHEE yöntemlerini kıyaslamışlardır. Zietsman vd. (2006) sürdürülebilir ulaşım 

için MAUT yöntemi yardımıyla uygun performans ölçümünü belirlemişlerdir. Kim vd. (2007) 

mesleği bırakma durumlarının uygun seçimi için MAUT yöntemini; Adalı ve Işık (2017) fason 

üretici seçim problemi için CRITIC (Criteria Importance Through Intercriteria Correlation) ve 

MAUT yöntemini uygulamışlardır. Kurumsal sürdürülebilirlik performans ölçüm 

değerlendirmesini; Alp vd. (2015) ise kurumsal performans değerlendirmesini gerçekleştirirken 

MAUT yönteminden faydalanmışlardır. 

 
3. 1. Uygulama 

 
Çalışmanın bu kısmında, “World Bank” verilerinden faydalanılarak Azerbaycan, Kazakistan, 

Kırgızistan ve Türkiye için 2012 yılının verileri kullanılmış olup; Tablo 1’de gösterildiği 

biçimdedir. Diğer yılların verileri Ek 1, 2 ve 3’te verilmiştir (http://databank.worldbank.org).  

 
 

 

 

MAUT 

 

 

GSYH  

(milyar 

$) 

 

İhracat-

İthalat  

(milyon 

$) 

 

Enflasyon, 

Tüketici 

Fiyatları 

(yıllık %) 

 

İşsizlik 

(yıl sonu, 

% 

değişim) 

 

Ticaret 

(GSYH 

%'si) 

(milyon $) 

Carî 

İşlemler 

Dengesi 

(GSYH 

%'si) 

(milyon 

$) 

 

Doğrudan 

Yabancı 

Yatırımlar 

(milyon $) 

 

 

Uluslararası 

Turizm, Gelirler,  

(milyon $) 

Azerbaycan 69,684 19,293 1,014 5,190 78,263 21,491 -0,812 2,634 

Kazakistan 207,999 30,151 5,114 5,290 73,724 0,508 -0,309 1,572 

Kırgızistan 6,605 -3,36 2,687 8,430 139,676 -15,525 -11,855 0,486 

Türkiye 873,982 -42,918 8,892 8,150 52,245 -5,488 -0,952 31,566 

Tablo 1. Karar Matrisi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V. ULUSLARARASI TÜRK DÜNYASI EKONOMİ FORUMU 

20-22 EKİM 2017  MUĞLA / TÜRKİYE 
 

 
 
 

 

116 

Çalışmadaki hangi kriterler için sonuca pozitif olarak katkı sağlanıyorsa, maksimize; negatif olarak 

katkı sağlanıyor ise minimize edilmesi gerektiğine karar verilerek Tablo 2 oluşturulmuştur. 

 
İşsizlik (yıl sonu, % değişim) Minimum 

Enflasyon, Tüketici fiyatları (yıllık %) Minimum 

ihracat - ithalat (ticaret dengesi) Maksimum 

GSYH (milyar $) Maksimum 

Ticaret (GSYH %'si) (milyon $) Maksimum 

Carî İşlemler Dengesi (GSYH %'si) (milyon 
$) 

Maksimum 

Doğrudan Yabancı Yatırımlar (milyon $) Maksimum 

Uluslararası Turizm,Gelirler,  (milyon $) Maksimum 

Tablo 2. Maksimize ve Minimize Edilmesi Gereken Kriterlerin Belirlenmesi 

 

 
Her bir kriter için en iyi ve en kötü değerler belirlenerek, Tablo 3 oluşturulmuştur. Bu değerler 

belirlenirken; maksimize ve minimize edilmesi gereken kriterler göz önünde bulundurulmuştur. 

Örneğin, GSYH kriterinin maksimum olması istendiği için, en iyi değer olarak sütundaki 

maksimum değer; en kötü değer olarak da sütundaki  minimum değer alınmıştır. İşsizlik kriteri için 

ise tam tersi durum söz konusudur. Bu kriterin minimum olması istendiği için, en iyi değer olarak 

sütundaki minimum değer; en kötü değer olarak da sütundaki  maksimum değer seçilmiştir. 

 
En iyi 

değer 

873,982 30,151 1,014 5,190 139,676 21,491 -0,309 31,566 

En kötü 

değer 

6,605 -42,918 8,892 8,430 52,245 -15,525 -11,855 0,486 

Tablo 3. En İyi ve En Kötü Değerlerinin Belirlenmesi 

 

 
Eşitlik 2 ve 3 kullanılarak, karar matrisi normalize edilmiş; bu doğrultuda da Tablo 4’teki değerlere 

ulaşılmıştır. 
 

   

 

GSYH 

(milyar 

$) 

 

 

İhracat-

İthalat 

(milyon 

$) 

 

 

Enflasyon 

Tüketici 

Fiyatları 

(yıllık %) 

 

 

İşsizlik 

(yıl sonu, 

% 

değişim) 

 

 

Ticaret 

(GSYH 

%'si) 

 

Carî 

İşlemler 

Dengesi 

(GSYH 

%'si) 

(milyon 

$) 

 

 

Doğrudan 

Yabancı 

Yatırımlar 

(milyon $) 

 

 

Uluslararası 

Turizm, Gelirler,  

(milyon $) 

Azerbaycan 0,073 0,851 1,000 1,000 0,298 1,000 0,956 0,069 

Kazakistan 0,232 1,000 0,480 0,969 0,246 0,433 1,000 0,035 

Kırgızistan 0,000 0,541 0,788 0,000 1,000 0,000 0,000 0,000 

Türkiye 1,000 0,000 0,000 0,086 0,000 0,271 0,944 1,000 

Tablo 4. Karar Matrisinin Normalize Edilmesi 
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Çalışmada, sekiz kriterin ağırlık değeri toplam değerleri 1 olacak şekilde, 0,125 olarak eşit biçimde 

belirlenmiştir ve her bir ağırlık değeri Tablo 4’te normalize edilen değerler ile çarpılarak Tablo 5 

oluşturulmuştur. 

 
   

 

 

GSYH 

(milyar 

$) 

 

 

 

İhracat-

İthalat(milyo

n $) 

 

 

 

Enflasyon 

Tüketici 

Fiyatları 

(yıllık %) 

 

 

 

İşsizlik 

(yıl sonu, 

% 

değişim) 

 

 

 

Ticaret 

(GSYH 

%'si) 

 

Carî 

İşlemler 

Dengesi 

(GSYH 

%'si) 

(milyon 

$) 

 

 

 

Doğrudan 

Yabancı 

Yatırımlar 

(milyon $) 

 

 

 

Uluslararası 

Turizm, Gelirler,  

(milyon $) 

Azerbaycan 0,009 0,106 0,125 0,125 0,037 0,125 0,120 0,009 

Kazakistan 0,029 0,125 0,060 0,121 0,031 0,054 0,125 0,004 

Kırgızistan 0,000 0,068 0,098 0,000 0,125 0,000 0,000 0,000 

Türkiye 0,125 0,000 0,000 0,011 0,000 0,034 0,118 0,125 

Tablo 5. Normalize Karar Matrisinin Ağırlıklandırılması 

 
Tablo 6’da 2012 ve 2015 yılları arasındaki sıralaması verilmiştir. Ülke sıralamalarının  tüm yıllar 

boyunca değişmediği; Azerbaycan’ın ilk sıradaki yerini koruduğu görülmüştür. 

 
 Ülkeler 2012 2013 2014 2015 

1. Sıra Azerbaycan 0,656 0,651 0,569 0,662 

2. Sıra Kazakistan 0,549 0,567 0,536 0,559 

3. Sıra Türkiye 0,413 0,399 0,417 0,451 

4. Sıra Kırgızistan 0,291 0,194 0,234 0,302 

Tablo 6. Ülke Skorlarının Sıralaması 
 
 
4. SONUÇ ve ÖNERİLER 
 
Çalışmada kullanılan verilere 2012 ve 2015 yılları arasında Azerbaycan ilk sıradaki yerini 

korumuş; Kazakistan ikinci, Türkiye üçüncü ve Kırgızistan son sırada yer almıştır. 

MAUT dışında farklı ÇKKV yöntemleri de kullanılarak, sonuçlar kıyaslanabilir. Diğer Türk 

Dünyası ülkelerinin verilerine eksiksiz ulaşılarak, farklı kriterler ve zaman aralığı kullanılarak 

çalışma genişletilebilir. 

Ortak kültür ve tarihî geçmişe sahip Türk dünyası ülkeleri ile Türkiye’nin ekonomik işbirliği içinde 

olması olumlu ve akılcı bir girişimdir. İlgili kamu kurumları  kendi aralarında etkili bir iletişim 

içinde olmalıdırlar. Kısa, orta ve uzun dönemi içermek üzere stratejik planlar hedeflenmelidir. Türk 

Dünyası ülkeleri ile serbest ticaret alanları oluşturulmalı; stratejik planda belirlenen potansiyel 

ürünlerin bu serbest ticaret alanlarına konu olması sağlanarak, ürünler için avantajlar yaratılmalı ve 

ihracatları teşvik edilmelidir. Aslında, kültürel ve tarihî olarak yaratılan doğal ortam, Türkiye ve 

Türk Cumhuriyetleri ülkelerini işbirliğine zorlamaktadır. Bu ülkelerle yapılacak olan işbirliklerinde 

Türkiye’nin stratejik konumu, öncekinden de daha güçlü hale gelecektir. Küreselleşen çağdaş 

ekonomik gelişmeler karşısında Türkiye ile toplumsal yapı özellikleri birbirine benzeyen bu 

uluslar, ekonomik işbirliği olanaklarını gereğince değerlendirmelidirler. Dolayısıyla, Türkiye ve 

Orta Asya Türk Cumhuriyetleri sahip oldukları ekonomik potansiyeli değerlendirebilirlerse 
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karşılıklı ticaret artacaktır. Birbiriyle çelişecek yapısı olan olan ekonominin, ekonomik işbirliği 

vasıtasıyla birbiriyle bütünleyici yapıda olmasına özen gösterilmelidir.  
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MAUT 

 

 

GSYH  

(milyar 

$) 

 

İhracat-

İthalat  

(milyon 

$) 

 

Enflasyon 

Tüketici 

Fiyatları 

(yıllık %) 

 

İşsizlik 

(yıl sonu, 

% 

değişim) 

 

Ticaret 

(GSYH 

%'si) 

(milyon $) 

Carî 

İşlemler 

Dengesi 

(GSYH 

%'si) 

(milyon 

$) 

 

Doğrudan 

Yabancı 

Yatırımlar 

(milyon $) 

 

 

Uluslararası 

Turizm, Gelirler,  

(milyon $) 

Azerbaycan 
74,164 16,076 2,381 4,970 74,978 16,493 -1,142 2,618 

Kazakistan 
236,635 27,986 5,837 5,200 134,027 -13,758 -0,633 1,779 

Kırgızistan 
7,335 -3,633 6,607 8,330 65,408 0,502 -8,034 0,585 

Türkiye 
950,596 -55,190 7,493 8,730 50,35 -6,693 -0,926 36,192 

 
EK2: Kriterlerin 2014 Verileri 

 

 

MAUT 

 

 

GSYH 

(milyar 

$) 

 

İhracat-

İthalat  

(milyon 

$) 

 

Enflasyon 

Tüketici 

Fiyatları 

(yıllık %) 

 

İşsizlik 

(yıl sonu, 

% 

değişim) 

 

Ticaret 

(GSYH 

%'si) 

(milyon $) 

Carî 

İşlemler 

Dengesi 

(GSYH 

%'si) 

(milyon 

$) 

 

Doğrudan 

Yabancı 

Yatırımlar 

(milyon $) 

 

 

Uluslararası 

Turizm, Gelirler,  

(milyon $) 

Azerbaycan 
75,244 12,833 1,385 4,910 69,467 13,568 -2,443 2,713 

Kazakistan 
221,416 30,359 6,718 5,060 125,126 -17,42 -0,235 1,701 

Kırgızistan 
7.468 -3,751 7,534 8,050 64,972 2,691 -4,767 0,468 

Türkiye 
934.168 -36,296 8,855 9,880 51,414 -4,667 -0,578 38,766 

 
EK3: Kriterlerin 2015 Verileri 
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GSYH 

(milyar 

$) 

 

İhracat-

İthalat  

(milyon 

$) 

 

Enflasyon 

Tüketici 

Fiyatları 

(yıllık %) 

 

İşsizlik 

(yıl sonu, 

% 

değişim) 

 

Ticaret 

(GSYH 

%'si) 

(milyon $) 

Carî 

İşlemler 

Dengesi 

(GSYH 

%'si) 

(milyon 

$) 

 

Doğrudan 

Yabancı 

Yatırımlar 

(milyon $) 

 

 

Uluslararası 

Turizm, Gelirler,  

(milyon $) 

Azerbaycan 
53,074 1,586 4,172 4,960 72,602 -0,419 -0,838 2,535 

Kazakistan 
184,388 7,345 6,646 4,971 110,794 -14,863 -1,009 1,734 

Kırgızistan 
6,678 -2,421 6,503 7,560 53,850 -2,963 -3,390 0,481 

Türkiye 
859,384 -22,573 7,671 10,240 49,289 -3,737 -1,245 35,413 
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ÖZET 
 
Sürdürülebilirlik; farklı disiplinlerde ve geniş bir yelpazede yaygın olarak kullanılan, disiplinler 

arası çalışmayı gerektiren çok yönlü bir kavramdır. Kavram yalnızca mikro ölçekte değil, ulusal ve 

küresel stratejilerin belirlenmesinde karar alıcılara yol gösterici olmaktadır. Kavram ekonomik, 

sosyal ve çevresel sürdürülebilirlik olmak üzere üç temel bileşen ile incelenmekte ve 

değerlendirilmektedir. Sürdürülebilirliğin ölçümüne yönelik yapılan çalışmalarda ise bu üç temel 

bileşenin sürdürülebilirliğe eşit önemde katkı sağladıkları üç bileşen modeli genel kabul 

görmektedir. Çalışmada sürdürülebilirlik bileşenlerinin ağırlıklarına uzman gruplarının bakış 

açısının tespit edilmesi hedeflenmiştir. Bu amaçla çok kriterli karar alma süreçlerinde kullanılan 

Analitik Hiyerarşi Süreci (AHP) yöntemi ağırlıkların hesaplanmasında kullanılmıştır. Analiz 

sonuçlarına göre uzmanlar sürdürülebilirliğin çevresel boyutuna %44,3 ağırlık verirken, sosyal 

sürdürülebilirlik %38,7 olarak ağırlıklandırılmış, ekonomik sürdürülebilirliğin payı ise %16,9 

olarak tespit edilmiştir. 

 
Anahtar Kelimeler: Sürdürülebilirlik, Analitik Hiyerarşi Süreci, Bileşen Ağırlıkları 

 

ABSTRACT 
 

Sustainability which is widely used in a wide range of disciplines is a multi-faceted concept that 

requires cross-disciplinary work. The concept is guiding decision-makers not only at micro scale 

but also in choosing national and global scale strategies. The concept is examined and evaluated 

with three main components: economic, social and environmental sustainability. It is expected that 

each pillar contributes equally to sustainability from three component model.  In this study, it was 

aimed to determine the decisions of expert groups on the weights of each sustainability component. 

For this purpose, the Analytical Hierarchy Process (AHP) method, which is a multi-criteria 
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decision-making processes, is used to calculate three pillar’s weights. According to the results of 

the analysis, the experts rated the environmental dimension of sustainability as 44.3% while the 

social sustainability as 38.7%. The share of economic sustainability is calculated 16.9%. 

 
Keywords: Sustainability, Analytic Hierarchy Process, Weigh of Dimensions 

 

 

1. GİRİŞ 
 
1972 yılında, küresel ölçekte çevre sorunlarının artık göz ardı edilemeyecek düzeye gelmesinin 

yarattığı ve uluslararası düzeyde tartışılma ihtiyacının getirdiği bir baskı ile Stockholm Konferansı 

düzenlenmiştir. Konferansın sonunda yayınlanan sonuç bildirgesinde ekonomik kalkınma hedefinin 

gerçekleştirilmesinin yanı sıra çevresel tahribatların göz ardı edilmemesi gerekliliği, şimdiki 

nesillerin olduğu kadar gelecek nesillerin de çıkarlarının gözetilmesi ihtiyacı vurgulanmıştır. 

Devam eden tartışmalar ışığında sürdürülebilirliğin kavramsal temelleri Dünya Koruma Birliği’nin 

(IUCN) 1980 yılında yayınlamış olduğu Dünya Koruma Strateji Raporu’nda atılmıştır. Raporda 

öne çıkan gelecek kuşakların beklentilerinin eksiltilmemesi vurgusu (Brown, 1981) seksenli 

yıllarda kavrama yön vermeye devam etmiştir.  

Sürdürülebilirlik kavramının tanımlanmasında literatürde çok sayıda katkı bulunmasına karşılık, 

Birleşmiş Milletler Dünya Çevre ve Geliştirme Komisyonu(WCED) tarafından hazırlanmış ve 

Brundtland Raporu olarak da bilinen rapordaki tanım genel kabul görmüştür. Söz konusu tanıma 

göre sürdürülebilir kalkınma; şimdiki neslin ihtiyaçlarının karşılanmasında gelecek nesillerin 

ihtiyaçlarını karşılama yeteneklerinin ellerinden alınmamasıdır (WCED, 1987). Sürdürülebilirliğin 

genel kabul gören bu tanımından sonra kavramın bilinirliğine oldukça büyük katkıda bulunan ve 

yine Birleşmiş Milletler tarafından 1992 yılında düzenlenen Rio Çevre ve Kalkınma 

Konferansı’nın en önemli çıktısı olan Gündem 21 raporudur (Holden, Roselan, Ferguson, & Perl, 

2008). Bu raporda sürdürülebilirlik kavramı 40 bölümde oldukça detaylı incelenmiştir. Akabinde 

sürdürülebilirlik kavramı mikro ölçekten makro ölçeğe çok farklı alanlarda ve disiplinde 

kullanılmaya başlanmıştır.   
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Şekil 1: Sürdürülebilir Kalkınmanın Anahtar Bileşenleri 

 

 
Gündem 21’de sürdürülebilirlik ekonomik, sosyal ve çevresel olmak üzere üç temel bileşen dikkate 

alınarak incelenmiş ve ilerleyen yıllarda literatürde üç bileşen modeli yaygın kabul görmüştür. 

Modelde bileşenler birbirlerini karşılıklı olarak etkilerken her bileşenin sürdürülebilirliğe katkısı 

eşit kabul edilmektedir. Ayrıca bileşenlerin dengeli bir işleyişi de gerekli görülmektedir. Söz 

konusu bu etkileşimler (OECD, 2005) tarafından Şekil 1’de gösterilmiştir. Sosyal sürdürülebilirlik 

toplumda temel sosyal refahının sağlanmasını, ekonomik sürdürülebilirlik gelir artışını adil şekilde 

sağlayacak dengeli bir ekonomik büyümeyi ve son olarak da çevresel sürdürülebilirlik çevresel 

korumanın devamlılığı ve tahribatın ortadan kaldırılmasını ifade eder.  

Şekildeki ilişkileri kısaca özetlemek gerekirse (OECD, 2005); ekonomik faaliyetler çevre üzerinde 

kaynak kullanımı, kirleticilerin ve atıkların ortaya çıkması gibi etkiler yaratırken, çevre bileşeni de 

ekonomiye en temel katkısını doğal kaynak temini ile gerçekleştirmektedir. Yine sosyal bileşenler 

çevre üzerinde tüketim kalıpları, çevresel eğitim ve bilgi, demografik özellikler gibi faktörler ile 

etkide bulunurken, çevre sosyal yapıya yaşam ve çalışma alanları, sağlık, kaynaklara erişimin 

sağlanması gibi alanlarda katkıda bulunmaktadır. Ekonomik faaliyetler toplum üzerinde gelir 

düzeyi, eşitlik, istihdam gibi başlıklarda etkide bulunurken, sosyal faktörler ekonomiyi emek gücü, 

hane halkı yapısı, kurumsal ve yasal çerçeveler gibi alanlarda etkilemektedir.  

Bu çalışmada sürdürülebilirliğin üç temel ayağı olan ekonomik, sosyal ve çevresel bileşenlerin 

sürdürülebilirliğe yaptıkları katkıların uzman değerlendirmeleri çerçevesinde tespit edilmesi 

amaçlanmaktadır. Bu amaçla AHP yöntemi kullanılmıştır. Bileşenlerin ağırlıklarının 

belirlenmesinde üç farklı uzman grubu ile anket çalışmaları yapılmış ve anketlerde 1-9 skalasına 

dayanarak uzmanlardan ikili karşılaştırmalar yapmaları istenmiştir. Bu şekilde kriterlerin 

birbirlerine göre önem düzeyleri uzmanlar tarafından sayısallaştırılmış ve ağırlıklar 
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hesaplanabilmiştir. AHP yöntemi objektif ve sübjektif kriterleri karşılaştırmak olanağı 

sağlamasının yanı sıra çok geniş bir yelpazede, farklı örnek olaylarda kullanılabilecek esnekliğe ve 

altyapıya sahip bir yöntemdir  

 

 

2. YÖNTEM VE UYGULAMA 
 
Analitik Hiyerarşi Süreci (AHP), karmaşık karar alma süreçlerinde kullanılmak üzere geliştirilmiş 

(Saaty, The Analytic Hierarchy Process: Planning, Priority Setting, Resource Allocation, 1980), 

matematiksel temelli bir yöntemdir. AHP yöntemi karmaşık problemleri hiyerarşik olarak sıralayan 

ve her bir hiyerarşi düzeyinde kriterler arasında ikili karşılaştırma yapmaya olanak verdiği için 

uygulaması pratik bir yöntemdir. AHP yönteminde temel olarak izlenecek adımlar; sorunun 

tanımlanması ve belirlenmesi, problemin hiyerarşik olarak parçalanması; her bir hiyerarşi seviyesi 

için birer ikili karşılaştırma matrisi oluşturulması; tutarlılık indeksinin test edilmesi ve hiyerarşinin 

analiz edilmesi olarak özetlenebilir  (Saaty & Kearns, Analytical Planning the Organization of 

Systems, 1985). İkili karşılaştırma matrisleri oluşturulurken Saaty (2000) tarafından geliştirilen 1-9 

oran ölçekleme tablosu kullanılmaktadır (bkz. Tablo 1). Literatürde farklı ölçekler geliştirilmiş olsa 

da, en yaygın kabul gören ölçek 1-9 ölçeğidir (Ramanathan, 2001). 

 
Önem 

derecesi  

Tanım Açıklama 

1 

 

3 

 

5 

 

7 

 

9 

 

2-4-6-8 

Eşit derecede önemli 

 

Orta derecede önemli 

 

Kuvvetli derecede önemli 

 

Çok fazla önemli 

 

Kesinlikle çok fazla önemli 

 

Ara değerler 

İki öğe eşit öneme sahiptir veya aralarında kayıtsız kalınır 

 

A göstergesi B göstergesine göre orta derecede önemli 

 

A göstergesi B göstergesine göre kuvvetli derecede önemli 

 

A göstergesi B göstergesine göre çok fazla önemli 

 

A göstergesi B göstergesine göre kesinlikle çok fazla önemli 

 

 

Tablo1. İkili Karşılaştırma Ölçekleri 

 

 
AHP yöntemi literatürde teknolojik, çevresel, ekonomik ve sosyal problemler başta olmak üzere 

(Saaty & Vargas, 2001) oldukça geniş bir yelpazede, farklı disiplinlerde ve ölçeklerde kendisine 

uygulama alanları bulan bir yöntem olmuştur. AHP bu çok yönlü yapısının yanı sıra kriterlere 

ağırlık belirlenmesi söz konusu olduğunda da kullanılabilecek uygun yöntemlerden biri olmaktadır 

(Wang, et al., 2008) (Köne & Büke, 2014).  

AHP yöntemini uygulamak için çözülmek istenilen problemin öncelikle bileşenlerine ayrılması 

gerekmektedir. Her bir bileşen bir diğerine ile göreli önemleri göz önünde bulundurularak ikili 

karşılaştırılırlar.  İkili karşılaştırma matrisi oluşturulurken her ikili faktör 1-9 skalasındaki önem 

değerine göre sayısal bir değer alır. Kural olarak matrisin her satırındaki eleman, sütunlarda yer 

alan elemanlarla, sırasıyla göreli önemlerine göre karşılaştırılır. İkili karşılaştırma sonucu elde 

edilen (aij) pozitif sayısal değeri matris elemanı olarak kaydedilir.  
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Aşağıda yer alan A matrisi n adet elemanın yer aldığı kare matrisin oluşturulmasında kullanılan 

ikili karşılaştırmalara bir örnek olarak sunulmuştur. 

 

𝐴 =

[
 
 
 
 

1 𝑎12 … 𝑎1𝑛

1
𝑎12

⁄ 1 … 𝑎2𝑛

⋮ ⋮ 1 ⋮
1

𝑎1𝑛
⁄ 1

𝑎2𝑛
⁄ … 1 ]

 
 
 
 

 

 

 
Her alternatif kendisi ile karşılaştırılırken 1 sayısal değerini alırken, matris köşegeni altında kalan 

elemanlar, 1 ile köşegenin üstündeki elemanların bölünmesi yani  (aij=1/aji) şeklinde hesaplanır. 

Dolayısıyla AHP yönteminde kullanılan matrisin köşegeninde yalnızca 1 değeri bulunur. Bu 

durumda matristeki sayılar, köşegene göre birbirlerinin simetriğinde ters değerleri alırlar.   

 

𝑎𝑖𝑗 = 1
𝑎𝑗𝑖

⁄  

 

 
İkili karşılaştırma matrisleri oluşturulduktan sonraki aşamada elde edilen ikili karşılaştırma 

matrisindeki değerlendirmelerin tutarlı olup olmadıklarının test edilmesi gerekmektedir. Yapılan 

testte tutarsızlık oranı ile bir çeşit rasyonellik kontrolü yapılır ve yapılan analizin güvenilirliği ile 

ilgili fikir elde edilir. Test sonucu tutarlılık oranının 0,10’dan küçük olması gerekmektedir. Söz 

konusu oranın 0,10’dan büyük olması durumunda, oluşturulan ikili karşılaştırma matrisinin gözden 

geçirilmesi gereklidir. Yani karşılaştırmaların karar alıcılar tarafından tekrarlanması gerekir. 

Karşılaştırma matrisi tutarlı ise, elemanların öncelikleri matrise eklenirken her bir elemanın 

önceliği sütun toplamı değerine bölünür. Bu işleme normalleştirme adı verilir. 

Tutarlılık oranı hesaplanırken ikili karşılaştırmalar sonucu elde edilen bir  𝐴 = (𝑎𝑗𝑘) kare matrisi 

için en büyük öz değere karşılık gelen öz vektör hesaplanır. Bu vektörün elemanlarının aritmetik 

ortalaması ise λmax değerini verir. Buradan hareketle n boyutlu bir matriste Tutarlılık Endeksi (CI) 

aşağıdaki formül yardımı ile hesaplanır. Burada A, Matris; x, öz vektör;  öz değerdir. 

    

𝐴𝑥 = 𝜆𝑥 
 

𝐶𝐼 =
𝜆𝑚𝑎𝑥 − 𝑛

𝑛 − 1
 

 

 
Tutarlılık endeksi hesaplandıktan sonra elde edilen sonuç Rasgele Değer İndeks (Rİ) sayılarına 

bölünerek tutarlılık oranı (CR) hesaplanır. Rİ sayıları Tablo 2’de gösterilen, Saaty tarafından 

önceden hesaplanmış değerlerdir. ( ) boyutlu bir matris için n değerine karşılık gelen 

tablodaki Rİ sayısı kullanılır (Saaty, 1980). 

 

nn
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𝐶𝑅 =
𝐶𝐼

𝑅İ
 

 

 
n Rİ n Rİ 

1 0,00 8 1,41 

2 0,00 9 1,45 

3 0,58 10 1,49 

4 0,90 11 1,51 

5 1,12 12 1,48 

6 1,24 13 1,56 

7 1,32 14 1,57 

Tablo 2: Rastgele İndeks Sayıları 
 

 
AHP yönteminde; hiyerarşinin kurulması, kare matrisin oluşturulması, ikili karşılaştırmaların 

yapılması ve tutarlılığın ölçülmesinden sonra sentez aşaması gelmektedir. Sentez aşamasında amaç 

en büyük öz değere denk gelen öz vektörü bulmaktır. Öz vektör öncelik sıralamasını sağlarken, öz 

değer yargıların tutarlılığının ölçümüdür (Saaty, 1980). Öz değer ve öz vektör hesapları problemi 

oluşturan faktörlerin göreli önemini sayısal olarak belirleme şansı verir.  

 
 

      xAx    (1) 

 

      
1

.. max






n

n
IC

   (2) 

 

 

3.  UZMANLARIN SEÇİLMESİ 
 
Literatürde ikili karşılaştırmaları yapacak uzmanların sayısı ile ilgili genel geçer bir kural 

bulunmamaktadır. AHP yönteminde önemli olan uzman sayısından daha çok uzmanların 

alanlarında ne kadar yetkin oldukları ve ikili karşılaştırmaları yaparken tutarlılıklarını 

kaybetmemeleridir. Saaty’nin vurgulamış olduğu gibi önemli olan ikili karşılaştırmalardaki 

tutarsızlığı ortadan kaldırmak değil, hesaplanan tutarsızlık endeksinin kabul edilebilir sınırlar 

dahilinde tutulmasını sağlamaktır. Bunun için uzmanlara yapacakları ikili karşılaştırmalar öncesi 

AHP yöntemi ve ikili karşılaştırmalarla ilgili bilgi verilmesi gerekmektedir. Ayrıca uzmanların 

çeşitliliği ve konuyla ilgili farklı alanlarda çalışmalar yapıyor olmaları da önemlidir (Ramanathan, 

A Note on the Use of the Analytic Hierarchy Process for Environmental Impact Assessment, 2001). 

Literatürdeki çalışmalarda farklı uzman sayıları ile yapılmış çalışmalara rastlanmaktadır. Navarro, 

Melon, Dutra & Martin (2009) çalışmalarında kamu ve özel sektörde çalışan 5 uzman 

değerlendirmesine başvurmuş, Saaty (1986) çalışmasında 6 uzman ile ağırlıkları belirlemiş, 

disiplinler arası ve farklı çalışma grupları ile yapılan çalışmalarda Ramanathan ve Ganesh (1995) 

64 görüşmeyi değerlendirmiş, Oddershede, Arias ve Cancino (2007) ise 50 kişilik bir grup ile 

çalışmıştır.  
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Bu çalışmanın çevresel sürdürülebilirlik boyutunda, gerek kamu gerekse özel sektörde faaliyet 

gösteren, çevre mühendislerinden oluşan bir uzman gurubu ile görüşmeler yapılmış, sosyal ve 

ekonomik sürdürülebilirlik bileşenleri için sürdürülebilirliğin ilgili bileşenleri üzerine çalışmalarda 

bulunmuş, sürdürülebilirlik göstergelerine hâkim akademisyenlerle görüşmeler yapılarak, ikili 

karşılaştırma matrisleri elde edilmiştir. Görüşmelerden elde edilen ikili karşılaştırma matrislerinden 

tutarlılık oranı 0,10’dan yüksek olan görüşmelerin elenmesi ile birlikte, her bir bileşen altında 5’er 

uzman olmakla birlikte toplam 15 uzman görüşmesi dikkate alınmıştır.  

 

 

4. AĞIRLIKLARIN HESAPLANMASI 
 
Uygulamanın bu aşamasında uzmanlarla yapılan görüşmelerin sonucunda elde edilen ikili 

karşılaştırma matrislerinden hesaplanmış ağırlık değerleri yer almaktadır. Literatürde birden fazla 

uzman görüşünün bir arada değerlendirilebilmesinde geometrik ortalama yönteminin kullanılması 

tavsiye edilen (Aczel & Saaty, 1983) ve aynı zamanda en yaygın kullanılan yöntemdir (Melon, 

Beltran, & Cruz, 2008). Bu yöntem için izlenecek adımlar aşağıda özetlenmiştir (Wu, Chiang, & 

Lin, 2008); 

1. Adım:  

𝐴𝑘 = [𝑎𝑖𝑗
𝑘 ]   İkili karşılaştırma matrisi, 

k=1,2,3........ m (uzmanlar) 

i=1,2,3,..........n (kriterler) 

j=1,2,3,.........n (kriterler)  iken m tane uzman tarafından oluşturulmuş ikili karşılaştırma matrisleri 

elde edilir.  

2. Adım:  

Bu matrisler toplulaştırılır. Toplulaştırılmış ikili karşılaştırma matrisinin elemanları geometrik 

ortalamaları alınarak hesaplanır; 

 

𝐴 =

[
 
 
 
 
 
 
 

1 ⋯ √∏𝑎1𝑛
𝑘

𝑚

𝑘=1

𝑚

⋮ ⋱ ⋮
1

√∏ 𝑎1𝑛
𝑘𝑚

𝑘=1

𝑚
⋯ 1

]
 
 
 
 
 
 
 

     

 

 
3. Adım: Toplulaştırılmış matriste en büyük öz değere denk gelen öz vektör bulunur. 

Çalışmada toplulaştırılmış matrisler için geometrik ortalamalar alınmadan önce, her uzman 

görüşmesinden elde edilen ikili karşılaştırma matrislerinin tutarlılıkları da kontrol edilmiştir. 

Tutarlılık oranı %10’nun üzerinde olan görüşmeler analizin dışında tutulmuştur.  
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SONUÇLAR VE TARTIŞMA 
 
Hiyerarşinin ikinci düzeyinde yer alan sürdürülebilirliğin üç temel bileşeni için uzman 

görüşmelerinden elde edilen ağırlık oranları Şekil 2’de yer almaktadır. Uzman değerlendirmeleri 

sonucu çevresel faktörler sürdürülebilirliğe %44,3 oranında katkı sağlarken sosyal 

sürdürülebilirliğin %38,7 ve ekonomik sürdürülebilirliğin %16,9 oranında katkı sağladığı 

belirlenmiştir. Sürdürülebilirlik kavramının temelde çevresel kaygılarla ortaya çıktığı göz önüne 

alındığında, uzmanlar tarafından belirlenen bu ağırlık oranları, kavramın yarattığı algıyı destekler 

durumdadır.  

 

 

 
Şekil 2: Uzmanların Sürdürülebilirliğin Bileşenlerine Verdikleri Ağırlıklar 

 

 
Farklı uzman gruplarının sürdürülebilirliğin bileşenlerine nasıl yaklaştığını görebilmek için ise 

Şekil 3 ve Şekil 4’de yer alan grafikler oluşturulmuştur. Ekonomik sürdürülebilirlik alanında 

yapılan görüşmelerde uzmanlar çevresel sürdürülebilirliğe %41, sosyal sürdürülebilirliğe %32 

oranında önem verirken ekonomik sürdürülebilirliğe %25 oranında önem vermişlerdir. Ekonomik 

sürdürülebilirlik alanında görüşme yapılan uzmanlarının sürdürülebilirliğin çevresel ve sosyal 

bileşenlerine, ekonomik bileşene kıyasla daha fazla önem vermeleri dikkat çekmektedir. Buna 

karşın sosyal ve çevresel uzmanların sürdürülebilirliğin bileşenlerine olan yaklaşımları ise bu 

noktada daha dikkat çekicidir. Her iki uzman grubu tarafından yapılan ikili karşılaştırmalar 

sonrasında %74 ile sürdürülebilirliğin en önemli bileşeni olarak çevresel sürdürülebilirliğe ağırlık 

verilmiş, ekonomik sürdürülebilirliğe %19, sosyal sürdürülebilirliğe ise %7 oranında ağırlık 

verilmiştir.  

 

44.3 
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Şekil 3: Ekonomi Uzmanlarının Bileşenlere Verdikleri Ağırlıklar 

 

 
Şekil 4: Çevresel ve Sosyal Uzmanların Bileşenlere Verdikleri Ağırlıklar 

 

 
Ekonomi uzmanlarının sürdürülebilirliğin bileşenlerine görece daha dengeli yaklaşırken; çevresel 

ve sosyal uzmanların çevresel sürdürülebilirliğe verdikleri önemin çok daha yüksek olduğu 

görülmektedir. Buradan yola çıkarak, çalışmada bilgilerine başvurulan uzmanlardan ekonomi 

uzmanlarının üç bileşen modeline daha yakın dururken, çevresel ve sosyal uzmanların 

sürdürülebilirlik kavramının çıkışına sebep olan çevresel sürdürülebilirliğe görece daha fazla önem 

verdikleri ve ekolojiyi sürdürülebilirliğin sağlanmasında belirleyici olarak gördükleri sonucu ortaya 

çıkmaktadır. Çalışmada elde edilen sonuçlar aynı zamanda sürdürülebilirlik ölçümlerinde temel 

bileşenlerin ağırlıklandırılmasında karar alıcılara ve paydaşlara kullanılabilecek bir yöntem olarak 

da sunulabilmektedir.   
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Интеграция Казахстана в международную образовательную систему является неизбежным 

следствием объективных процессов глобализации. При этом одним из ключевых факторов 

становится конкурентоспособность человеческого капитала, которая, в свою очередь, 

определяется соответствием образовательной системы уже не только внутренним 

потребностям страны, но и современному мировому уровню образования. За 25 лет 

независимости Казахстан многого добился в модернизации своей системы образования.  

Одним из главных факторов стало продвижение отечественного образования в 

конкурентную среду, создание полноценного сектора частных организаций в 

профессионально-техническом и высшем образовании. Сформировался рынок 

образовательных услуг, повысилась самостоятельность учебных учреждений. 

В 2010 году наша страна официально присоединилась к Болонской декларации и стала 47-м 

участником европейской зоны высшего образования.  

Стратегией «Казахстан-2050», выдвинутой Президентом Н.А. Назарбаевым, определено, что 

наша страна должна войти в число 30-ти развитых стран мира. Поэтому дальнейшее 

продвижение по пути интернационализации, международной интеграции, роста качества и 

конкурентоспособности отечественного образования становится одной из наиболее 

значимых парадигм нашего развития. 

Одним из основных элементов международной системы образования и Болонского процесса 

выступает независимая аккредитация как процедура официального подтверждения 

соответствия объекта (организации образования или учебной программы) установленным 

критериям. 

Введение аккредитации в Казахстане – это не просто «заимствование» зарубежного опыта, а 

осознанный процесс, поскольку сертификация, проводимая аккредитационными органами в 

соответствии с международными стандартами, свидетельствует о знаке качества 

образования, доверии (от лат. «accredo» - доверять) общества, государственных органов, 

родителей, студентов к образовательной деятельности вузов и колледжей.  

Сегодня в Казахстане аккредитацию проводят Независимое агентство аккредитации и 

рейтинга (НААР) и ряд других аккредитационных агентств, отечественных и зарубежных, 

которые признаны Министерством образования и науки РК и включены в Национальный 

реестр аккредитационных органов.  

Сегодня НААР – это устоявшееся и признанное как в Казахстане, так и за рубежом 

агентство по обеспечению качества образования.  Сделана очень большая работа и накоплен 

первый казахстанский опыт независимой оценки качества.  
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В ходе обретения опыта в процедуре аккредитации сформировалась развитая структура 

НААР, соответствующая мировой практике, в которую сегодня входят такие подразделения, 

как «Медицинские проекты», «Международные проекты», «Проект институциональной и 

специализированной аккредитации вузов», «Проект аккредитации организаций ТиПО», 

«Проект по проведению рейтинга» и «Информационно-аналитический проект», каждое из 

которых несет ответственность за свою сферу деятельности. И самое главное для 

обеспечения объективности и профессионализма оценок – при Агентстве действуют 

Аккредитационный совет, Комиссия по рассмотрению апелляций и жалоб, а также три 

Экспертных совета, включающие ведущие экспертные кадры и обладающие ключевой 

самостоятельностью в выработке и принятии решений об аккредитации. 

Свою главную задачу мы видим в помощи вузам и колледжам в повышении качества 

образования, в применении международного опыта, его творческом осмыслении с учетом 

национальных интересов и внедрении в отечественную систему обеспечения качества.  

Крайне ответственной задачей является выработка стандартов процедур как 

институциональной, так и специализированной аккредитации, которые законодательно 

возложены на сами аккредитационные агентства, что является еще одним из залогов 

независимости получаемых оценок. Это очень большая и ответственная работа, при которой 

необходим учет актуальных требований национальной образовательной политики и 

законодательства, а также гармонизация со Стандартами и рекомендациям по обеспечению 

качества в Европейском пространстве высшего образования (ESG), которые де-факто 

являются основой любого самостоятельно разрабатываемого агентством стандарта. Именно 

в этом залог продвижения в национальную образовательную систему единства 

международных и европейских подходов к развитию образования, приближения качества 

национального образования к международному. С работой по такой гармонизации мы 

успешно справляемся. В частности, это показывают достаточно серьезные проверки, 

проводимые международными сетями аккредитационных органов в ходе развития 

интеграции НААР в европейское и мировое пространство этой деятельности. 

Принципиально важными для нашего агентства являются активная позиция на 

международной площадке, взаимодействие с ведущими зарубежными органами в данной 

сфере, изучение и внедрение лучших мировых практик. Тем самым НААР стремится 

постоянно наращивать свой уровень и надежность в обеспечении качества оценок, 

повышать доверие общества, организаций образования, обучающихся и работодателей, 

последовательно продвигаясь к проведению не просто национальной, а полноценной 

международной аккредитации – показателю высшего качества в данной сфере. 

Одной из ключевых стратегических задач НААР выступает официальное признание на 

европейском уровне. На сегодня НААР является полным членом ENQA (Европейской 

ассоциации по обеспечению качества в высшем образовании), CEENQA (Сети агентств по 

обеспечению качества в области высшего образования стран Центральной и Восточной 

Европы), INQAAHE (Международной сети агентств гарантии качества высшего 

образования), APQN (Азиатско-Тихоокеанской сети по обеспечению качества), IREG 

(Международной обсерватории по академическому ранжированию и превосходству), а 

также входит в Европейский регистр обеспечения качества (EQAR).  

В соответствии с требованиями ESG к процедуре оценки качества НААР привлекаются все 

заинтересованные стороны: работодатели, обучающиеся, представители академической 

общественности и профессиональных ассоциаций. Для обеспечения принципа прозрачности 

аккредитации привлекаются зарубежные эксперты, имеющие опыт в оценке качества в 
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своих странах. НААР самым активным образом сотрудничает с 16 общественными 

объединениями и профессиональными ассоциациями Казахстана.  

НААР развивает взаимовыгодное сотрудничество и с признанными зарубежными 

агентствами по обеспечению качества высшего образования. Подписаны соглашения о 

двустороннем сотрудничестве с 13-ю такими организациями, как Фонд международной 

аккредитации программ в области бизнес-администрирования (FIBAA, Германия); 

Агентство по аккредитации образовательных программ в области инженерии, информатики, 

естественных наук и математики (ASIIN e.V., Германия); Совет по аккредитации бизнес 

школ и программ (ACBSP, США); Национальный центр общественно-профессиональной 

аккредитации (Нацаккредцентр, Россия); Институт аккредитации, сертификации и 

обеспечения качества (ACQUIN, Германия); Национальное аккредитационное агентство в 

сфере образования (ФБГУ «Росаккредагентство», Россия); Агентство по контролю качества 

образования и развитию карьеры (АККОРК, Россия); Центр Академической Информации 

(AIC, Латвия); Ассоциация по сертификации «Русский Регистр» (Россия); ФГБУ 

«Главэкспертцентр» (Россия); Агентство по развитию высшего образования и гарантии 

качества (HEA, Босния и Герцеговина); Андалузское агентство знаний, Департамент оценки 

и аккредитации (AAC-DEVA, Испания); Агентство по оценке и аккредитации высшего 

образования (A3ES, Португалия).  

Данные агентства как официальные партнеры оказывают содействие в процедурах внешней 

оценки качества НААР, участвуют в совместных мероприятиях и номинируют зарубежных 

экспертов в составы внешних экспертных комиссий нашего агентства.  

Таким образом, интеграция системы обеспечения качества образования Казахстана в 

европейское пространство неразрывна с реализацией принципов Болонского процесса. 

Выполнение программ академической мобильности, интеграция образования, науки и 

производства, гармонизация процедур внешней и внутренней оценки качества с 

европейскими стандартами качества позволяют обеспечить признаваемость казахстанских 

образовательных программ, конвертируемость казахстанских дипломов в европейском 

регионе, право выпускников на трудоустройство в любой стране. Именно это служит 

стимулом для казахстанских вузов активно позиционировать себя в международном 

образовательном пространстве. И для каждого человека открываются поистине 

безграничные возможности для самореализации.  
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Аннотация: Мақалада оқылым процесінің психологиялық негіздері қарастырылған. 
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«Психологияда тіл адамдардың карым-қатынасында қолданылатын таңбалардың жүйесі болып 

табылады. Ол таңбалар - дыбыс, сөз, сөз тіркестері, сөздердің түрленуі, бір-бірімен байланысуы» 

[1, 22]. Тіл үйренуші осы таңбалардың барлығын бірдей есінде сактай алмайтындықтан, 

олардың қабылдау дәрежесіне сай тапсырмалар жүйесі беріледі.  Оқылымның өзіне тән 

ерекшеліктер, оны меңгертудегі қиыншылықтардың көбі тіл үйренушінің жасына, мінез-

құлқына, берілетін хабарды қабылдауына, есте сақтауына, пайымдауына байланысты 

болатындықтан, оқылымды меңгерту психология ілімінің белгілі бір заңдылықтарына 

сүйенеді, сол арқылы тіл үйренушінің оқылымды игерудегі кездесетін қиыншылықтарды 

жеңуіне септеседі, яғни тілді  үйрету әрқашан психология ілімімен тығыз байланысты 

болады. 

Тіл үйренушінің оқылымды меңгеру кезіндегі жеке психикалық үрдістерін  зерттеу көптеген 

әдіскерлер мен психологтардың еңбектерінде қарастырылды. Л.П.Доблаев тіл үйренушінің 

мәтінді ұғынуына әсерін тигізетін субъективтік факторларға қабылдау, ойлау, есте сақтауды 

жатқызса, З.И.Клычникова қабылдауды, зейінді, есте сақтауды, қиялды, сезімді жатқызады. 

Бұл үрдістер бір бірімен тығыз байланысты. Олар жекелей күйінде әсер ете алмайды. Мысалы, 

бір құбылысты қабылдап, жадының көмегінсіз түйсіну мүмкін емес. Қабылданған нәрсе тіл 

үйренушінің жадында сақталып, ойлаудың көмегі арқылы сыртқа шығады. Психологтар 

психикалык үрдістердің өздеріне тән зандылықтарын аша келе, адам алынған ақпаратты 

қабылдайды, жадында сақтайды және қабылданған ақпаратты ойлау арқылы түйсінетіндігін 

айтады.  

Жоғарыдағы психологтардың көзқарастарымен келісе отырып, Ж.Аймауытовтың 

көзқарастарының бағытымен оқылымды игерту кезіндегі психикалык үрдістерге көру арқылы 

болатын жады, жады, ойлау, зейін жатқызылды. Ж.Аймауытов: «... адам егделенген сайын 

көру арқылы болатын жады кеми бермек» [2, 137] – дейді.  Ал жадқа қатысты: «Жадты тек 
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белгілі жүйемен, нәрселердің іліктескен жүйесімен ғана кемелдетуге болады. Ол нәрселер ақылда 

қалай болып іліктесті, жад соған қарай кемелденеді. Ал нәрселер күрделеніп, терең  айқасса, 

олар жадта жақсы     сақталады,   олар     бір-бірімен     байланбаса,     мидың тұрмыстағы қабілетіне 

қарай , ондай нәрселер тез, не баяу жойылып кетуге даяр тұрады» [2,134]. Көру арқылы болатын 

жады адамның жасы ұлғайған сайын кеми беретіндіктен, жадының атқаратын орны зор. Жады 

арқылы адам көргенін, оқығанын, естігенін ұзақ уақыт сақтауға болады. Демек, оқылымды 

меңгерту кезінде тіл үйренушінің қабылдаған ақпараттармен, жадындағы сақтаулы дүниелер бір - 

бірімен терең айқасып, ойлау қабілетін жетілдіру арқылы күрделене түседі. Ал зейін  -  сананың 

белгілі бір нәрсеге бағытталып, оның айқын бейнеленуін қамтамасыз ететін [3,184] үрдіс ретінде 

тіл үйренушінің мәтінді түсінуіне мүмкіндік береді. Сондықтан да оқылым үрдісі тіл 

үйренушілердің психикалық үрдістерінің  қызметіне байланысты жүзеге асады. 

Оқылым параққа түскен сөздерді кабылдап, оны түсінуден басталады, яғни графикалық-

фонемалық арақатыстарды игеру арқылы жүзеге аса бастайды. Оқылымды меңгертуге тілдік және 

қатысымдық тұлғалар: сөз, сөз тіркестері, тұрақты тіркестер, сөйлемдер, мәтіндер қызмет етеді. 

Сөйлемдердің арасындағы мағыналық байланыстар туады, соның негізінде мәтіннің 

мазмұны анықталады. 

Шетелдік әдіскерлер З.И.Клычникова,  Т.Г.Егоров, И.М.Шварц,  А.А.Леонтьев,  В. А. 

Артемов, т.б. оқылымды меңгертуге және оқылымның өзіне тән психологиялық 

ерекшеліктеріне қатысты көптеген еңбектер арнады.  

Зерттеулердің ішіндегі оқылымды үдеріс ретінде ақпараттарды 

қабылдап, жеткізудің көзі  ретінде қарастырған З.И.Клычникованың бағытына 

сүйену – зерттеудің басты ерекшеліктерін айқындайды. З.И.Клычникова оқылымды үрдіс 

ретінде зерттей отырып, оқылым механизмдерін, оқылым кезіндегі пайымдап болжау, оқу 

техникасын меңгертуге қатысты сұрақтар төңірегінде зерттеу жүргізген [4, 5]. 

Психологтар Б.Б.Беляев, Т.Г.Егоров, З.И.Клычникова, И.М.Шварц оқылымды меңгертуде 

бір-бірімен тығыз байланыстағы екі негізгі үрдісті атап керсетеді а) мәтінді қабылдау, ә) 

оқығанды түсіну, ұғыну, Яғни оқылым урдісі мәтінді қабылдаудан басталады. Кабылдау 

арқылы зат тұтас бейнеленіп керсетіледі. «Қабылдау дегеніміз – заттар мен кұбылыстардың өз 

қасиеттері және бөлшектері жиынтығымен қосылып, сезім мүшелеріне тікелей әсер ету 

кезіндегі тұтас түрде бейнеленуі»   [3,139].   Ендеше  қабылдау  күрделі  үрдіс  ретінде  көру, 

есту, сөйлеу анализаторларының өзара әрекеттесуіне ықпалын тигізеді. 

Ал танымал психологтардың бірі В.А.Артемов оқылымды игерту және мәтінді түсіну 

барысында мұғалім оқылым дағдысы мен іскерлігін дамытатын негізгі сатыларды есте сақтау 

керектігін айтады. В.А.Артемов сөз етіп отырған сатылар мыналар: 1/ Сөздерді оқу сатысы; 

2/ Сөйлемді оқу және түсіну сатысы; 3/ Жалпы ойды білдіретін сөйлемдер тобын оқу, түсіну 

сатысы; 4/ Оқулықтағы мәтіндерді оқу және түсіну сатысы [5,397-398].  

Оқылым мәтіндегі ақпаратты қабылдаумен байланысты болғандықтан,  сейлесім әрекетінің 

рецептивтік түріне жатады. Оқылымның психологиялық негізін көру түйсігі мен мәтінді 

түсінуге арналған операциялар құрайды.   Тіл үйренушінің жадында сақтаулы графикалық 

таңбаларды көру түйсігі мәтіннің синтагмалық мүшеленуін игеру арқылы қалыптасатын оқу 

механизмдері негізінде жүзеге асады. Оқылымды үйретуде алғашқы сәттен бастап тіл 

үйренушілерге тілдік единицаларды тану мақсатында көру түйсігін жетілдіруге мән беріледі. 

Тілдік материалды көру түйсігі бір жол мен екі жолдың арасында көз шалымы (С.Жиенбаев) 

тоқталған сәтте іске асады. «Бір қарағанда (бір моментте) көзбен камтыған жерімізді көз 

шалымы деп атаймыз. Көз шалымы тар адам бір моментте бір-ақ, сөзді көре алады, оқығыш 

кісілер бірнеше сөзді камти алады... Жұрттың оқу шапшаңдығы артық кем болуы осы 
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шалымның кең тарлығынан. Қанша асыққанмен де, көз шалымы кем адам шамадан тыс 

шапшаң оқи алмайды. Ол үшін шапшаң оқуға дағдыландыру керек» [6,73]. Көз тоқтату 

кезіндегі уақыт оқылым уақытын құрайды және оқу жылдамдығын анықтайды. 

     Оқылым үрдісінде ең маңызды анализатор – көру анализаторы болып есептеледі. Өйткені 

жеткізілетін хабар көру каналы арқылы түседі. Көру анализаторы сөйлеу моторын туғызады. 

Нәтижесінде тіл үйренушіде дыбыстық-әріптік және әріптік-дыбыстық қатынастар негізінде 

іштей сөйлеу механизмі қалыптаса бастайды.  

 

Тіл үйренуші мәтінді оқи отырып, оны екінші жағынан естиді. Қазақ тіліндегі мәтіндерді игере 

қоймаған тіл үйренушіде іштей сөйлеу механизмі бірден қалыптаспайтындығы тәжірибе 

барысында байқалды. Олардың іштей сөйлеуі сыбырлау арқылы көрініс табады. Ал оқу 

дәрежесі қалыптасқан тіл үйренушіде іштей сөйлеу механизмі жасырын артикуляция 

арқылы жүзеге асады. Өйткені тәжірибелі тіл үйренуші үрдіс барысында барлық сөздерді 

емес, бірнеше әріптерді қамти отырып, оны әрі қарай ойлау жүйесі арқылы дамытады. 

Әріптердің жалғасын пайымдап болжау арқылы толықтырады. Тіл үйренушілердің 

оқылымды үрдіс барысында берілген мәтінді шашыраңқы іштен оқуы оларға көп қиындықтар 

келтіреді. Себебі іштей оқу кезінде олар қабылданган сөздердің дыбыстық бейнесін және 

соған сүйену арқылы мәтін мазмұнын түсінуге тырысуы, оқылым техникасын нашар    меңгеру   

салдарынан    екендігі    байқалды.    Сондықтан оқылымды үйретудің алғашқы кезеңдерінде 

көру анализаторына салмақ сала отырып, көру және дыбыстау анализаторларының 

арасындағы байланыстарды жетілдіруді бағытқа алу керек. Оқылған сөздердің дыбысталуы 

дауыстап оқудан біртіндеп іштей оқуға айналуы тиіс. 

Зерделеп оқу кезінде единицаларды қабылдау көлемінің ұлғаюы түскен ақпаратты 

мағыналық, жағынан өңдейтін ойлау үрдісі арқылы жүзеге асады. Көптеген психологтар мәтінді 

қабылдау единицасы «сөз» деп атап көрсетеді. «... Ойлау үшін  ең қолайлы, ең  жарамды 

дерек (материал) сөздер деуге жарайды. Дерексіз ұғымдар күшті ете кем тілейді. Сондықтан 

сөз - ойдың табылмайтын құралы орнына жүреді. Ал дерексіз ұғымдар сөзге ғана сыйып 

айтылады» [2,137]. Демек, сөз адамның ойын жеткізуге, ойлау қабілетін арттыруға қызмет 

ететін единицалардың бірі болып табылады. Енді осы айтылатын ойды тіл үйренуші дыбыстау 

арқылы екінші адамға жеткізеді. Осының нәтижесінде екінші адам мәтіндегі ақпараттарды естіп, 

хабардар болады. З.И.Клычникова дауыстаудың бірнеше деңгейлерін көрсетеді: 1) жекелеген 

дыбыстарды айту деңгейі, 2) жекелеген буындарды айту деңгейі, 3) сөздерді айту деңгейі, 4) 

синтагмаларды айту деңгейі, 5) фразаларды айту деңгейі, 6) мәтінді айту деңгейі [4,18].  

Дауыстаудың әр сатыдағы деңгейлері дыбыстарды, әріптерді, жаңадан меңгерген сөздерді, 

жекелеген фразаларды интонациямен оқуға мумкіншілік береді. Сонымен қоса қазақ тілін 

орыс бөлім студенттеріне үйретуде жекелеген дыбыстардың ішінде қазақ, тілінің өзіне тән 

дыбыстарын игерту сабақтың алғашқы күндерінде негізгі нысанға алынады. З.И.Клычникова 

көрсетіп отырған дауыстаудың бірнеше деңгейлерін меңгерту тіл үйренушілерге ұтымды 

болғанымен де, сабақ барысындағы ерекшеліктерге байланысты ғалым жіктеген кейбір 

деңгейлерге қосымша толықтырулар енгізілді. Тіл үйренушілер қазақ тіліне тән төл 

дыбыстық-әріптік  
әріптік-

дыбыстық  

іштей 
сөйлеу 

механизмі  



V. ULUSLARARASI TÜRK DÜNYASI EKONOMİ FORUMU 

20-22 EKİM 2017  MUĞLA / TÜRKİYE 
 

 
 
 

 

139 

дыбыстарды, жалпы дыбыстарды, буындарды, синтагмаларды, сөздерді, фразаларды айту 

деңгейін меңгергеннен кейін, сөйлемдерді айту деңгейін игерту ескеріледі. Сөйлемдер 

ақпараттың жеткізілуіне, құрылысына қарай хабарлы, лепті, сұраулы, бұйрықты болып 

бөлінетіндіктен, оларға (сөйлемге) интонация, ой екпінін түсірту бағытқа алынады. Тіл 

үйренушілер адамның ойын жеткізуге қызмет ететін қатысымдық тұлға сөйлемді айту деңгейіне 

қол жеткізгеннен кейін, мәтіндерді игере бастайды. Мәтіндерді құрылысына қарай шағын, 

көлемді мәтіндер деп қарастырып, алғашқы  кезеңде тіл  үйренушілердің дауыстап  айтуына 

жеңіл тиетін, ыңғайлы шағын мәтіндерді оқыту сабақтың тиімділігін арттырады. Сондықтан 

автор жіктеулеріне сөйлемді және шағын, көлемді мәтіндерді игертуді толықтыру ұтымды. 

Келесі сөз болатын мәселелердің бірі – параққа түскен сөздерді, бейнелерді тану тілдік 

тұлғаларды ұзақ уақыт есте сақтауға әсер ететін көру-есту моторы арасындағы байланыс 

болып табылады. Ж.Аймауытов: «... Көру, есту арқылы кіретін жаңа әсерлер, әсіресе, қатты 

қозғалыс пен қошеметке иеленген әсерлер дерексіз сөзбен түсіндірілетін нәрселерден кісінің 

ынтасын қырындатып жібереді» - дейді [2,125]. Бұл айтылып отырған жайттарды болдырмас 

үшін, көру-есту моторы арқылы қабылданатын жаңа әсерлер мәтіннің құрылысымен, 

мазмұнымен сабақтасуы керек.  

Сондықтан жоғарыдағы байланыс нақты, белгілі шарттылықпен бөлінген көру-есту-мағына 

кешенді эталонын құрайды. Көру-есту-мағына арасындағы байланысты орнату – оқылымды 

меңгерту кезіндегі бастауыш кезеңге қойылатын маңызды тапсырмалардың бірі. 

Оқылым процесінде тіл үйренушілердің ақпараттарды қабылдауы мен түсінуін қатар игерту 

үшін, оларға тек қана сөздерді қабылдауды меңгертіп қоймай, белгілі бір заттың арасындағы 

мағыналық қатынасты көрсететін құралдарды көрсету керек. Мұндай кұралдарға: 

графикалық сөздердің бөлігі (морфема), графикалык, сөздердің өзара орналасуы (сөздердің 

орналасуы, синтагмалар мен сөйлемдердің құрылысы) және мағыналық қатынастарды 

анықтауға қызмет ететін интонация, пауза, ой екпіні жатады. Бұл құралдарды меңгерту тіл 

үйренушінің синтагмалар мен сөйлемдерді мағыналық жағынан қабылдауына және 

дауыстап, іштей оқу кезінде қолдануына қызмет етеді. 

Оқылым техникасын игерту дағдысы  дауыстап оқумен  тығыз байланысты. Дауыстап оқу - 

тілді үйретудің  алғашқы кезеңдерінде жүзеге асырылады. Тіл үйренуші үрдіс барысында 

алдына қойған мақсатына байланысты дауыстап оқу және іштей оқу формасынан өтеді. 

Мәтінді дауыстап  оқу арқылы автоматтандырылған іштей оқуға көшуге болады деген 

пікірден аулақ болған дұрыс. Ол үшін іштей оқуды меңгерту арнайы жүйе арқылы жүзеге 

асуы тиіс. Ол жүйе төмендегідей: 

- әріп пен дыбыстың арасында ассоцияциялық байланыс орнату; 

- тіл үйренушінің жадында оқу ережесі қалыптасып, әрбір жаңа сөз интуитивті оқылуы; 

-  артикуляция және интонациямен айту дағдыларын игерту; 

- тіл үйренушілердің назарын артикуляцияға аудартуды меңгерту арқылы дауыстап оқуды 

іштей оқуға көшу. 

Түйіндей келгенде, тіл үйренушілерге қазақ тіліндегі мәтіндерді игертуде оқылымның өзіне 

тән психологиялық ерекшеліктерін ескеру – тіл үйренушілердің  мәтінді түсінуін, оқылым 

механизмдерін, оқу техникасын қалыптастырады. 
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TÜRK DÜNYASINDA KÜLTÜREL MÜNASEBETLER 
 

(Prof. Dr.) Hayrettin İVGİN* 
 

Hangi millet olursa olsun, orada millet olma şuuru davranışı varsa; o toplumların köklerinin 

zamanın derinliklerinde olduğu bilinmektedir. 

Aynı toplumsal davranışları gösteren aynı kültürel değerlere sahip ülkelerin, ekonomik 

birlikteliğini güçlendirecek olan, sosyo-politik ve kültürel psikolojik dayanışma ruhunu 

geliştirmelerinin zorunlu olduğunu kabul ediyoruz. 

Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Büyük Atatürk “Türkiye Cumhuriyetinin temeli kültürdür” 

demiştir. Cumhuriyetin temelinde tabiki; adalet, siyaset, üretim, eğitim, ekonomi 

 gibi ögeler yer alır ama, kültür bir ülkenin temelinin en güçlü unsurudur. Kültürün, ekonominin bir 

itici gücü olduğuna inanıyoruz. 

Hangi çağda olursak olalım, hangi imkânlara sahip olursak olalım, bağımsızlık ve milli 

egemenlik ülke için birinci şarttır. 

Şükür ki; Türk Cumhuriyetlerinin ve boylarının bir bölümü bağımsızdır ve egemendir. 

Kazakistan, Özbekistan, Azerbaycan, Türkmenistan, Kırgızistan ve Türkiye böyle ülkelerdir. Bu 

olumlu durum, kardeş ülkelerin ekonomik yakınlaşmasını ve birlikte güçlenmesini 

kolaylaştıracaktır. Ama ekonomik güçlenmeyi, daha da gelişmeyi kılacak olan kültürel 

yapılandırmalardır. 

50 yılı aşkın bir süredir; Türk kültürünün araştırılması, derlenmesi, geliştirilmesi ve 

tanıtılması çalışmalarının içindeyim. Onlarca kültürel etkinliklerinin organizasyonlarında 

bulundum, onlarca kültür etkinliklerine katıldım. Türk Dünyası kültürünün içinde bulunan 

yüzlerce, binlerce sanatçı bilim adamı, bürokrat, yazar, gazeteci vb. insanları tanıdım. Şuna 

inandım ki toplumlar arasındaki yakınlaşmayı, birlikteliği, ekonomi, tek başına sağlayamıyor. Türk 

dünyasının birlikteliğini kültürle taçlandırmak gerekiyor. 

Ekonomik birliktelikler uzun süreli olmayabilir. Karşılıklı çıkarlar bitince birliktelikler de 

sonlanır. Birlikte olmanın çimentosu, yapıştırıcısı kültürdür. 

Türk Dünyası kavramı, Türk kültürlülüğü ile tanımlanır. Eğer Türk Dünyası kavramı içinde, 

bağımsız devletler varsa-ki var-bu bağımsız devletleri kuran halk da Türktür ve o devletin kültürü 

de Türk kültürüdür. O bağımsız Türk devletlerinin içindeki bazı halkların etnik mensubiyetleri 

farklılık gösterebilir. Önemli olan o devlet, kültürün sahipliliğini gösteriyor ve varisliliğinde 

bulunuyor ise; o topraklardaki paydaş halk da Türk Dünyası kavramının bir parçasıdır. Biz bu etnik 

                                                           
*
 Dünya Söz Akademisi İdari Başkanı. Ankara/TÜRKİYE , hayrettinivgin@gmail.com 
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parçaları; Türk kültür coğrafyasının mensupları olarak yani Türk olarak görüyor, onları Türk’ün 

kültür akrabaları olarak nitelendiriyoruz. 

Önemli olan kendini Türk hissetmektir. Bu hissi taşıyan herkes Türktür. Çünkü Türk olmak, 

kendini Türk kabul etmektir. Büyük Atatürk’ün “Ne mutlu Türküm diyene” veciz sözü bunları 

anlatmaktadır.  

“Türk Dünyası” bütünlüğü; siyasî, ekonomik bütünlüğün zeminidir. Bu zemini güçlü 

kılmanın yolu, her bağımsız Türk Cumhuriyetinin kendi milli sınırları içinde ve dışında Türk 

Dünyası bütünlüğünü güçlendirmesinden geçer. Bu güçlendirme; kültür köprülerinin atılması ve 

sağlamlaştırılması ile mümkün olur. 

Kültürel yakınlık, benzer kültürlerin varlığı, toplumsal bünyeyi güçlendirir. Varsa 

farklılıklar, -ki vardır- güçlü sosyal bünyede; tahrik, istismar unsuru olamaz. 

Biz Türk Dünyasını; kavmiyetçilik (ırkçılık), inanç mensubiyeti ekseninde görmedik ve 

görmüyoruz. Bir toplumu; soyu-sopu ile inandığı din ile ya da mezhebiyle değil, kültürel 

değerleriyle birlikte bütün olarak benimsiyoruz. 

Türk Dünyası kültürüne sahip çıkmakla, Türk kültür coğrafyasındaki devletlerin 

ekonomisine, bağımsızlığına, geleceğine, gücüne sahip olunur. Burada sahiplenilen Türk 

kültürüdür. Burada, her bağımsız Türk devleti, bu kültürün yani Türk milletinin sahibidir. 

Şunu özellikle ifade etmekle yarar var; dünyada bir Türk medeniyeti varsa; bu medeniyete 

kültürel katkı veren, diğer birlikte yaşanılan etnik kökeni farklı halkların dilleri de, ürettikleri kültür 

ürünleri de Türk kültürüdür. 

Tek kutuplu dünya düzeninde; Türk Dünyasının bağımsız devletlerinin aydınları, federatif 

yapılar içindeki Türk entelektüelleri, diğer devletlerin içinde yaşayan azınlık konumundaki 

soydaşlarımızın aydınlarının birbirine düşürülmeleri, şer güçlerin gayretleri olarak görünmektedir. 

Maalesef yakın geçmişte halklarının kardeşliğini savunan bazı Marksist-materyalist ve sosyalist 

düşünceli aydınlar ırkçı şovenizmin savunucusu olmuşlardır. Küresel güçler, etnik milliyetçiliği 

bunların ve fanatik bölücülerin üzerine inşa etmeyi politik ideoloji haline getirme çabaları halâ 

güncelliğini korumaktadır. Halklar arasına sokulmak istenen sun’i ihtilaflar, bir bakıma bitmeyen 

kine dönüştürülmek istenmektedir. Bu tuzağa düşmemek ve önlemek de yine Türk Dünyası 

aydınlarının görevidir. Biz Türk Dünyası Ekonomik Forumunun bu tehlikeyi de ortadan 

kaldıracağına inanmaktayız. 

Türk Dünyasının bir mensubu olmak karmaşık bir durum değildir. Türklük, ve Türk milletine 

mensup olmak saf ve sade olmaktır. Bu saflık ve sadelik; bir duygu, bir his, bir anlayış ve bir 

mensubiyettir.  

Türk milletine, yani Türk Dünyasına mensup olmak, bunu hissetmekle olur. Türk Dünyasını 

yüceltmek, çağdaş uygarlık düzeyinin üstüne Türk kültürünü yükseltmek ve bunda ilerlemek, Türk 

Dünyasını sevmek, bir ülküdür. 
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Büyük Atatürk 29 Ekim 1933 tarihinde Cumhuriyetin Kuruluşunun 10. yıldönümü 

konuşmasının bir yerinde “Ulusal kültürümüzü çağdaş uygarlık düzeyinin üstüne çıkaracağız” 

demiştir. Dikkat edilirse çağdaş uygarlık düzeyinin üstüne çıkarılacak olan ekonomi, bayındırlık, 

askerî güç vb. değildir. Çağdaş uygarlık düzeyine çıkarılması gereken unsur, kültürdür. 

Türkiye’de ve Türkiye dışında nerede yaşarsa yaşasın; Türküyle, Türkmeniyle, Özbeğiyle, 

Uyguruyla, Tatarıyla, Kazağıyla, Kırgızıyla, Azerisiyle, kendini Türk kültürünün bir parçası olarak 

gören ve Türk hissedenleriyle herkes Türktür ve Türk milletinin bir parçasıdır. 

Türk kültürünün sonsuz genişliği etrafında bir arada olmayı benimsemek; ekonomik, siyasi, 

askeri, medeni olarak güçlenmeyi getirecektir.  

Türk Dünyası Ekonomik Forumunu biz kültür adamları çok önemsiyoruz. 

İnanıyoruz ki bu forumda kültürel kodların Türk Dünyası ekonomisine neler kazandıracağı 

da konuşmacılar tarafından dile getirileceklerdir. 

Hızlı, dengeli, planlı bir ekonomik kalkınmayı gerçekleştirmek, ortak bir hedef haline 

getirilmelidir. Ama kültürel kodlar asla ihmal edilmemelidir.  
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TÜRK KÜLTÜR TARİHİNDE ÜÇ ÜLKE, ÜÇ ÖNDER: ABAY 

KUNANBAYOĞLU, İSMAİL GASPIRALI, ZİYA GÖKALP 

 
THREE COUNTRIES, THREE LEADERS IN TURK CULTURE 

HISTORY: ABAY KUNANBAYOGLU, ISMAIL GASPIRALI, ZIYA 
GOKALP 

 

 

Prof. Dr. Nihat AYCAN 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 

nihataycan@mu.edu.tr 

 
 

ÖZET  
 
Bu çalışmada, Türk kültür tarihinde önemli değişim ve dönüşümü belirli düşünürlerin öncülüğünde 

gerçekleştirmiş üç ülke (Kazakistan, Kırım, Türkiye) ile bu ülkelernin üç düşünce önderi, Abay 

Kunanbayoğlu, İsmail Gaspıralı ve Ziya Gökalp; doküman incelemesi ile karşılaştırmalı şekilde 

incelenip, olgu bilim deseninde değerlendirilmiştir. Değerlendirmede, üç önderin görüşlerinin 

çakıştığı durumlarla, uygulamaları betimlenmiş; betimlemeden elde edilen veriler, günümüz 

gerçekleri yönünde tartışılmıştır. Üç önderin görüşlerinin çakıştığı durumlar, aile yapıları, 

entelektüel birikimleri, sosyal çevreleri, üst yönetimlerde görevler almaları, düşünce ve eylem 

adamı olmaları gibi temel olgularla ele alınmıştır. Ayrıca ülkelerinin dış ülkelerin baskılarına 

maruz kalması, takma ad kullanmaları, milli kültürü, edebiyatı, dili ve bilimi savunmaları, cahillik 

üzerinde durarak eğitime, özellikle kadın eğitimini vurgulamaları değerlendirilmiştir. Sonuçta, üç 

ülkenin sosyal gerçekliliğinin buluşabileceği ortak kültür değerleri belirtilerek, bazı öneriler 

sunulmuştur.  

 

Anahtar Kelimeler: Türk Cumhuriyet ve toplulukları, Abay Kunanbayoğlu, İsmail Gaspıralı, 

Ziya Gökalp.  

 

ABSTRACT  
 

In this study, three countries, performed by leadership of thinker important change and alternation 

at Turk culture history, and three leaders of thought of these countries (Abay Kunanbayoglu, Ismail 

Gaspirali and Ziya Gokalp) have been comparatively investigated. The research has been realized 

by using document review and phenomenological evaluated. In consideration have been described 

common situations of three thinkers and their applications, and discussed data on today's facts. 
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Friction of views, family structures, intellectual profundities, social environments, top directors, 

thinker and activist situations of the three leaders have been discussed. Also, exposure of pressures 

of foreign countries, use of nicknames, defenses of national cultures, literatures, languages and 

science of three thinkers and, their care education, specially women education have been 

commented. Ultimately, has been indicated common culture values for three countries and offered 

some suggestions.   

 
Keywords: Turk communities and republics, Abay Kunanbayoglu,  Ismail Gaspirali, Ziya 

Gokalp.  

 
 
1. GİRİŞ  
 

Türk kültürünün özümsenerek benimsenip genişlemesinde önderlerin önemli rolü olmuştur. Saygın 

kişilikleriyle önderler, söylemleri kadar eylemleri, ortak vizyon oluşturma ve paylaşma, zihinsel 

uyarım ve yaratıcı olma, etkili iletişim ve yüksek motivasyon becerisi, değişimin temsilcisi olma, 

duygusal dayanıklılık, cesur olma, risk alma, güvenilirlik ve öz-güven sahibi olma gibi tutum ve 

davranışlarıyla kültürün derinleştirilmesine, her dönemde daima katkı yapmışlardır Eraslan (2004).  

Türk kültürünün canlı, dinamik halde sürdürülmesi için, Abay, Gaspıralı ve Gökalp gibi üç Türk 

önderlerinin düşüncelerinin oluşmasını sağlayan bazı sosyal dinamiklerinin temel olgular 

şeklindeki bazı oluşumlarını; aile yapılarından eğitimlerine uzanan özellikleriyle, değerlendirilmesi 

gerekir. Bunun için Türk toplumlarında dilden, kadın haklarına kadar birçok konunun makro 

açıdan, sosyolojik bir tutumla ortaya konulması önemlidir.   

Çalışma, Türk toplumlarından üç ülkede, geliştirilmiş bir milliyetçilik anlayışını esas alan, ancak  

Avrupa’dakilere benzer model çerçevesinde, Türk kültürü oluşturma çabalarında odaklanmıştır. 

Söz konusu Türk kültürü çabası, somut bir şekilde üç ülke önderlerinin entelektüel girişimlerinde 

görülür. Amaç,  üç önderi Abay Kunanbayoğlu, İsmail Gaspıralı ve Ziya Gökalp'i bu çerçevede  

ortaya koymaktır. Bunun için, sadece Kazakistan, Kırım ve Türkiye gibi kendi ülkelerinde değil, 

Türk dünyasınca da bilinen, tanınan ve saygı duyulan üç önder; Abay Kunanbayoğlu, İsmail 

Gaspıralı ile Ziya Gökalp’ın görüşlerinin ortak yönleri tanıtılmış ve buradan sağlanan verilere göre, 

günümüze bazı öneriler sunulmuştur.   

 
 
2. YÖNTEM  
 
Çalışma, nitel araştırma desenlerinden olgu bilimi benimsemiş, doküman incelemesini esas 

almıştır.  Dokümanlar, belirli formatlara göre hazırlanarak standartlaşmış eserler iken; doküman 

incelemesi, çalışılmak istenilen olay ya da oluya ilişkin bilgiyi içeren dokümanların analizidir 

Küçük ve Aycan (2014). Çalışma materyalimiz, konumuzla ilgili yazılı ve erişilebilir nitelikteki 

kitap, dergi ve internet ile web sitelerinden oluşturulmuştur. Doküman niteliğini taşıyan söz konusu 

materyaller, yetkin kişilerin kaleme aldığı, nitelikli makaleler ve arşiv belgeleridir Yıldırım ve 

Şimşek (2013).   

Doküman analizi, araştırma öznelerinden doğrudan veri edinmenin mümkün olmadığı durumlarda 

kullanılan yöntemler, örtük (unobtrusive) yöntem altında sınıflandırılır; bu yöntem, birçok alanda 

olduğu gibi, eğitimde de oldukça kullanılır Küçük ve Aycan (2014). 
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3. BULGULAR 
 
Bulguları oluşturacak verilerin sistematik şekilde ifadesi için, önderlerin her bir olgu için 

belirttiklerindeki ortak bulgular saptanmış ve bunlar, somut maddeler halinde ortaya konulmuştur. 

Buna göre, Abay, Gaspıralı ve Gökalp’ın belirtiklerinden saptanmış ortak olgular şunlardır; her üç 

düşünürün ortak yanı, ‘aile yapıları’, ‘entelektüel birikimleri’, ‘sosyal çevreleri’, ‘üst yönetimlerde 

görevler almaları’, ‘düşünce ve eylem adamı olmalarıdır’. Ayrıca ‘ülkelerinin dış ülkelerin 

baskılarına maruz kalması’, ‘takma ad kullanmaları’, ‘milli kültürü, edebiyatı, dili ve bilimi’ 

savunmaları, ‘cahillik’ üzerinde durarak eğitime, özellikle ‘kadın eğitimini vurgulamaları’, 

kadınların eğitimi üzerinden de modernleşmeye, çağdaşlaşmaya önem vermeleri şeklinde 

belirlenmiştir.  

Aile ile ilgili ortak olgu olarak; üç önder de entelektüel bir aile ortamında yetişmiş, dini ve Batı 

tarzı okullarda eğitim görmüştür. Örneğin, Abay’ın annesi varlıklı, köklü bir aileden gelirken; 

babası, kadılık yapmıştır (İsmail ve Çınar 1995; Kibar 2014).  Gaspıralı’nın annesi köklü bir 

aileden olup, babası subay emeklisidir Kırımlı (2001). Gökalp’ın de annesi soylu bir aileden 

gelmekte, babası vilayette memurluk, müdürlük ve gazete yazarlığı yapmıştır (Ziya Gökalp Kimdir, 

www.kulturbellek.com/ziya-gokalp-kimdir/tr.vikipeda. org/viki/ziya_gokalp).  

Sosyal çevre bakımından; önderlerin üçü de, ülkelerinin ağır sosyal sorunlarla karşı karşıya olduğu 

bir dönemin sosyal çevresinde yaşamıştır. Örneğin, Abay (1845-1904), Rusların Kazaklar üzerinde 

başta siyasal olmak üzere, oldukça değişik  ağırlıkta baskısının bulunduğu, XIX. Yüzyıl ikinci 

yarısı ile XX. Yüzyıl başlarında yaşamıştır İsmail ve Çınar (1995). Gaspıralı (1851-1914), Rusların 

Kırım üzerinde yoğun baskısının bulunduğu, XIX. Yüzyıl ikinci yarısı ile XX. Yüzyıl başlarında, 

yani Abay ile aynı dönemde yaşamıştır Kırımlı (2001). Gökalp (1876-1924), Osmanlı’nın son 

zamanları olan XIX. Yüzyıl ikinci yarısı sonları ile Cumhuriyet dönemi, Türkiye’nin kurulduğu 

XX. Yüzyıl başında, yani Abay ve Gaspıralı ile yaklaşık aynı dönemde yaşamıştır (Ziya Gökalp 

Kimdir, www.kulturbellek.com/ziya-gokalp-kimdir/tr.vikipeda. org/viki/ziya_gokalp; tr.vikipeda. 

org/viki/ismail_gaspirali).   

Üst yönetim görevi bakımından; önderlerin üçü de, farklı konumlardaki üst yönetimlerde görev 

yapmıştır. Böylece, düşünce adamı oldukları kadar, eylem adamı da olduklarını göstermişlerdir. 

Örneğin, Abay, Bolis (Bölge Yöneticiliği) ve Kadılık görevlerinde bulunurken (İsmail ve Çınar, 

1995; Kibar, 2014); Gaspıralı, Belediye Başkan Yardımcılığı, Belediye Başkanlığı görevlerinde 

bulunmuştur (tr.vikipeda. org/viki/ismail_gaspirali; Kırımlı 2001). Gökalp, İttihat ve Terakki’ye 

Diyarbakır Delegesi olarak katılmış, Merkez Yönetim Kurulu’na üye seçilmiş, Milletvekilliği 

yapmış, Milli Eğitim Bakanlığı teklif edilse de, O Öğretim Üyeliği, Kürsü Başkanlığı’nı tercih 

etmiştir (Ziya Gökalp Kimdir, www.kulturbellek.com/ziya-gokalp-kimdir/tr.vikipeda. 

org/viki/ziya_gokalp). 

Dış ülkelerden Rusya ve diğer emperyalist devletler, üç önderin her birisinin ülkesi üzerinde 

gittikçe artan baskı yapmışlardır. Her önder, ülkesini baskıdan kurtarıp özgürleştirmek için, 

halklarını bilinçlendirici bir dizi etkinlikte bulunmuştur. Örneğin Abay, düz yazı ve didaktik 

şiirleriyle hayatını halkının bilinçlenmesine adarken Hopaç (2013); Gaspıralı, başlangıçta ailesinin 

yardımı ile gündelik halk dilinde, ülkesinin ilk Türk gazetesini çıkarmış, matbaa kurmuş, dergilerle 

kitaplar yayınlamıştır (tr.vikipeda. org/viki/ismail_gaspirali; Kırımlı 2001). Gökalp, çeşitli 

dergilere hikâye, şiir, makaleler yazmış, kitaplar yayınlamıştır; (Ziya Gökalp Kimdir, 
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www.kulturbellek.com/ziya-gokalp-kimdir/tr.vikipeda. org/viki/ziya_gokalp). Ayrıca Gaspıralı ve 

Gökalp, konferanslar verip, konuşmalar da yapmışlardır.  

Takma ad, üç önder tarafından da kullanılmıştır. Ancak Gaspıralı ve Gökalp, siyasi baskı 

nedeniyle, yani güvenlikleri için takma ad kullanırlarken; Abay’ın takma ad kullaması, diğer iki 

önderden farklıdır. Abay adı, tıpkı Türk halk geleneğinde olduğu gibi, onun dikkatli, samimi kişilik 

yapısı nedeniyle, onun içerisinde yaşadığı toplum tarafından Abay adının verilmesi uygun 

bulunmuştur (Kara 2011; Kırımlı 2001; Ziya Gökalp Kimdir, www.kulturbellek.com/ziya-gokalp-

kimdir/tr.vikipeda. org/viki/ziya_gokalp).   

Önderlerin üçü de, Türk toplumunun geçmişinden getirdiği ile taassupçu olmayan, İslamiyet'le 

sentezlenmiş kültür değerlerini, evrensel değerlerle buluşturup, bağdaştırarak; ülkelerini 

modernleştirmek istemişlerdir. Bunun için Abay, Rus baskısıyla temel Türk kültüründeki kolektif 

bilincinin kayboluşundan yakınıp, halkına ‘sevgi’, ‘arkadaşlık’, ‘oluş’ ve ‘hayatın anlamı’ ile ilgili 

bir dizi ahlaki öğütte bulunmuş, davranış önermiştir (Hopaç 2013; İsmail ve Çınar 1995). Gaspıralı 

halkının Ruslaştırılmasına karşı, Türklerin kültür temelinde bir arada tutulması için “dilde, fikirde, 

işte birlik” ile özetlenen düşüncesini belirtmiştir Saray (2001). Gökalp Türk töresinin tarihten gelen 

birikim örneklerini, mit ve destanlardan vermiş, Türkçülüğün esasları olarak belirttiği üç unsurdan 

birinin İslamiyet olduğunu bildirirken; kültür ve medeniyet kavramlarından söz edip, devlete 

bağlılıkla, toplumsal aidiyeti vurgulamıştır. Türk kimliğinin oluşumu ile dönüşümünü ortaya koyan 

Gökalp, toplumdaki dayanışmayı güçlendirmek için Türklere özgü vatan, meslek, aile ahlakıyla 

estetik, hukuk, iktisat, siyaset ve felsefi düşünce ile Türk töresinin mitoloji, destan ve İslamiyet 

kaynaklı unsurlarını bildirmiştir (Gökalp 2014 a; 2014 b; Tokluğlu 2013).  

Üç önder de millet olabilmenin temel şartlarından birinin, kendi edebiyatını yaratmak olduğunu 

belirtip,  milli edebiyatı savunmuşlar ve bunun birçok örneğini bizzat kendileri vermiştir. Örneğin, 

Gökalp, Gaspıralı gibi şiir ve hikâyelerinde, mili unsurlarla özgürlük temalarını öne çıkartırken; 

Abay’ın bizzat kendisi, ülkesinin milli sembolü, edebiyat abidesidir (Kara 2011; Saray 2001).   

Üç önder, Türk’ü tanımlayan, halka özgü ve halkların ulusal kimliklerini birleştiren unsur olarak, 

halklarının gündelik kullandığı, sade, canlı Türk diline öncelikli önem vermiş ve genel yazı dilinin 

gerekliliğini savunmuştur. Türk dilinin ülkelerinde resmi dil olması için çaba göstermişlerdir. 

Gaspıralı ilk makalesini, dil sorunu üzerine yazmıştır (http://www.kazakturklerivakfi.org; Gökalp 

2014 b; Saray 2001; İsmail ve Çınar 1995).     

Önderlerin her biri, bilim ve bilgiyi esas almıştır. Abay, deney ve gözleme dayalı, pratik hayata 

hizmet eden bilgi, bilim ve tekniğin değerini şiir ile düz yazılarında daima vurgularken; Gaspıralı 

bilimselliği ilke edinmiş, Gökalp'e göre kültür sözcüğü, bilim anlamına geldiği için, kültür 

medeniyet ayırımına gitmiştir (Hopaç 2013; İsmail ve Çınar 1995; Tokluğlu 2013). 

Eğitim, özellikle kadınların eğitimi, üç önderin toplum sorunlarının temelinde gördüğü en önemli 

faktördür Özdemir (2010). Örneğin, Gaspıralı gibi Abay da, ülkesindeki cahilliğe dikkat çekip, 

toplumdaki kişilerin sahip olduğu iki karakterden; ‘iyi niyetli’, ‘idealist ve cömert’ olanların 

artması için, aileden itibaren, sevgi temelli eğitimin sabırla verilmesi gerektiğini belirtmiştir. 

Ayrıca eğitimin herkes için gerekli olduğu, nesillerin eğitimle geleceğe hazırlanması gerektiği, aksi 

halde iyi niteliklerin zamanla kaybolacağı, kişilerin iç dürtüleriyle hareket edecekleri 

bildirmişlerdir (Hopaç 2013; Gökalp 2014 b).  

Önderlerin üçü de, Türk toplumunun modernleşmesiyle çağdaş hale gelmesine, kadını merkez 

alarak, onun üzerinden bakmışlar; buna göre, ülkelerindeki kadınların eğitimleriyle statülerini 

sorgulamışlardır. Örneğin Abay, kadınların ailelerinde başlayacakları eğitimle ve sağlayacakları 

motivasyonla, derin bilgiye sahip olmalarını önermiş; yazı ve şiirlerinde, kadın/erkek eşitsizliğine 

dikkat çekip, ahlak eğitimini belirterek öğütler vermiştir (Hopaç 2013; Özdemir 2010). Gaspıralı, 
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ablasına yeni müfredat uygulayan “kız okulu” açtırırken, kendisi de ilk Türk kadın dergisi, 

“kadınların dünyası” ve “çocuk dünyası” dergilerini yayınlamaya başlamış, Roman ve 

hikâyelerindeki kahramanlarında, kadının statüsünü; evlat, sevgili ya da eş, anne bakımından 

değerlendirmiştir. Hangi toplumsal statüde olursa olsun ‘ideal kadın’, eğitim bakımından 

donanımlı, toplumda ve iş hayatında aktif rol alan, vatanperver birisidir. Ayrıca kadın, aile 

kurumunda, eşiyle eşit haklara sahip olduğu gibi; ahlaklı, erdemli niteliğiyle, Doğu ve Batı 

medeniyetlerinin sentezini oluşturur (tr.vikipeda. org/viki/ismail_gaspirali; Çetindaş 2013; 

Ercilasun 2001). Gökalp ise kadınları, milli kültürün temsilcileri olarak görür. Onların sözlü 

anlatımlarını önemser ve anlatımlarının aynen kullanılmasını ister. Ancak böyle bir tutumla, ortak 

Türk milli kültürüne ulaşılacağını belirtir. Kısaca, Abay gibi Gökalp de, Türkleri ayakta tutacak 

özgünlüklerin halk kültüründe bulunduğuna inanmıştır Çek (2014). Dolayısıyla Üç önderin de 

ortaklaşa paylaştığı ilkeler, Türk halkı merkezinde oluşturuluş ve Onun toplum yapısındaki özü 

bozmadan, nasıl çağdaş bir toplum haline getirilebileceğini belirtmekten ibarettir. Ayrıca Türk 

halkının çağdaş, modern hale gelmesinin önündeki engeller için duydukları kaygılar ve bu 

kaygılarını giderecek çözüm önerilerini bildirmişlerdir.  

 

 
4.SONUÇLAR  
 
Türk toplumunun biçimlendirilmesi için birçok konuda benzer görüşe sahip üç önder, o denli 

toplumsal kabul görmüşler ki, sadece ülkelerinde değil, Türk devlet ve topluluklarında da aynı 

düzeyde kabul görmüşlerdir. Örneğin, Gaspıralı’ya Kazakların başlattığı yenilik hareketine 

katkısından dolayı, ona Abay sonrası ‘ikinci üstat’ denilmiştir. Abay, Muhtar Awezov’ un Abay 

Yolu, ülkesi adlı eseriyle dünyaya tanıtılmış; Türkiye ve Rusya’da heykelleri dikilmiş, cadde ve 

okullara onun adı verilmiştir.  

Üç önderin de çağdaşlaşmanın merkezine kadını koyarak çözüm aramaları, günümüze dek Türk 

Dünyasında çözümlenmemiştir. Yine Türkiye dışındaki Türklerde, özellikle Rusya coğrafyasındaki 

Türkler ve Kazakistan’da, dil için de, aynı durum söz konusudur.  Bu sorunu aşmak için başlatılmış 

çabalar, Türkiye’deki Kazak Türkleri Vakfı, Türk Dünyası ve Türk Dünyası Araştırma Vakıfları, 

Yunus Emre Enstitüsü, TİKA ve TÜRKSOY şeklindeki kurumsallaşmalar ümit vermektedir.  

Sonuçta, üç önderin uzlaştığı, daha sayılabilecek birçok ortak kültür unsurları gerçeğinden 

hareketle, Türk toplumlarını “dilde, fikirde, işte birlik” ilkeleri yönünde (Gaspıralı 1896, Lisan 

Mes’elesi, İsmail Bey Gaspıralı 150 Yaşında, http://www.ismailgaspirali.org) bir araya getirmek 

için yapılabilecekler, küreselleşme de dikkate alınarak; hemen, yakın ve uzak zamanda şeklinde 

programlanmalıdır. Ortak kültür mirasımızı içselleştirmek için, bunları halk klasikleri şekline 

getirilmeli ve Türk dünyası eğitim-öğretimine alınmalıdır. Modernleşme sürecinde önemli işlevi 

olan dil, önce Latin alfabesine geçişi yeni kabul eden Kazakistan’da (http://qha.com.ua/tr/turk-

dunyasi/nazarbayev-kazakistan-in-latin-alfabesine-gecis-kararini-imzaladi/161110/), sonra Türk 

dünyasında çözüme kavuşturulmalı; en önemlisi de, bunların gerçekleşmesini sağlayacak ortaklaşa 

kararlı bir siyasi tutum sergilenerek, motivasyon oluşturmalıdır.   
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ÖZET 
 

Bu çalışmada Kazak bilim insanlarının bilime katkıları, 2013-2017 yılları için Web Of Science 

kapsamındaki çeşitli indeksler kullanılarak değerlendirilmiştir. Bu indeksler; Science Citation 

Index (SCI®), Science Citation Index®-expanded, Social Sciences Citation Index® (SSCI®) ve 

Arts and Humanities Citation Index (AHCI®) olarak ele alınmıştır. Bütüncül yaklaşımın 

benimsenerek belirli dokümanların sistematik bir şekilde incelendiği bu nitel çalışmada, Kazakistan 

adresli, söz konusu beş yıla ilişkin 7.003 makaleden 2014 yılına ilişkin 1.432 yayın, doküman 

incelemesine tabi tutularak araştırma alanları, araştırma türleri, eserlerin yayımlandığı dergiler, atıf 

sayıları, ortak yazarların ülkeleri gibi parametreler açısından değerlendirilmiştir. Kazakistan'ın 

bilim dünyasındaki yerini belirlemek amacıyla TÜRKSOY üyesi diğer ülkelerle karşılaştırma 

yapılmış ve iyi bir yerde bulunduğu sonucuna varılmıştır.    

     

Anahtar kelimeler: Kazak bilimciler, Web of Science, TÜRKSOY 

 

ABSTRACT 

 
In this study contribution to science of Kazakh scientists has been evaluated by using several 

indices within Web of Science for 2013-2017 years. The indices have been considered as Science 

Citation Index (SCI®), Science Citation Index®-expanded, Social Sciences Citation Index® 

(SSCI®) and Arts and Humanities Citation Index (AHCI®. Kazakhstan addressed 1.432 papers 

related 2014 year of 7.003 papers related  question five years have been evaluated some parameters 

like research fields, research kinds, journals, reference numbers and country of co-authors as 

applying document review. It has been compared place of Kazakhstan in science world with other 

TÜRKSOY member countries and decided Kazakhstan's place is good.        

 
Keywords: Kazakh scientists, Web of Science, TÜRKSOY  
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1.GİRİŞ 
 

ISI Web of KnowledgeSM platformu üzerinden erişilen Web of Science, seçkin uluslararası 

araştırmaları kapsamakta olup,  Science Citation Index (SCI®), Science Citation Index®-expanded, 

Social Sciences Citation Index® (SSCI®) ve Arts and Humanities Citation Index (AHCI®) 

indekslerini içerir. 

SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI, merkezi Amerika Birleşik Devletleri ’nde bulunan ISI 

tarafından kullanılan indekslerdir. ISI kısaca, düzenli olarak binlerce bilimsel dergiyi tarayarak, 

içeriğini okuyucularına duyuran bir sistemdir. 

SCI-Expanded, 150 bilimsel disiplinde 5.900’den fazla dergi taramaktadır. İçerdiği bazı disiplinler: 

Ziraat, Astronomi, Biyokimya, Biyoloji, Biyoteknoloji, Kimya, Bilgisayar, Nöroloji, Onkoloji, 

Pediatri, Farmakoloji, Fizik, Bitki Bilimleri, Psikiyatri, Malzeme Bilimi, Matematik, Tıp, Cerrahi, 

Veteriner Bilimleri ve Zooloji. Ayrıca tüm alanlarda kongre kaynaklı yıllık 385.000 kayıt sisteme 

girmektedir. 

SSCI, 50 disiplinde 1.725 dergi taramaktadır. İçerdiği bazı disiplinler: Antropoloji, Tarih, 

Endüstriyel İlişkiler, Hukuk, Dilbilim, Felsefe, Psikoloji, Siyasal Bilimler, Halk Sağlığı, Sosyal 

yayınlar, Sosyal Yaşam, Sosyoloji, Şehir Çalışmaları, Kadınlarla İlgili Çalışmalar ve Psikiyatri. 

AHCI, Sanat ve insan bilimleri alanlarında yayın yapan 1.144 dergi taramaktadır. İçerdiği bazı 

disiplinler: Arkeoloji, Mimarlık, Sanat, Asya Çalışmaları, Klasikler, Dans, Folklor, Tarih, Dilbilim, 

Edebi Derlemeler, Edebiyat, Müzik, Felsefe, Şiir, Radyo-Televizyon-Film, Din, Dil ve Tiyatro 

Asan (2004). 

 
 

2.YÖNTEM 
 
Çalışmada bu indekslerde yer alan Kazakistan adresli araştırmalar, nitel analiz yöntemlerinden 

doküman incelemesi kullanılmıştır.  Doküman incelemesi, araştırılması hedeflenen olgu veya 

olgular hakkında bilgi içeren yazılı materyallerin analizini kapsar Yıldırım, Şimşek (2013).  

Çalışmada Web of Science'de Kazak araştırmacılara ait 2014 yılına ilişkin 1.432 makale 

incelenmiştir.  

 
 

3.BULGULAR 
 
Web of Science'de 1975'den günümüze kadar uluslararası önemli makaleler yer almaktadır.  25 

Temmuz 2017 itibarıyla Kazakistan adresli makalelerin toplam sayısı 7.003'dür.  Web of Science 

kapsamındaki Kazakistan adresli makaleler ancak 2008 yılından sonra görülmektedir. Bu 

kapsamda 2008-2017 yılları arasında yayımlanan makalelerin sayısı ve konuları Tablo 1'de 

verilmiştir. 
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Yıl Yayın Sayısı Ağırlıklı Konular 

2008 355 Fizik, Kimya 

2009 353 Matematik, Fizik 

2010 357 Fizik, Kimya 

2011 421 Fizik, Kimya 

2012 753 Matematik, Fizik 

2013 985 Matematik, Fizik 

2014 1.432 Matematik, Fizik 

2015 1.809 Matematik, Fizik 

2016 2.069 Matematik, Kimya 

2017 708 Matematik, Astronomi 

Tablo 1. 2008-2017 Yılları Arasında Web of Science'de Yayımlanan Kazakistan Adresli Makaleler 

 

 
Tablo 1'den görüldüğü gibi, Kazakistan adresli makaleler 2013 yılından sonra artış göstermektedir. 

2017 yılının henüz yarısı tamamlandığından, araştırma sayılarının2000'leri geçmesi 

beklenmektedir. 

2013 yılındaki 985 yayında pay sahibi olan üniversiteler; El-Farabi Kazak Ulusal Üniversitesi, L.N. 

Gumilev Avrasya Ulusal Üniversitesi, Rusya Bilimler Akademisi ve Nazarbayev Üniversitesi 

olarak sıralanmıştır. 

2014 yılına ilişkin 1.432 yayının üniversitelere göre dağılımı şöyledir: El-Farabi Kazak Ulusal 

Üniversitesi, L.N. Gumilev Avrasya Ulusal Üniversitesi, Rusya Bilimler Akademisi,  Nazarbayev 

Üniversitesi ve Nükler Fizik Enstitüsü. 

2015 yılındaki 1.809 yayının sahibi olan üniversiteler; El-Farabi Kazak Ulusal Üniversitesi,  L.N. 

Gumilev Avrasya Ulusal Üniversitesi, Nazarbayev Üniversitesi, Rusya Bilimler Akademisi olarak 

belirtilmiştir. 

2016 yılının 2.069 yayını  El-Farabi Kazak Ulusal Üniversitesi, Nazarbayev Üniversitesi, Rusya 

Bilimler Akademisi, L.N. Gumilev Avrasya Ulusal Üniversitesi ve Matematik Modelleme 

Enstitüsü çalışanları gerçekleştirmiştir. 

Bu çalışmada; Kazak yayınlarının yükselme gösterdiği 2014 yılının makaleleri; bilim dalı, basılan 

dergilerin ülkesi, aldığı atıf sayısı, yazar sayısı, ortak yazarların ülkesi gibi parametreler 

bakımından incelenmiştir.  

Ele alınan makalelerin araştırma alanları yüzdeleri şöyledir: 

Eğitim: % 20.6, Fizik: % 12.9, Tıp: % 9.7, Kimya: % 9.7, Matematik: % 7.1, Botanik: % 

2.3, Tarım: % 3.9, Astronomi: % 2.3, Psikoloji: % 4.2, Bilgisayar: % 2.3, Ekonomi: % 2.9, 

Mühendislik: % 4.2, Ekoloji: % 1.9, Malzeme: % 2.9, Teknoloji: % 2.3, Eczacılık: % 1.9, 

Coğrafya: % 1.3, Metalürji: %  1.3, Zooloji: % 1.0, Mineraloji: % 1.0, Diğer alanlar: % 4.3  

(Şekil 1). 
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Şekil 1. Kazakistan adresli makalelerin en yüksek oranlardaki konulara göre dağılımı (2014 yılı için). 

 

 
2014 yılında Kazakistan adresli araştırmaların % 47'si makale, % 51'i bildiridir.  Bu makaleler 

yeterli sayıda atıf da almıştır. 

2014 yılında yayımlanan Kazakistan adresli makalelerin bulunduğu dergilerin basıldığı ülkeler 

Tablo 2'de verilmiştir. 

 
Derginin Basıldığı Ülke Yüzde 

ABD 34.4 

Hollanda 32.5 

İngiltere 9.3 

Almanya 4.5 

İsviçre 4.2 

Arap Emirliği 1.6 

Polonya 1.3 

Güney    Kore 1.0 

Macaristan 1.0 

Hırvatistan 1.0 

Diğer 9,2 

Tablo 2. Kazakistan adresli makalelerin basıldığı dergilerin ait olduğu ülkeler (2014 yılı için). 

 

 

2014 yılında Kazakistan adresli araştırmaların daha çok grup çalışması olduğu görülmektedir. 

Ortak yazarlar kendi ülkelerinden olduğu gibi Türkiye, Türki Cumhuriyetler, Avrupa Ülkeleri, 

Amerika Birleşik Devletleri, Ortadoğu ülkeleri, Uzakdoğu ülkeleri araştırmacıları da 

olabilmektedir. 

 

 

4. TARTIŞMA VE SONUÇ 
 

Bu çalışmada 2014 yılında yayımlanan Kazakistan adresli makaleler bilim dalı, basılan dergilerin 

ülkesi, aldığı atıf sayısı, yazar sayısı, ortak yazarların ülkesi gibi parametreler bakımından 

incelenmiştir. Bulgulara göre Kazakistan'da Web of Science kapsamındaki dergilerde yayımlanan 

araştırmalar, 2016 yılında maksimum değerde (2.069 makale) olup, bunu 2015 (1.809 makale), 

2014 (1.432 makale) ve 2013 yılı (985 makale) izlemektedir (Şekil 2, Şekil 3).  

Yüzde 
Eğitim

Fizik

Tıp

Kimya

Matematik
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Şekil 2. Web of Science'de yer alan Kazakistan adresli yayınların yıllara göre dağılımı (2008-2013). 

 

 

Şekil 3. Web of Science'de yer alan Kazakistan adresli yayınların yıllara göre dağılımı (2014-2016). 

 

 

1989 yılında bağımsızlığını kazanan Kazakistan'ın Web of Science adresli araştırmalarının 

üniversite sayılarının artması ile çoğaldığı söylenebilir (http://tr.wikipedia.org/wiki/Kazakistan, 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Kazakistan%27daki_%C3%BCniversiteler_listesi). İncelenen 

yılın araştırmalarına bakıldığında; araştırmacıların ortak çalışma yapmaya eğilimli oldukları ve 

ortak çalışmalarında ülke ayrımı yapmadıkları saptanmıştır. 

Bulgulara göre yayınlara yapılan atıf sayısı az görünse de, çalışmalar yayımlanalı uzun süre 

geçmediğinden, atıf sayılarının artacağı beklenmektedir. 

Yapılan değerlendirmede; son yıllarda en çok yayının El-Farabi Kazak Ulusal Üniversitesi, 

Nazarbayev Üniversitesi, Rusya Bilimler Akademisi,   L.N. Gumilev Avrasya Ulusal Üniversitesi 

çalışanlarınca yapıldığı görülmüştür.  Bu üniversiteleri Karaganda Devlet Teknik Üniversitesi, 

Kazak Ulusal Tıp Üniversitesi, Karaganda Devlet Medikal Üniversitesi,  Kazak İngiliz Teknik 

Üniversitesi, Güney Kazakistan Devlet Üniversitesi izlemektedir. 

Ayrıca 2008-2016 yılları arasındaki araştırmaların temel bilimlerde yoğunlaştığı saptanmıştır. 

Türk Dünyası'nın UNESCO'su olarak bilinen TÜRKSOY'un üyesi olan Kazakistan'ın bilim 

dünyasına katkısı, bu kuruluşa üye diğer ülkelerin (Türkiye, Azerbaycan, Kırgızistan, Özbekistan 

ve Türkmenistan) Web of Science'deki yayınlarıyla karşılaştırıldığında; Türkiye'nin ardından ikinci 

sırayı aldığı görülmektedir (Tablo 3).  
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Ülke Toplam Yayın 2014 Yayın  Konu 

Türkiye 494.591 37.956 Mühendislik, Kimya, Fizik 

Kazakistan 7.003 1.432 Matematik, Fizik:47 

Azerbaycan 13.121 595 Fizik, Astronomi, Matematik 

Özbekistan 14.750 - Fizik 

Kırgızistan 1.949 119 Çevre bilimleri 

Türkmenistan 672 - Çevre bilimleri 

Tablo 3. TÜRKSOY Üye Ülkelerinin Yayınları 

 

 

Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı TÜRKSOY, 1993 yılında Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, 

Özbekistan, Türkmenistan ve Türkiye’nin Kültür Bakanlarının imzalamış olduğu anlaşma ile 

kurulmuştur (http://www. turksoy.org/tr/turksoy/about). Bilindiği gibi TÜRKSOY, Türk 

Halklarının gönül birlikteliğini ve kardeşliğini güçlendirmek, ortak Türk kültürünü gelecek 

nesillere aktarmak ve dünyaya tanıtmak için çalışmaktadır.  

Sonuç olarak, bilim dünyasında, Türkiye'nin ardından ikinci sırada yer alan Kazakistan'ın  bilim 

dünyasına katkıları, diğer Türk Dünyası devletlerine göre kayda değerdir.  
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ÖZET  
 

Çalışmada Türkiye’nin Balkanlar politikası ile bu politikada, Bosna Hersek’in yeri incelenmiştir. 

Araştırmada, Bosna Hersek’in bağımsızlığını kazandığı günden günümüze kadar iş başına gelmiş 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümetlerinin hükümet programları esas alınmıştır. Değerlendirmede, 

Türkiye’nin Balkanlar ve Bosna Hersek politikasının, oldukça gerilere giden bir geçmişinin olduğu 

anlaşılmıştır. Buna göre Türkiye’nin dış politikası, Balkanlar, özellikle de Bosna Hersek’te; toprak 

bütünlüğünün korunması, barış, istikrarın sağlanması, ilişkilerin çeşitlendirilmesi ve 

güçlendirilerek sürdürülmesi şeklindedir. Türkiye Bosna Hersek politikasındaki kararlığını, 

Cumhuriyet döneminde ilk kez, Avrupa’ya Barış Gücü çerçevesinde asker gönderirken, bir dizi 

ekonomik ve siyasi önlemler de alarak göstermiş; 2002 sonrası da, bölge ve dünyada gelişmeleri 

yönlendiren ‘aktif bir dış politika’ benimsemiştir.  

 

Anahtar Kelimeler: Türkiye, Bosna Hersek, Dış Politika.  

 

ABSTRACT  
 

In this study, Turkey’s Balkans policy and place of Bosnia-Herzegovina in this policy have been 

investigated. In the research, Republic of Turkey Governments’ government programs have been 

based on until today from achieve Bosnia-Herzegovina’s independence. In the evaluation, it has 

been understood that Turkey’s Balkans and Bosnia-Herzegovina policies have history going long 

way back. Accordingly, Turkey’s foreign policy in Balkans, specially Bosnia-Herzegovina is form 

of protect the territorial integrity, peace, stabilization, and fortification, continuation and 

diversification of relations. Turkey shoved decisiveness about Bosnia-Herzegovina policy as send 

military unit within peacekeeping force. So Turkey first time sent military unit to Europe in 

Republic Period. Also Turkey took a range of economic and political measures for Bosnia-
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Herzegovina. Turkey has appropriated “an active foreign policy” directing of developments in the 

World and the Region after 2002 year. 

 

Keywords: Turkey, Bosnia-Herzegovina, Foreign Policy. 

 

 

1. GİRİŞ  
 
Türkiye’nin Balkan ülkeleriyle siyasal, ekonomik ve kültürel ilişkisi, oldukça gerilere giden bir 

geçmişe sahiptir Cengiç (1992). Buna göre Türkiye, bu ülkelerle XIV. Yüzyıl’dan günümüze kadar 

gelen, tarihi derinliğe sahip ilişkilerine uygun olarak, köklü bir dış politika benimsemiştir. Balkan 

ülkeleri ile Türkiye ilişkilerinin uzun bir geçmişi bulunmasının, bu ülkelerden Müslüman olanlarla 

İslamiyet inancına dayalı ortak bir kültürü paylaşması etkili olmuş Balkan (2016); Türkiye de, 

ortak kültürün maddi ve manevi unsurlarının korunup sürdürülmesini sağlayacak politikalar 

üretmek durumunda kalmıştır.  

Avrupa ile Balkanların merkezinde yer alan Bosna Hersek, 1990’lı yıllarda Yugoslavya’nın 

dağılmasıyla bağımsızlığını ilan etmiştir. Türkiye, yeni oluşan ve şekillenen koşullara göre dış 

siyasetinin Balkan ülkeleri politikasını, özellikle de Bosna Hersek politikasını, Türkiye’de yaşayan 

Bosna Hersekli’lerin de baskısıyla, yeniden düzenlemiş ve bir dizi yeni uygulamalar başlatmıştır 

Balkan (2016). 

Çalışma, Bosna Hersek’in bağımsızlığını kazandığı 1992’den günümüze dek, Türkiye Cumhuriyeti 

Hükümetleri’nin benimsedikleri Bosna Hersek ile ilgili dış politikalarını siyaset sosyolojisi 

açısından değerlendirmeyi amaçlamaktadır. Çalışmanın önemi, Türkiye ile Bosna hersek 

ilişkilerinin çeşitlenip, gelişerek sürdürülmesine yapacağı katkı nedeniyledir.  

 

 

2. YÖNTEM 
 
Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden doküman incelemesi tekniği benimsenmiş, hükümet 

programları dokümanlarından sağlanan veriler analiz edilmiştir Küçük ve Aycan (2014). 1989’dan 

günümüze kadar iş başına gelmiş Türkiye Cumhuriyeti Hükümetlerinden, 47. Hükümet 

Programından 65 Hükümet Programına kadar, 19 Hükümetin Programlarında belirttikleri dış 

politikalar; Balkanlar, özellikle de Bosna Hersek politikaları, bütüncü bakış açısıyla 

değerlendirilmiştir. Hükümet politikalarının incelenmesi, hükümeti kurmakla görevlendirilen 

Başbakanların mecliste okuduğu hükümet programları üzerinden, her bir hükümet programının 

birer sosyolojik olgu olarak kabul edilmesiyle yapılmıştır. 

 

 

3. BULGULAR  
 
Türkiye ile Bosna Hersek ilişkilerini belirleyen ilk önemli sosyolojik olgu niteliğini taşıyan veri, 

Türkiye Hükümeti ile Millet Meclisini ve Türk kamuoyunu bilgilendirmek için, Bosna Hersek 

Cumhuriyeti’nce görevlendirilen, Başbakan Yardımcısı Muhammed Cengiç’in 1992’de Türkiye 

Büyük Millet Meclisinin 75. birleşiminde Bosna Hersek’te yaşanan olaylarla ilgili yaptığı 

konuşmadır. Alkışlarla meclis konuşma kürsüsüne gelen Cengiç: Amerika ve Avrupa’nın Bosna 
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Hersek’i tanıdığı günden itibaren Sırpların savaş başlattıklarını, okul, hastane, fabrika ve mabetleri, 

kısaca yaşamak için gerekli olan her şeyi, hatta kadın, çocuk ve yaşlıları yok ettiklerini söylemiştir. 

Avrupa Topluluğu ve Birleşmiş Milletlerin önlemlerinin canlarını kurtarmaya bile yetmediği, yaralı 

ya da sağ kalanların mülteci durumuna düşürülerek, her tür temel ihtiyaç ve tıbbi maddelerden 

mahrum bırakıldıklarını, bunlara yardım yapılmasını da engellediklerini, ölenleri on beş günde, 

ancak evlerinin bahçelerine gömebildiklerini belirtmiştir. Başkent Sarayevo’nun bir kısmından 

diğer kısmına geçmenin mümkün olmadığı, yardım eli uzatan Kızılhaç merkezinin tahrip 

edildiğini, Türkiye’nin Sırplarla savaşa girmesini istemediklerini, Bosna Herseklileri bu zor 

durumdan kurtarmak için Türkiye’nin kendisi veya bir başka ülke ile birlikte bir şeyler yapması 

için harekete geçmesini beklediklerini, 'Türkiye’nin yardımına gerçekten ihtiyaçlarının olduğunu' 

belirtmiştir. TBMM Başkanı da, 'Bosna Hersek Müslümanlarının acılarını paylaştıklarını, en kısa 

zamanda barış ve güvenli günlere kavuşmalarını temenni ettiğini' söylemiştir Cengiç (1992).                   

1980’li yıllardan itibaren Türkiye’de, on yıl Anavatan Partisi ilkelerini benimsemiş hükümetler 

iktidardadır. Buna göre, Anavatan Partili Başbakan Yıldırım Akbulut’un kurduğu 47. Türkiye 

Cumhuriyeti Hükümeti programının dış politikası (9/11/1989 – 23/6/1991); Mustafa Kemal 

Atatürk’ün yurtta sulh, cihanda sulh ilkesini temel alarak, ‘ahde vefa’, ‘güvenilirlik’, ‘uluslararası 

barış ve istikrarın korunup güçlendirilmesi için çaba göstermek’ şeklindedir 

(www.yerelsecim.com)47_hukumet). Yine Anavatan Partili Başbakan Mesut Yılmaz’ın kurduğu 

48. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti programının dış politikası ise (23/6/1991 – 20/11/1991); 

temelde, bir önceki dış politika ile aynı çizgidedir. Yani dış politikadaki siyasi mücadelenin ‘ikna’, 

‘uzlaşma’ ve ‘fikirlere saygıyı’ esas alacağı, Balkan ülkeleriyle de ‘çok yönlü ilişkilerin 

geliştirileceği’ şeklindedir (www.yerelsecim.com)48_hukumet).  

Doğru Yol Partisi ile Sosyal Demokrat Halkçı Parti koalisyonun Başbakanı Süleyman Demirel’in 

kurduğu 49. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti programının dış politikası (20/11/1991 – 16/5/1993);  

Türkiye’nin Balkanlardaki sorumluluğunu, yurtta sulh cihanda sulh ilkesine göre yerine 

getirmektir. Yani 'ırkçılık', 'mezhepçilik', 'etnik rekabet', dini hoşgörüsüzlükten kaynaklanan 

çatışmaların, bölge hükümetleriyle ‘insan hakları’ temelinde, 'el birliği yaparak üstesinden 

gelineceği' şeklindedir (www.yerelsecim.com)49_hukumet).   

Doğru Yol Partisi ile Sosyal Demokrat Halkçı Parti koalisyonun Başbakanı Tansu Çiller’in 

kurduğu 50. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti programı dış politikası (16/5/1993 – 5/10/1995); 

soğuk savaşın geçişini yaşayan Balkanlarda, uluslararası toplumu 'adil barış ve işbirliği' için, 

Birleşmiş Milletler Yasası, Paris Şartı ve İkinci Helsinki Belgesi’nde kendisine verdiği sözleri 

tutması gerektiği şeklindedir. Yoksa etnik çeşitlilik içerisinde uyum yerine, etnik çekişme ve 

gerilimlerden kurtulunamayacağı bildirilmiştir. Ayrıca değişimin, çağdaş normları yansıtan 

idealizmle gerçekleşeceği, bu normları çiğneyen saldırgan eylemler nerede ve ne zaman olursa 

olsun, aynı ilkelerle değerlendirilip karşılık görmesi gerektiği belirtilmiştir. Buna göre Türkiye, 

sancılı Balkan coğrafyasının refah, barış ve istikrar yönündeki değişiminin itici gücü olacaktır. 

Türkiye'nin Bosna Hersek’te saldırganlığın önlenmesi ve cezalandırılmasında başarılı olamayan 

Atlantik Avrupa Dünya’sının güvenlik kurumlarının güçlendirilmesine öncelik tanıyacağı, Sırp 

saldırganlığının tüm sonuçlarının ortadan kaldırılmasına yönelik politika ve girişimlerini 

sürdüreceği belirtilmiştir (www.yerelsecim.com)50_hukumet).    

Doğru Yol Partisi azınlık hükümetinin güvenoyu almayan Başbakanı Tansu Çiller’in II. kez 

kurduğu 51. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti programının dış politikası (5/10/1995 – 30/10/1995); 

Türkiye’nin Bosna Hersek toprak bütünlüğünü korumak için, Cumhuriyet döneminde ilk kez, 

uluslararası Barış Gücü çerçevesinde, Avrupa’ya asker göndermek şeklindedir. Böylece 

Türkiye’nin Boşnak – Hırvat federasyonunda önemli rol oynadığı belirtilmiştir. Diğer yandan aynı 
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dış politika ile, İslam Temas Grubu çerçevesinde kurulan, Bosna’ya acil yardım grubunun 

İstanbul’da toplanmasının sağlandığı, bu toplantıda Bosna’ya yapılacak ekonomik ve insani 

yardımın koordinatörlüğünü Türkiye’nin yapmasının kararlaştırıldığı belirtilmiştir.  Ayrıca barışın 

sağlanmasıyla birlikte, Bosna’nın yeniden imar ve inşasında Marshall Planı türünde yardım 

seferberliği ile ilgili Türkiye önerisinin, uluslararası toplumda genel destek gördüğü belirtilmiştir  

(www.yerelsecim.com)51_hukumet). 

Doğru Yol Partisi ile Cumhuriyet Halk Partisi koalisyon hükümetinin Başbakanı Tansu Çiller’in 

III. kez kurduğu 52. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti programında dış politika (30/10/1995 – 

6/3/1996); kişilikli bir siyaset ile, önceki kararların takibi olacakları şeklindedir 

(www.yerelsecim.com)52_hukumet).  

Anavatan Partisi ile Doğru Yol Partisi koalisyon hükümetinin Başbakanı Mesut Yılmaz’ın II. kez 

kurduğu 53. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti programı dış politikası (6/3/1996 – 28/6/1996); 

Balkanlarda dostluk ve işbirliğini geliştirmek, uyuşmazlıkta Türkiye’nin yapıcı tutumunu 

sürdürmektir (www.yerelsecim.com)53_hukumet). 

Doğru Yol Partisi ile Refah Partisi koalisyon hükümetinin Başbakanı Necmettin Erbakan’ın 

kurduğu 54. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti programı dış politikası (28/6/1996 – 30/6/1997); 

Balkanlarda barışın korunmasını temel almaktadır. Buna göre dostluk, iyi komşuluk ilişkileriyle, 

işbirliğinin geliştirileceği bildirilmiştir (www.yerelsecim.com)54_hukumet). 

Anavatan Partisi, Demokratik Sol Parti, Demokrat Türkiye Partisi koalisyon hükümetinin 

Başbakanı Mesut Yılmaz’ın III. kez kurduğu 55. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti programı dış 

politikası (30/6/1997 – 11/1/1999); Balkan ülkelerinin ekonomik, kültürel ve sosyal koşullarının 

iyileştirilmesine destek olunması şeklindedir. Böylece barış, istikrar, güven, işbirliği ve refahın 

yaygınlaştırılmasına katkıda bulunulacağı belirtilmiştir (www.yerelsecim.com)55_hukumet). 

Demokratik Sol Parti azınlık hükümetinin Başbakanı Bülent Ecevit’in IV. kez kurduğu 56. Türkiye 

Cumhuriyeti Hükümeti programı dış politikası (11/1/1999 – 28/5/1999); Balkanlarda dayanışma ve 

işbirliğine katkının devam edeceği belirtilmiştir (www.yerelsecim.com)56_hukumet). 

Demokratik Sol Parti, Milliyetçi Hareket Partisi ve Anavatan Partisi koalisyon hükümetinin 

Başbakanı Bülent Ecevit’in V. kez kurduğu 57. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti programı dış 

politikası (28/5/1999 – 19/11/2002); Balkan devletleriyle ilişkilerin her bakımdan geliştirilmesine 

devam edileceği belirtilmiştir (www.yerelsecim.com)57_hukumet).  

Adalet ve Kalkınma Partisi hükümeti Başbakanı Abdullah Gül’ün kurduğu 58. Türkiye 

Cumhuriyeti Hükümeti programındaki dış politikada (19/11/2002 – 12/3/2003); öncekilerden farklı 

bir dış politika izleneceği belirtilmiştir. Buna göre, 'kriz bölgelerinde daha fazla inisiyatif alınarak 

kriz çözümüne somut katkıda bulunulacağı', artık gelişmeleri izleyen değil, yönlendiren ‘aktif bir 

diplomasi’nin izleneceği, yakın çevrenin güven ve istikrarı için daha fazla çaba gösterileceği, 

bölgesel işbirliğinin gelişmesine daha fazla katkıda bulunulacağı belirtilmiştir. Balkan politikası da, 

bölge gerilimini düşürmek, barışı kalıcı kılmak için 'ekonomi ağırlıklı projeler geliştirmek' 

şeklindedir  (https://www.akparti.org.tr)documents,58inci-hukumet-programi-pdf). 

Adalet ve Kalkınma Partisi hükümetinin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kurduğu 59. Türkiye 

Cumhuriyeti Hükümeti dış politikası (14/3/2003 – 29/8/2007); önceki hükümetin dış politikasını 

geliştirerek sürdürmektir (https://www.akparti.org.tr)documents,59inci-hukumet-programi-pdf). 

Adalet ve Kalkınma Partisi hükümetinin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’ın II.kez kurduğu 60. 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti programı dış politikası (29/8/2007 – 6/7/2011); küresel ve bölgesel 

gelişmeleri yönlendirebilen ‘aktör ülke’ hedefini gerçekleştirmektir. Bunu için, Balkan ülkeleri 

başta olmak üzere, bütün ülkelerle ilişkileri kurumsallaştırmaktır 

(https://www.akparti.org.tr)documents,60inci-hukumet-programi-pdf). 
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Adalet ve Kalkınma Partisi hükümetinin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’ın III. kez  kurduğu 61. 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti programı dış politikası (6/7/2011 – 29/8/2014); Türkiye’yi küresel 

ve bölgesel gelişmelerle olayları yönlendirebilen, ‘aktör ülke’ haline getirmektir. Buna göre Balkan 

ülkeleriyle ilişkileri güçlendirmek için barış, huzur ve istikrarın kalıcı hale gelmesine katkı 

yapmaya devam etmektir (https://www.akparti.org.tr)documents,61inci-hukumet-programi-pdf). 

Adalet ve Kalkınma Partisi hükümetinin Başbakanı Ahmet Davutoğlu’nun kurduğu 62. Türkiye 

Cumhuriyeti Hükümeti programı dış politikası (29/8/2014 – 28/8/2015); çok boyutlu, etkin, 

müzakere ve işbirliğine dayanıp,' insanı' merkez alır. Balkanlarda barış ve istikrarı sağlamak için 

siyasi, dini ve etnik gerginliklerin önlenmesine katkıda bulunur. Türkiye bu hedefi gerçekleştirmek 

için Bosna Hersek, Sırbistan ve Türkiye ile Hırvatistan, Sırbistan ve Türkiye üçlü mekanizmalarını 

kullanacaktır. Böylece Türkiye'nin Balkan ülkeleriyle ilişkileri güçlenip, barış ve istikrar da kalıcı 

kılınacaktır (www.memurlar.net)haber)62_Hükümet Programının tam metni). 

Adalet ve Kalkınma Partisi hükümetinin Başbakanı Ahmet Davutoğlu’nun II. kez kurduğu 63. 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, bir seçim hükümetidir.  Bu hükümetin dış politikası (28/8/2015 – 

25/11/2015), aynı siyasi partinin aynı Başbakanı olduğundan, daha önceki hükümet programlarıının 

dış politikası ile benzerlik gösterir (www.sabah.com.tr)gundem)2015/08/29). 

Adalet ve Kalkınma Partisi hükümetinin Başbakanı Ahmet Davutoğlu’nun III. kez kurduğu 64. 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti programındaki dış politika (25/11/2015 – 24/5/2016); önceki 

hükümetlerden farklı olarak, ülkelerle kültürel işbirliğinin güçlendirilmesi için kültür 

antlaşmalarının güncellenmesi, böylece barış ve istikrarın kalıcı olmasına katkı sağlanması 

şeklindedir (www.basbakanlik.gov.tr)docs)64.hukumet_programi.pdf). 

Adalet ve Kalkınma Partisi hükümetinin Başbakanı Binali Yıldırım’ın kurduğu 65. Türkiye 

Cumhuriyeti Hükümeti programındaki dış politika (24/5/2016 –  ); Balkanlarla sürekli barış ve 

kardeşlik politikalarını kararlılıkla sürdürmektir (https://www.akparti.org.tr)site)haberler, 65. 

hükümet programı – AKPARTİ). Dış İşleri Bakanı Mevlut Çavuşoğlu, 2017 yılı başındaki Türkiye 

dış politikasını açıklarken; Türkiye, Bosna Hersek ve Sırbistan Dış İşleri Bakanlarının katılmasıyla 

on kez; Türkiye, Bosna Hersek, Hırvatistan Dış İşleri Bakanları katılımıyla da beş kez toplantılar 

gerçekleştirildiği, benzer toplantının Başbakanlar düzeyinin de planlandığı, Birleşmiş Milletler 

Genel Kurulu’nda temaslara devam edildiği, İstanbul Süreci ile Belgrad Piriştine diyalog süreçleri 

çerçevesindeki kazanımların sürdürüleceğini belirtmiştir Çavuşoğlu (2016).  

 

 

4. TARTIŞMA 
 
Türkiye’nin Bosna Hersek ile ilişki ve politikası oldukça gerilere giden bir geçmişe sahip 

olduğundan, Başbakan Yardımcısı Muhammed Cengiç’in Bosna Hersek’deki mevcut durumu 

anlatan Türkiye Büyük Millet Meclisindeki konuşması, hükümetlerde gerekli karşılığı hemen 

bulmuştur. Buna göre Türkiye cumhuriyet döneminde ‘ilk kez’, Uluslararası Barış Gücü 

çerçevesinde, Avrupa’ya asker gönderirken; her hükümet, kalıcı barış sağlamak için, sürekli 

girişimlerde bulunduğu gibi, ekonomik, kültürel ve sosyal koşulların iyileştirilmesi için de çaba 

göstermiştir. Örneğin, Türkiye, Bosna Hersek’e yapılacak insani yardımın koordinatörlüğünü 

üstlenirken; 2002 sonrası benimsenen yeni, aktif bir dış politika ile ’bölgesel ve küresel gelişmeleri 

yönlendiren aktör ülke’, Bosna Hersek’te de, kalıcı barış için 'ekonomi ağırlıklı projeler geliştirme' 

kararlaştırmıştır.  Bütün bu söylemlere karşın Bosna Hersek ile dış ticaret henüz istenilen sevide 

değildir. Türkiye, Bosna Hersek ile sık dış ticaret yapan ülke sıralamasında on beşincidir Sarısaçlı  

(2011). 
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Türkiye’nin Balkanlar ve Bosna Hersek politikalarının ürünü olarak Bosna Hersek, çalışma alanları 

barış ve silahsızlanma, insan hakları, sosyal ve ekonomik gelişmeler, siyasi ve hukuki meseleler 

olan ve kuruluşu 1889’a kadar geriye giden Parlamentolar Arası Birlik (PAB)’e üye olurken;  

PAB’ın alt organlarından Türk grubunu ilgilendiren, PAB Akdeniz’de Güvenlik ve işbirliği 

Konferansı (AKGİK) süreci ile Türkiye’nin 26. Yasama dönemindeki Parlamentolararası dostluk 

gruplarına da, 6/3/2016 tarihinden itibaren dâhil olmuştur (26. Yasama Dönemi Parlamentolararası 

Dostluk Grupları, 2017).  Bosna Hersek, birçok uluslararası örgütün de üyesidir. Örneğin, 1992'de, 

Birleşmiş Milletler, IMF ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Örgütü’ne (OSCE) , 1995'de Dünya 

Bankası’na,  2002'de Avrupa Konseyi ile Bölgesel İşbirliği Konseyi’ne ( RCC) üyedir. Avrupa 

Birliği'ne entegrasyon sürecini de, öncelikli hedef olarak belirlemiştir; Sarısaçlı  (2011).    

 

 

5.SONUÇLAR  
 
Türkiye'nin Dünya ve Balkan ülkeleri politikası; ahde vefa, güvenilirlik, uluslararası barış, 

istikrarın korunması ve güçlendirilmesi için sürekli çaba gösterilmesi şeklindedir. Bu dış politika 

temelini Mustafa Kemal Atatürk’ün yurtta sulh, cihanda sulh ilkesinden alır. Türkiye 2002 yılından 

itibaren, dış politikada, önceki dış politikalardan farklı olmaya başlamıştır. Artık  daha aktif bir dış 

politika benimsenmiştir. Buna göre, başta Balkan ülkeleri olmak üzere, dünya ile ilişkilerin 

kurumsallaştırılması ile kriz bölgelerinde daha fazla inisiyatif alınarak, gelişmeleri yönlendiren 

aktif bir dış politika benimsenmiştir.       
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www.yerelsecim.com)49_hukumet (Erişim Tarihi:10/08/2017) 

www.yerelsecim.com)50_hukumet (Erişim Tarihi:10/08/2017) 

www.yerelsecim.com)51_hukumet (Erişim Tarihi:10/08/2017) 

www.yerelsecim.com)52_hukumet (Erişim Tarihi:10/08/2017) 

www.yerelsecim.com)53_hukumet (Erişim Tarihi:10/08/2017) 

www.yerelsecim.com)54_hukumet (Erişim Tarihi:10/08/2017) 

www.yerelsecim.com)55_hukumet (Erişim Tarihi:10/08/2017) 

www.yerelsecim.com)56_hukumet (Erişim Tarihi:10/08/2017) 

www.yerelsecim.com)57_hukumet(Erişim Tarihi:10/08/2017) 

https://www.akparti.org.tr)documents,58inci-hukumet-programi-pdf (Erişim 

Tarihi:10/08/2017) 

https://www.akparti.org.tr)documents,59inci-hukumet-programi-pdf               (Erişim 

Tarihi: 10/08/2017) 

https://www.akparti.org.tr)documents,60inci-hukumet-programi-pdf (Erişim 

Tarihi:10/08/2017) 

https://www.akparti.org.tr)documents,61inci-hukumet-programi-pdf (Erişim 

Tarihi:10/08/2017) 

www.memurlar.net)haber)62_Hükümet Programının tam metni  (Erişim 

Tarihi:10/08/2017) 

www.sabah.com.tr)gundem)2015/08/29, (Erişim Tarihi:10/08/2017) 

www.basbakanlik.gov.tr)docs)64.hukumet_programi.pdf (Erişim Tarihi:10/08/2017) 

https://www.akparti.org.tr)site)haberler, 65. hükümet programı – AKPARTİ (Erişim 

Tarihi:10/08/2017) 

https://www.basbakanlik.gov.tr/Forms/_Global/_Government/pg_CabinetHistory.aspx 

(Erişim Tarihi:10/08/2017) 
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ÖZET 
 

Bu çalışmada İslam ülkelerinin dijital çağdaki konumlarının ortaya konulması için İnsani 

Gelişmişlik Endeksi, Bilgi ve İletişim Teknolojileri Gelişmişlik Endeksi ve İslamicity Endeksi 

üzerinden analiz çalışmaları yapılmıştır. Ayrıca korelasyon analizi yapılarak korelasyon matrisi 

oluşturulmuş ve endeksler arasındaki ilişki incelenmiştir. Bu çalışmanın amacı; İslam ülkelerinin 

ve Türki cumhuriyetlerin uluslararası verileri incelenerek bu ülkelerin sosyal ve ekonomik alanda 

yapması gereken çalışmalara kısa ve özlü biçimde değinilmesidir. Bu endeksler üzerinde 

korelasyon analizi yapılarak üç endeksin aralarındaki ilişki incelenmiştir. Sonuçta İslam ülkelerinin 

2030 ve 2050 yılları için stratejik hedefler belirlemesi ve bir araya gelip aynı çatı altında bu 

hedefler için dijital çağın tüm imkanlarını kullanarak çok yoğun sosyal, ekonomik ve bilimsel 

çalışmalar yapması gereklidir. 

 

Anahtar Kelimeler: Dijital çağ, İslam dünyası, insani gelişmişlik endeksi, bilgi ve iletişim 

teknolojileri gelişmişlik endeksi, islamicity endeksi. 

 

ABSTRACT 
 
In this study, the Human Development Index, Information and Communication Technology 

Development Index and Islamicity Index were analysed in order to put Islamic countries' position 

in digital age. Correlation matrix was also created by performing correlation analysis and the 

relationship between the indices was examined. The purpose of this study is; reviewing 

international indices' data of Islamic and Turkic countries for recommending what countries need 

to do in the social and economic arena in a short and concise manner. Correlation analysis was 

performed on these indices and the relationship between these three indices was examined. In 

conclusion, Islamic countries should set strategic targets for 2030 and 2050 and should use all 

possibilities of digital age to reach these goals. These countries should do scientific, social and 

economic work in collaboration. 

 

Keywords: Digital age, Islamic world, human development index, information and communication 

technology development index, islamicity index. 
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1.GİRİŞ  
 
Dijital çağ, sayısal olmayan bazı verilerin bile sayısallaştırılması ve bunlarla birtakım analizlerin 

yapılmasına imkân tanımıştır. Bu imkanlar her geçen gün boyut değiştirerek yeniden şekil 

almaktadır. Matematiğin, teknolojinin yardımıyla sosyal bilimlerde yani mühendislik ve fen 

bilimleri dışında kalan disiplinlerdeki önemi ve kullanımı son derece yaygınlaşmıştır. Yapay 

zekânın temelini bu yeni yaklaşımlar oluşturmaktadır. Sosyal bilimler ve matematik büyük 

verilerin analiziyle insanlığı yeni ufuklara taşıyacaktır. Bu ufuklara erişen bir toplumun edilgen 

değil etken bir özne olarak kendi kültür, uygarlık veya medeniyetine uygun kendine özgü içerik 

üretmek zorundadır. Aksi takdirde gelecekte tarihe monoton ve batıdan dayatılan bir uygarlık 

kalacaktır. Ve bu uygarlık asla medeniyet olamayacaktır. Çünkü medeniyet, sadece içerisinde 

hakikatin, hikmetin ve insanın olduğu zamanlarda ve mekânlarda üretilebilir.  

Bugün batı uygarlığında üretilen her dijital nesne batı uygarlığının hedeflerine uygun içeriğe 

sahiptir. Örneğin dizilerde, filmlerde ve dijital oyunlarda batı kendini kutsar iken 

ötekileştirdiklerini aşağılar ve tüm dünyaya düşman olarak gösterir. Yani ötekine ikincil ve edilgen 

bir rol biçer. Böylece zihinler büyük bir kuşatmanın altında kalır. Öte yandan şiddet, eş cinsellik, 

kumar ve alkol bağımlılığı için birçok yol hem gösterilir hem özendirilir. Yani algılar gerçeğinin 

önüne geçirilir ve tüm insanlar hazzın dumanlı havasında boğulur. Dolayısıyla bugünkü batı 

uygarlığı ötekini terör, düşman ilan ederek; silah, fuhuş, uyuşturucu, alkol ticaretinden büyük 

paralar ile terörize bir sistem kurarak dünyaya hükümranlığını kabul ettirir. 

Tek taraflı aktarılan ve yoğun propaganda içeren dijital içeriklere karşı İslam dünyası maalesef 

pasif, edilgen ve her söyleneni kabul etmek zorunda kalmıştır. Çünkü dijital çağa uygun ve yeterli 

bilgi üretememektedir. Dahası kendini doğru ifade edememektedir. Böylece tanımlanan edilgen bir 

yapı ile her söyleneni hemen hemen her alanda doğru kabul ederek tarih yapımının dışında 

kalmaktadır. Bunun en büyük sebebi belirlenmiş bir merkezi otoritesinin olmayışıdır. Halbuki 

İslam dışında tüm dinlerin bir merkezi otoritesi vardır. Yeri geldiğinde kendine bağlı tüm ülkeleri 

bir araya getirecek güce de sahiptirler. Fakat İslam, Osmanlının durdurulması ile birlikte öksüz 

kalmıştır. Bu öksüzlük tüm Müslümanlara çok ağır bedeller ödetmiştir ve ödetmeye devam 

etmektedir.  

Endülüs 8 yüzyıla yakın Müslüman kalabilmiştir. İstanbul ise yaklaşık olarak 6 yüzyıldır 

Müslümandır. Şimdiye kadar çocuk harçlı seferiyle beraber 10 kez haçlı seferi İslam dünyasına 

yapılmıştır. Bugün Amerika teknik ve askeri üstünlüğü ile bu savaşları çeşitli biçimlerde devam 

ettirmektedir. Bu savaşların en büyüğü İslam’a açılmıştır. Çünkü İslam medeniyeti, batı uygarlığı 

karşısında alternatifler üretecek tek medeniyet olma vasfını yitirmemiştir. Ve vahşi kapitalist 

dünyada yani insanın ruhunu yitirdiği dünyada insana ruh kazandıracak, insana yeniden insan olma 

fırsatı tanıyacak yegâne seçenektir. Dolayısıyla İslam dünyasına yapılan seferler durmamıştır. 

Bilakis boyut ve şekil değiştirerek devam etmektedir. Kardeşi kardeşe düşman eden bu asimetrik 

savaşlar başta batılı silah şirketlerinin ve tüm batı menşeli kurum kuruluşların işine gelmektedir.  

Modern savaşların en önemli cephesi ve hedefi zihinlerdir. Bu nedenle günümüzde bir atom 

bombasının oluşturamadığı etkiyi algı yönetimi oluşturabilmektedir. “Dünyanın en küçük devleti 

olan Vatikan’ın bile doğrudan ya da dolaylı olarak sahibi olduğu veya yönlendirdiği günlük, 

haftalık ve aylık 200’den fazla gazete ve dergi, 154 radyo istasyonu veya emisyonu, 49 TV kanalı 

veya kablolu yayını bulunmaktadır” (Altındal, 2015, s. 21). Gelirleri bu medya araçlarından aldığı 

reklamlardan ibaret değildir. Bu reklamlar her ne kadar büyük meblağlar tutsa da bir de kilise 

vergileri, bağışlar, aidatlar, hisse – borsa gelirleri ve bankacılık – faiz gelirleri ile toplamda 500 
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milyar Euro olduğu tahmin edilmektedir (Fortune, 2014). Vatikan bu kadar büyük yapıyı çok az bir 

grup klişe mensubu ile yönetmektedir.  

Tarihte her kurumun karşısına alternatif bir kurum oluşturan İslam medeniyeti bugün yoğun 

nüfusuna rağmen sahipsiz ve batı uygarlığının kurumlarının karşısında alternatif kurumlar 

oluşturamamaktadır. İşte bu nedenle İslam dünyasında hakiki bir uyanış oluşamamaktadır. Zira 

propagandayı iyi kullanan batı uygarlığının kurumları (Vatikan ve Hollywood gibi) meydanları boş 

bularak Müslüman zihinleri kirletmekte ve hakikatten uzaklaştırarak, hedonizmin, konfortizmin ve 

egoizmin yani şeytani heveslerin kucağına bırakıvermektedir. 

 

 

2.İSLAM ÜLKELERİNDE NÜFUS  
 
Nüfus artış hızının dünya ortalaması 1,2’dir. İngiltere’nin nüfus arış hızı 1960’da 0,3 iken 2016 

yılında bu oran yaklaşık 3 katına çıkarılarak 0,8 düzeyine çekilmiştir (The World Bank, 2017). 

Fakat bu İslam ülkelerinde özellikle dünyada etkisi olacak İslam ülkelerinde hızlı bir düşüş 

gözükmektedir. İslam ülkelerinin 1960’da doğum oranı 2,96 iken 2016 yılında bu oran 2,16’ya 

gerilemiştir. Yaklaşık olarak %27’lik nüfus artış hızında azalış meydana gelmiştir. Aşağıdaki tablo 

insani gelişmişlikte en iyi değerlere sahip olan ülkelere göre sıralanmıştır. İslam ülkelerinde insani 

gelişmişlik bakımından en iyi değere sahip olan ülke Katar ve Suudi Arabistan’dır. Türki 

Cumhuriyetlerde en iyi değere Kazakistan ve Türkiye sahiptir. Nüfus yoğunluğuna göre ilk 10 ülke 

sıralaması 2016 yılında şu şekildedir: Endonezya, Pakistan, Nijerya, Bangladeş, Mısır, İran, 

Türkiye Sudan, Cezayir ve Iraktır. 2050 yılına yönelik yapılan tahminde ise ilk 10 ülke sıralaması 

şu şekildedir: Nijerya, Endonezya, Pakistan, Bangladeş, Mısır, Sudan, Uganda, Türkiye, İran ve 

Iraktır.  

Dünya nüfusu 2016 yılında yaklaşık 7,5 milyar iken 2030 yılında yaklaşık 8,5 milyar 2050 yılında 

ise 10 milyara yaklaşacağı tahmin edilmektedir. Population Reference Bureau’nun 2016 yılında 

yayımladığı rapora göre; Nijer’de nüfusun %50’si 15 yaş altıdır. Mısır’da doğurma oranı 3,5’tur. 

Bangladeş’te her 1000 bebekten 38’si ölmektedir (PRB, 2016).  

Bugün Vatika’nın nüfusu 1000 kişiden azdır. Dünyanın en küçük ülkesidir. Fakat elinde 

bulundurduğu güç ile tüm dünyayı etkilemektedir. Öte yandan 2000 yıldan beri ayakta kalmayı 

başaran tek kuruluştur. Elindeki gücü iyi kullanan etkin devletlere en iyi örnek Vatikan’dır. 

Propagandayı iyi kullanan bu küçük devlet algıyı gerçeğin önüne koymayı çok iyi bilmektedir. Bu 

nedenle İslam ülkelerinin hakikati ortaya koyabilmeleri için ellerindeki gücü çok iyi 

değerlendirmeli ve ilk önce İslam’ın hakikatini dünyaya haykıracak bir merkez oluşturmalıdırlar. 

Akabinde nüfusu yani Müslüman insan kaynağını dijital çağa uygun eğitecek alt yapıyı 

oluşturmalıdırlar. 2030 ve 2050 için stratejik hedefler ortaya konulmalı ve İslam dünyası yeniden 

bir araya gelerek bu hedeflere ulaşmak için ortak hareket etmelidir. Aksi takdirde 2030’dan 

2050’ye doğru İslam ülkelerinin sayısı bölünerek artarken küresel ölçüde İslam’ın ve Müslüman 

ülkelerin etkisi giderek azalacaktır. Böylece Müslümanlar giderek daha edilgen toplumlar, aşiretler 

veya kabileler haline getirilecektir. Bu edilgenlik Müslümanlara geçmiştekinden daha ağır bedeller 

ödetebilir. Yani daha fazla terörizm daha fazla mültecilik daha fazla ölüm ve talan Müslümanların 

kaderi haline gelebilir. Bu nedenle acil önlemlerin alınması ve planlama sürecinin tarihi birikimle 

yapılması taklitçilikten uzak İslam’ın tarihi birikimine özgü stratejilerin geliştirilmesi çok ama çok 

elzemdir. Bu nedenle içinde bulunduğumuz dijital çağda insani gelişmişliğin artırılması ve bilgi 

teknolojilerinin etkin kullanımı ve üretim aracı haline getirilmesi büyük önem arz etmektedir. Bu 

amaçla bu çalışma kapsamında insani gelişmişlik endeksi, bilgi iletişim teknolojileri gelişmişlik 
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endeksi ve islamicity endeksleri korelasyon analizine tabi tutularak aralarındaki ilişki ortaya 

konulmuştur. 
 

 

3.İNSANİ GELİŞMİŞLİK ENDEKSİ VE İSLAM ÜLKELERİ 
 
1990 yılında ilk kez Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından yayımlanan insani 

gelişme endeksinde, uzun sağlıklı yaşam, bilgiye erişim, insana yakışır yaşam koşulları temel 

alınarak hesaplanmaktadır. Gelirle birlikte insani gelişmişliği gelirin dışında yer alan parametreleri 

esas alarak ülkeleri hem sosyal hem de ekonomik bakımdan karşılaştırmak amaçlanmıştır. Böylece 

sağlık, eğitim ve gelir göstergelerini birleştiren yeni bir kalkınma ölçümü ortaya çıkarılmıştır. 

Sağlık, eğitim ve gelir olmak üzere 3 temel endeks ve bu endekslerin altında sıralanan 4 gösterge 

vardır. Doğuşta beklenen yaşam süresi sağlık endeksinin altında yer alırken, ortalama eğitim süresi 

ve beklenen eğitim süresi eğitimin endeksinin altında yer almaktadır. Kişi başına gayri safi milli 

gelir göstergesi ise gelir endeksinin altında yer almaktadır. Bu endeks toplam 188 ülkeye 

uygulanmaktadır (UNDP, 2016) (TÜİK, 2017). 

Save the Children Örgütü tarafından annelerin endeksi 179 ülke için hesaplanarak bir rapor 

hazırlanmıştır. Bu rapora göre anne refahını etkileyen temel konu başlıkları: anne sağlığı, çocuk 

sağlığı, eğitim durumu, ekonomik durum ve siyasi durum olarak belirlenmiştir. Türkiye, endeks 

sıralamasına 179 ülke içerisinde 65. sırada yer almaktadır. İlk 3’de Norveç, en son sırada ise 

Somali yer almaktadır. İslam ülkeleri içinde 38. sıra ile Suudi Arabistan yer alırken Türki 

Cumhuriyetlerde en iyi değere 58. sırada Kazakistan yer almaktadır (TÜİK, 2017) (Save the 

Children, 2016). Yukarıdaki tabloya bu endeksin eklenmesinin sebebi insani gelişmişlik endeksini 

doğrudan etkileyen ve nüfus için önemli bir gösterge olmasından kaynaklanmaktadır. 
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Ülke 1960 

Doğum 

Hızı  

2016 

Doğum 

Hızı 

2015 Annelerin 

Endeks Sırası 

2015 İnsani 

Gelişme Endeks 

Sırası 

2016 Toplam 

Nüfus (Milyon) 

2030 Toplam 

Nüfus (Milyon) 

2050 Toplam 

Nüfus (Milyon) 

Katar 7,10 3,50 55 33 2,5 3 3,5 

Suudi 

Arabistan 

3,00 2,30 38 38 31,7 39,9 50 

Birleşik Arap 

Emirlikleri 

5,90 1,30 47 42 9,3 11 12,8 

Bahreyn 3,50 3,80 49 47 1,4 1,7 1,9 

Kuveyt 10,30 2,90 60 51 4 5 6 

Umman 2,30 5,20 63 52 4,4 5,1 6 

Kazakistan 4,40 1,40 58 56 17,8 20,5 24,7 

Malezya 3,10 1,50 71 59 30,8 36,1 40,7 

İran 2,60 1,10 84 69 79,5 87,9 91,6 

Türkiye 2,40 1,60 65 71 79,5 88,4 93,5 

Arnavutluk 3,00 -0,20 82 75 2,9 2,8 2,4 

Lübnan 3,30 2,60 73 76 6,2 5,5 5,6 

Azerbeycan 3,30 1,20 90 78 9,8 10,6 10,8 

Cezayir 2,50 1,80 76 83 40,8 50,6 63,2 

Ürdün 5,20 3,20 100 86 8,2 9 11,4 

Surinam 2,90 0,90 108 97 0,5 0,6 0,7 

Tunus 1,30 1,10 59 97 11,3 13,1 14,9 

Libya 3,30 0,90 50 102 6,3 7,4 8,4 

Özbekistan 3,30 1,70 118 105 31,9 36,2 39 

Mısır 2,80 2,00 116 111 93,5 121,6 168,8 
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Türkmenistan 3,40 1,70 99 111 5,4 6,2 6,6 

Endonezya 2,60 1,10 112 113 259,4 305,7 359,8 

Kırgız 

Cumhuriyeti 

3,10 2,10 107 120 6,1 8,2 11,6 

Irak 2,40 3,00 100 121 38,1 53,4 76,5 

Fas 3,10 1,40 125 123 34,7 38,1 38,8 

Guyana 3,10 0,60 113 127 0,8 0,8 0,8 

Tacikistan 3,20 2,20 127 129 8,6 11,1 14,2 

Bangladeş 2,80 1,10 130 139 162,9 186,5 202,2 

Pakistan 2,30 2,00 149 147 203,4 265,6 344 

Suriye  3,20 -1,60 111 149 17,2 26,1 31,2 

Nijerya 2,00 2,60 166 152 186,5 261,9 397,5 

Kamerun 2,00 2,60 145 153 24,4 34,4 51,9 

Moritanya 2,90 2,80 150 157 4,2 5,7 8 

Senegal 2,70 2,90 124 162 14,8 21,6 34,4 

Uganda 3,00 3,30 141 163 35,59 58,1 101,54 

Sudan 2,90 2,40 146 165 42,1 61,7 105 

Benin 1,30 2,80 163 167 10,8 16,6 24 

Yemen 1,70 2,50 162 168 27,5 36,3 47,1 

Afganistan 1,80 2,70 159 169 33,4 45,5 62,4 

Mali 1,10 3,00 176 175 17,3 26,1 43,6 

Sierra Leone 1,30 2,20 169 179 6,6 8,9 12,6 

Mozambik 2,20 2,90 144 181 27,2 41,9 74,4 

Gine 1,60 2,50 164 183 11,2 18,3 27,5 

Burundi 1,90 3,10 147 184 11,1 17,2 30,4 
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Burkina Faso 1,40 2,90 166 185 19 28,2 47 

Çad 1,90 3,10 172 186 14,5 22,7 38,5 

Nijer 2,80 3,80 175 187 19,75 34,29 68,87 

Şekil 1: İslam Ülkelerinin Nüfus Verileri ve İnsani Gelişmişlik Göstergeleri 
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İnsani gelişmişlik endeksinin son yıllarda ne şekilde bir dönüşüm geçirdiğinin ortaya konulması 

için son 35 yıl içindeki veriler aşağıdaki tablolarda analiz edilmiştir.  

 

Ülke/Yıl 1990 2000 2010 2015 Değişim Yüzdesi 

Ruanda 244 332 464 498 51% 

Mali 222 297 404 442 50% 

Mozambik 209 298 397 418 50% 

Nijer 212 255 323 353 40% 

Afganistan 295 340 454 479 38% 

Kamboçya 357 412 533 563 37% 

Myanmar 353 427 526 556 37% 

Uganda 309 396 477 493 37% 

Etiyopya   283 411 448 37% 

Sierra Leone 272 302 392 420 35% 

Ortalama 40,64% 

Şekil 2: İnsani Gelişim Endeksinin Son 35 Yılda Değişim Yüzdesine Göre İlk 10 Ülkenin
 
Ortalaması 

 
 
Son 35 yılda değişim yüzdesine göre ilk 10 ülkenin 6’sı İslam ülkesiyken ilk 5’te 4 İslam ülkesi yer 

almaktadır. Bu verilerin ışığında ilk 10’da yer alan 6 İslam ülkesinin ortalama değişim yüzdesi 

41,67’dir.  

 

 Ülke/Yıl 1990 2000 2010 2015 Değişim Yüzdesi 

1 Makedonya     735 748 2% 

2 Filistin     669 684 2% 

3 Tacikistan 616 535 608 627 2% 

4 Lübnan     758 763 1% 

5 Vanuatu     591 597 1% 

6 Kiribati     585 588 1% 

7 Lesotho 493 443 469 497 1% 

8 Svaziland 548 506 526 541 -1% 

9 Güney Sudan  429 418 -3% 

10 Suriye 556 589 646 536 -4% 

Ortalama 0,20% 

Şekil 3: İnsani Gelişim Endeksinin Son 35 Yılda Değişim Yüzdesine Göre Son 10 Ülkenin
 
Ortalaması 

 
 
Son 35 yılda değişim yüzdesine göre son 10 ülkenin 4’ü İslam ülkesidir. En sonda -4% değişim ile 

Suriye yer almaktadır. Bunda Suriye’de devam ettirilen savaşın doğrudan etkisi vardır. Bu verilerin 
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ışığında son 10’da yer alan 4 İslam ülkesinin ortalama değişim yüzdesi 0,25’tir. Suriye’nin son 

yıllarda içinde bulunduğu savaş ortamı insani gelişmişlik endeksini çok gerilere götürmüştür. 

İnsani gelişmişlik endeksinde üst sıralarda yer alan ülkelerin, Suriye, Yemen, Libya, Mısır, Türkiye 

ve diğer ülkelerde terörü ve darbeleri desteklemesi ve batı uygarlığı tarafından geliştirilen bu 

endekslerde mülteci haklarının, savaş hukukunun, sömürgeleştirme gibi dünya tarihini derinden 

etkileyen ölçütlerin konmaması tesadüf değildir. Bu nedenle kendi bahçesindeki çöpleri komşunun 

bahçesine atarak kendini en temiz gösteren bu ülkelerin endekslerine alternatif endekslerin 

oluşturulması da önem arz etmektedir.  

 

Ülke/Yıl 1990 2000 2010 2015 Değişim 

Yüzdesi 

Ruanda 244 332 464 498 51% 

Suriye 556 589 646 536 -4% 

Fark  47% 

Şekil 4: İnsani gelişim endeksinin son 35 yılda değişim yüzdesine göre son ve ilk ülkenin karşılaştırılması 

 
 
Değişim yüzdesine göre en iyi performansı Ruanda’nın sağladığı görülmektedir. En kötü 

performansı sergileyen Suriye ile Ruanda arasındaki değişimin yüzdesel farkı %47’dir.  

 

Ülke/Yıl 1990 2000 2010 2015 Değişim 

Yüzdesi 

Norveç 849 917 939 949 11% 

Orta 

Afrika  

320 314 361 352 9% 

Fark 529 603 578 597 2% 

Şekil 5: 2015 Yılı İnsani Gelişim Endeksinin Verilerine Göre Son Ve İlk Ülkenin Karşılaştırılması 

 

 
2015 yılı İnsani gelişim endeksinde Orta Afrika 183. sırada yer almaktadır. 1. sırada yer alan 

Norveç ile değişim yüzdesinde farklılık her ne kadar %2’lik bir fark olsa da son 35 yıllık veriler 

incelendiğinde iki ülke arasında yaklaşık 600 puanlık anlamlı bir farkın olduğu görülmektedir.   

 

Ülke/Yıl 1990 2000 2010 2015 Değişim 

Yüzdesi 

Norveç 849 917 939 949 11% 

Katar 754 809 827 856 12% 

Fark 95 108 112 93 1% 

Şekil 6: 2015 Yılı İnsani Gelişim Endeksinin Verilerine Göre En İyi Değerlere Sahip İslam Ülkesi 

İle Birinci Sırada Yer Alan Ülkenin Karşılaştırılması 
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2015 yılı İnsani gelişim endeksinde Katar 34. sırada yer almaktadır. 1. sırada yer alan Norveç ile 

değişim yüzdesinde farklılık %1’lik bir fark ile Katar, Norveç’ten daha iyi bir performans 

sergilemektedir. 35 yıllık veriler incelendiğinde iki ülke arasında yaklaşık 100 puanlık bir fark 

vardır. Yukarıdaki tabloya göre Katar’ın insani gelişmişlik endeksinde istikrarlı biçimde ilerleme 

kaydettiği görülmektedir. Bugün Katar’ın diğer İslam ülkeleri tarafından ablukaya alınması, veto 

edilerek ambargo uygulanması tesadüf değildir. Dünyada küresel alanda faaliyet gösteren bir 

televizyon kanalına sahip olan Katar 15 Temmuz öncesinde ve sonrasında Türkiye’nin güçlü bir 

müttefiki olmuştur. Bu nedenle Katar, Türkiye ile beraber hedef haline getirilmiştir.  

Şekil 7: İnsani Gelişim Endeksinin Son 35 Yılda Değişim Yüzde
60 

 Ortalamaları
61

 

 

 

Ülke/Yıl 1990 2000 2010 2015 Değişim 

Yüzdesi 

Norveç 849 917 939 949 11% 

İsviçre 831 888 932 939 12% 

Avustralya 866 899 927 939 8% 

Almanya 801 860 912 926 13% 

                                                           
60

 “İnsani Gelişim Endeksinin Son 35 Yılda Değişim Yüzdesi” hesaplanırken 1990 yılı baz yıl alınmıştır. 

Ülkelerin baz alınan yılda verisinin bulunmaması durumunda bir sonraki on yıllar baz alınmıştır. Baz alınan 

yıl ile 2015 yılı puanı arasında fark bulunarak 2015 yılı puanına bölünmüş ve değişim yüzdesi elde edilmiştir. 

Formül: (2015 yılı puanı – 1990 yılı puanı (eğer 1990 yılı puanı yoksa 2000 yılı veya 2010 yılı puanı 1990 

yılı puanı yerine kullanılmıştır)) / 2015 yılı puanı. 
61

 47 İslam ülkesi; http://islamicity-index.org/wp/islamicity-rankings/ adresinde listelenen 2015 yılı 

İslamicity Endeksinde listelenmiş bulunan bütün İslam ülkelerinin İnsani gelişmişlik endeks puanlarını 

içermektedir.  

40.64% 

15.96% 

19.63% 

0.20% 

Değişim Yüzdesine Göre İlk 10 Ülke Ortalaması Tüm Dünya

47 İslam Ülkesi Değişim Yüzdesine Göre Son 10 Ülke Ortalaması

http://islamicity-index.org/wp/islamicity-rankings/
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Singapur 718 820 911 925 22% 

Danimarka 799 862 910 925 14% 

Hollanda 830 878 911 924 10% 

İrlanda 762 857 909 923 17% 

İzlanda 797 854 894 921 13% 

Kanada 849 867 903 920 8% 

Ortalama 810,2 870,2 914,8 929,1 13% 

Şekil 8: 2015 Yılı İnsani Gelişim Endeksinin Verilerine Göre En İyi Değerlere Sahip İlk 10 Ülke 

 

 

 

Ülke/Yıl 1990 2000 2010 2015 Değişim Yüzdesi 

Mali 222 297 404 442 50% 

Mozambik 209 298 397 418 50% 

Nijer 212 255 323 353 40% 

Afganistan 295 340 454 479 38% 

Uganda 309 396 477 493 37% 

Gine 271 322 385 414 35% 

Sierra Leone 272 302 392 420 35% 

Bangladeş 386 468 545 579 33% 

Burundi 270 268 385 404 33% 

Sudan 331 399 463 490 32% 

Ortalama 277,7 334,5 422,5 449,2 38% 

Şekil 9: İnsani gelişim endeksinin son 35 yılda değişim yüzdesine göre ilk 10 İslam ülkesinin ortalaması 

 

 
Yukarıda yer alan iki tabloya göre İnsani gelişmişlik endeksini son 35 yılda en çok geliştiren 10 

ülkenin ortalaması ile 2015 yılında en iyi endeks değerine sahip ilk 10 ülkenin ortalaması 

kıyaslandığında 1990 yılında ülkeler arası fark 532,5 iken 2000 yılında 535,7, 2010 yılında 492,3 

ve 2015 yılında 479,9 gerilemiştir. Bunun temel sebebi İslam ülkelerindeki değişim ortalamasının 

%38, ilk 10 ülkenin değişim yüzdesi ise %13 olmasıdır. Fakat 2015 yılı endeksine göre arada 449,2 

gibi bir ülkenin toplam puanından daha fazla puanın olması İslam ülkelerinin insani gelişmişlik 

bakımından çok daha fazla yapmaları gereken ödevin olduğunun göstergesidir.  

Bu geri kalmışlığı sadece İslam ülkelerine mal etmek paralaks bir yanılgıdır. Çünkü insani 

gelişmişlik indeksinde en üst sıralarda yer alan ülkeler kendi ülkelerinde meydana gelen terör 

saldırılarında tüm dünyanın desteğini alırken İslam ülkelerinde hemen hemen her gün meydana 

gelen bu tür olayları görmezden gelmektedirler. Bu durum İnsanlığın sadece birkaç rakamdan 

ibaret olmayacağının manidar bir örneğidir.  
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4.İSLAMİCİTY ENDEKSİ VE İSLAM ÜLKELERİ 
 
Global Economy Journal dergisinde Scheherazade S. Rehman ve Hossein Askari 2013 yılında 

“Ülkelerin İslamilik Endeksi” adında bir çalışma yayınlamıştır. Endeks kapsamında; hukuk, insani 

haklar, siyasi haklar, ekonomi ve uluslararası ilişkiler alt endeksleri baz alınmıştır. İslam dininin 

ortaya koyduğu iktisadi ilkelerin temelinde iktisadi adalet ve sürdürülebilir büyüme, yaygın refah 

ve istihdam, İslami ekonomik ve finansal teamüllerin uygulanmasının olduğu tespitini yaparken, 

dünya ülkelerini sıralamak için kullandıkları 12 temel iktisadi parametrenin hesaplanması ile 

oluşturulmuştur. Böylece “İslam ülkeleri ne kadar İslamidir?” sorunun cevabı aranmıştır. Çalışma 

kapsamında hem İslam ülkelerinin hem de diğer ülkelerin ekonomi, hukuk, insani ve siyasi haklar 

ile uluslararası ilişkiler alanlarındaki politika ve uygulamaları İslam'ın temel hükümlerine göre ele 

alınmıştır. Buna göre insanın Allah ile ilişkisi ve insani sorumluluklarına ilişkin ödevlerini, sosyal, 

iktisadi ve politik sistemler ve sosyal iktisadi adalet, hukuk sistemi ve yönetişim, insani ve siyasi 

haklar ayrıca Müslümanların gayri Müslimler ile kurmuş olduğu ilişkilerde uluslararası ilişkiler 

kapsamında değerlendirilmeye alınmıştır. İslam Endeksi hazırlanırken yönetim ilkesi ve birincil 

ilkelerinden biri olarak tüm ülkelerin İslami öğretilere ne derece bağlı kaldığı tüm ülkeleri 

kapsayacak şekilde geliştirilmiştir. Bu bağlamda İslam İş birliği Örgütü (İİÖ) üyesi ülkeler İslam’ın 

uluslararası düzeyde temsili açısından rol model alınmıştır. Ülkeler; yüksek gelir sınıfına ait 

ülkeler, orta üst gelir sınıfına ait ülkeler, orta alt gelir sınıfına ait ülkeler, düşük gelir sınıfına ait 

ülkeler, OECD üyesi ülkeler, OECD Üyesi olmayan ülkeler, körfez bölgesi ülkeleri, İİÖ üyesi 

ülkeler, İİÖ ve OECD üyeleri olmayan ülkeler diye sınıflandırılmıştır (Özyakışır & Özdemir, 

2016). Çalışmada İslam İş birliği Teşkilatı'na üye 47 ülke; (1) İslam'ı devletin resmi dini olarak 

kabul eden ülkeler, (2) İslam'ı devletin birinci dini olarak kabul eden ülkeler, (3) Dikkate değer bir 

Müslüman nüfusa sahip olan ülkeler ile (4) Kendilerini ‘İslam Cumhuriyeti' olarak ilan eden 

ülkeler şeklinde sınıflandırılmıştır. Web sayfasında 2015 yılına ait İslamicity Endekste 153 ülke 

listelenmiştir. Bu listeye göre İlk 10 içerisinde hiçbir İslam ülkesi yer almamaktadır. Yani bu 

endekse göre adları İslam olan ülkelerin uygulamalarının İslamî olmadığı tespit edilmiştir. 2013 

yılında İslami kurallara en çok uyan ülke Yeni Zelanda olurken 2015’te ilk sırayı Hollanda almıştır. 

Türkiye ise 2013'te ancak 103. Sırada kendine yer bulmuş, ancak 2015'te 65. sıraya kadar 

yükselebilmiştir. 2013'te İslam ülkeleri arasında en iyi dereceye sahip Malezya 38. sırada iken 2015 

yılında Malezya'yı 43. olarak Kuveyt, 64. olarak Bahreyn, 65. olarak Brunei, 73. olarak Uganda 

izlemiştir. 2015 yılında İslam ülkeleri arasında en iyi konuma 39. olan Katar sahiptir. 2015 yılında 

yayınlanan endekse göre ilk 10 ülke: Hollanda, İsveç, İsviçre, Yeni Zelanda, Danimarka, 

Finlandiya, Norveç, Lüksemburg, Avusturalya, Kanadadır. Listenin ilk 10 arasında nüfusu 

Müslüman veya adında yahut anayasasında İslam yazan hiçbir ülke yer almazken, İslam'la bir bağı 

olmayan devletler üst sıralarda yer almıştır (Askari & Rehman, 2013, s. 299-324) (Rehman & 

Askari, 2010, s. 1-37) (Islamicity Index, 2015). İslamicity endeksi dünyada modern standartlara 

göre hukuki, iktisadi, içtimai ve politik gelişimi ölçümlemeyi amaçlayarak; Birleşmiş Milletlerce 

İnsani Gelişmişlik Endeksi, Transparency International’ın Yolsuzluk Algı Endeksi, Economic 

Intelligence Unit’in Demokrasi Endeksi, Heritage Foundation’ın Ekonomik Özgürlükler Endeksi, 

Fraser Enstitüsünün Ekonomik Özgürlükler Endeksi ve Freedom House’un Dünya Endeksi gibi 

dünya kamuoyunca bilinen ve güvenilirliğinin yüksek olduğu düşünülen endekslerden 

yararlanılarak İslami standartlar ile paralellik gösteren parametrelerle ölçülmüştür.  

İslami değerlerin iktisadi yöntemler ile ölçümü için dört esas belirlenmiştir. Bunlar ile ülkeler arası 

karşılaştırma yapılmıştır. Bu kıstaslar: EI
2
: İslam Ekonomi Endeksi; serbest piyasa ve güçlü 

ekonomik performans ölçülmüştür. LGI
2
: Yasal ve Yönetimsel İslam Endeksi; iyi hükümet 
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yönetimi ve hukukun üstünlüğü göstergeleri ölçülmüştür. HPI
2
: İnsani ve Politik Haklar İslam 

Endeksi; insani ve sivil haklarının, eşitliğin toplum üzerindeki etkisi ölçülmüştür. IRI
2
: Uluslararası 

İlişkiler İslam Endeksi; küresel topluluklarla olan bağ ve ilişkiler bağlamında katılım ölçülmüştür. 

Yani İslamicity Endeksi, 1EI
2
 + LGI

2
 + HPI

2
 + IRI

2
 toplamından oluşmaktadır Bu endekse göre 

Müslüman ülkelerin tüm endeks ortalamaya göre sıralaması şu şekildedir. 1EI
2
:101 LGI

2
: 

108HPI
2
:113 IRI

2
:110 ve genel ortalaması yani 1EI

2
 + LGI

2
 + HPI

2
 + IRI

2
= 115. sıradadır (Askari 

& Rehman, 2013, s. 299-324) (Rehman & Askari, 2010, s. 1-37) (Islamicity Index, 2015). 

 
Ülke 1EI

2
 + LGI

2
 + HPI

2
 + IRI

2
 1EI

2
 LGI

2
 HPI

2
 IRI

2
 

  Sıra Puan Sıra Puan Sıra Puan Sıra Puan Sıra Puan 

Hollanda 1 8.91 3 8.89 4 9.03 5 9.34 5 8.10 

Yemen 153 1.82 141 2.87 144 1.91 153 0.93 140 2.48 

Fark  152 7,09 138 6,02 140 7,12 148 8,41 135 5,62 

Şekil 10: İslamicity Endeksine Göre 1. Ve 153. Ülke Arasındaki Fark 

 

 

 İslamicit

y 

Endeksi 

İslam 

Ekonomi 

Endeksi 

Yasal ve 

Yönetimsel İslam 

Endeksi 

İnsani ve Politik 

Haklar İslam 

Endeksi 

Uluslararası 

İlişkiler İslam 

Endeksi 

Dünya Ortalaması  5,057 5,059 4,995 5,150 4,968 

İslam Ülkelerinin 

Ortalaması 

3,819 4,105 3,973 3,323 4,057 

En İyi 10 Ülkenin 

Ortalaması 

8,636 8,556 8,987 9,296 6,699 

En az puana sahip 

10 ülkenin 

ortalaması 

2,250 2,532 1,819 2,030 3,721 

Şekil 11: 2015 Yılı İslamicity Endeksine Göre İslam Ülkelerinin Karşılaştırma Tablosu 

 
 
Yukarıda yer alan iki şekil incelendiğinde İslam ülkelerinin ortalama puanlarının islamicity 

endekste belirlenen her göstergede dünya ortalamasının gerisinde kaldığı görülmektedir.  
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Şekil 12: 2015 Yılı İslamicity Endeksine Göre İslam Ülkelerinin Karşılaştırma Grafiği 

 
 
2015 İslamicity Endekste 153. Sırada yer alan Yemen ile 1. Sırada yer alan Hollanda arasındaki 

puan farkları şu şekildedir. İslam dünyası diye bir dünyanın olmadığının en büyük göstergesi olan 

bu farklılıktır. İnsanın olmadığı yerde bir medeniyetten ve bir dünyadan söz etmek mümkün 

değildir. Yemen’in 153. sırada yer alması sadece Yemen’e mal edilemez çünkü asimetrik savaşlar 

ile toplum özellikle Müslüman toplumlar ideolojik ve mezhebi çatışmalar ile kendi içinden kendi 

eliyle terörize edilmektedir. İslam ülkelerinin ve Türki cumhuriyetlerin yer altı ve yer üstü 

zenginliklerini kullanan batı uygarlığı katma değerli ürünler üretirken dünyanın geri kalanı katma 

değeri düşük emek yoğun üretime odaklanmıştır. Batı tarafından kahve, muz ve ananas 

cumhuriyetleri oluşturularak ekonomik derinlik artırılmıştır. Hemen hemen tüm İslam ülkelerinde 

tarım, madencilik, medya, eğitim, gıda, sağlık ve sanayi gibi faaliyet kolları batın kontrolü 

altındadır. Kontrol edilemeyen ülkeler darbeler, iç karışıklıklar, ablukalar, vetolar, ambargolar ve 

terör ile baskı altına alınmaya çalışılmaktadır. Çünkü her darbe ile her iç karışıkla her terör faaliyet 

ile batılı şirketler karına kar katmaktadır. Dünyayı kontrol altında tutmaktadır. Bugün orta 

doğunun, uzak doğunun karışmasının temel sebebi batı uygarlığının yeni (dijital) ekonomi ile yeni 

bir dünya düzeni kurmaya çalışmasıdır.  

 

 

5.057 

3.819 

8.636 

2.250 

5.059 

4.105 

8.556 

2.532 

4.995 

3.973 

8.987 

1.819 

5.150 
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2.030 

4.968 

4.057 

6.699 

3.721 
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5.BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ GELİŞMİŞLİK ENDEKSİ VE İSLAM 
ÜLKELERİ 
 
Bilgi ve İletişim Teknolojileri (BİT) Gelişmişlik Endeksi, BİT alanında zaman içerisinde yaşanan 

gelişim ve düzeyin ölçülmesi ve diğer ülkeler ile kıyaslanması, gelişmiş ve gelişmekte olan 

ülkelerde BİT alanındaki gelişimin ölçümü, dijital farklılığın ortaya konulması amacıyla Birleşmiş 

Milletler Uluslararası Telekomünikasyon Birliği tarafından BİT alanındaki gelişmeleri 

gözlemlemek ve ülkeler arasında karşılaştırma yapmak amacıyla 3 alt endeks ve bunları oluşturan 

11 gösterge üzerinden hesaplanan karma bir endekstir. Endeks 167 ülkede uygulanmaktadır. 

Aşağıdaki tabloda bu göstergelerin endeks hesaplama ağırlık oranları gösterilmiştir (ITU, 2016). 

 
BİT Erişimi Oranı 

1. 100 kişi başına düşen sabit telefon aboneliği 8% 

2. 100 kişi başına düşen mobil telefon aboneliği 8% 

3. İnternet kullanıcısı başına düşen uluslararası internet bant genişliği (bit/s) 8% 

4. Bilgisayar kullanılan hane oranı (%) 8% 

5. İnternet erişimine sahip hane oranı (%) 8% 

BİT Kullanımı  

6. İnternet kullanan birey oranı (%) 13,3% 

7. 100 kişi başına düşen sabit genişbant internet aboneliği 13,3% 

8. 100 kişi başına düşen kablosuz genişbant internet aboneliği 13,3% 

BİT Yetenekleri  

9. Ortalama okullaşma yılı (Referans değer 15 yıl) 6,66% 

10. Ortaöğretimde brüt okullaşma oranı (%) 6,66% 

11. Yükseköğretimde brüt okullaşma oranı (%) 6,66% 

Şekil 13: BİT Alt Endeksleri, Göstergeleri Ve Ağırlıkları 

 
 

 
6.ÜLKELERİN İNSANİ GELİŞME ENDEKSİ BİT GELİŞMİŞLİK ENDEKSİ VE 
İSLAMİ ÜLKE ENDEKSİ SIRALAMASINA GÖRE KORELASYON ANALİZİ 
 
Korelasyon analizi iki değişken arasındaki doğrusal ilişkiyi, bir değişkenin iki değişkenle olan 

ilişkisini ve bir değişkenin ikiden fazla değişkenle olan ilişkisini test etmek ve varsa bu ilişkinin 

derecesini ölçmek için kullanılan bir istatiksel yöntemdir. 
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 İslamicity 

Endeksi 

İnsani Gelişme 

Endeksi 

BİT Gelişmişlik 

Endeksi 

İnsani Gelişme 

Endeksi 

0,879 1,000 0,970 

BİT Gelişmişlik 

Endeksi 

0,878 0,970 1,000 

İslamicity Endeksi 1,000 0,879 0,878 

Şekil 14: Korelasyon Analizi 

 
 
Yukarıdaki şekilden anlaşılacağı üzere 3 endeks arasında pozitif bir ilişki söz konusudur. Elbette 

korelasyon katsayıları neden sonuç ilişkisi kurulması için yeterli değildir. Bu noktada İslamicity 

endeksinin dayanağı insani gelişmişlik endeksleri gibi endeks verileri olduğundan insani 

gelişmişliğin islamicity endeksini doğrudan etkilediğini yargısına ulaşabiliriz. Ayrıca bilişim 

teknolojilerinin gelişimi için nitelikli insan kaynağına ihtiyaç vardır. Bu nedenle insani gelişmişlik 

bilişimde gelişimin öncüsü olarak görülebilir.  

Yapay zekâ, iş zekâsı, IV. sanayi devrimi, nesnelerin interneti, makine öğrenmesi, büyük verinin 

analizi, veri güvenliği ve siber savaşlar dijital çağın insanlığa sunduğu en güncel faaliyet 

alanlarıdır. Çünkü yeni bir ekonomi doğmaktadır. Doğan bu yeni ekonomiyle çok köklü ve güçlü 

olan firmalar çok yeni ama dijital çağa adapte veriyi iş zekasına çevirebilen küçük firmalar 

tarafından yok edilmektedir. Örneğin Uber dünyada 632 şehirde taksi hizmeti vermektedir. Ne bir 

taksi durağı ne bir taksisi ne de bir şoförü vardır. İnternetten ve mobil araçlar ile erişilebilen sistem 

üzerinden çalışan güçlü bir yazılıma ve onu destekleyen iş zekasına sahiptir. 1 milyar bağlantısı 

olan herkesin şoförü, her otomobilin taksi olabileceği bir altyapıyı tüm dünyaya sunmaktadır. Uber 

2008 yılında kurulmasına rağmen tüm dünyada taksi firmalarını tarihten silmek üzere (Uber, 2017). 

Dijital ekonominin belki de en önemli yaratıcı yıkımlarında birisi Uberdir. Bu nedenle sadece 

Müslüman toplumların değil dünyadaki tüm toplumların dijital çağa adapte olması ve bilgi 

toplumuna dönüşmesi büyük önem arz etmektedir.  

 

 

SONUÇ 

 

Yukarıda analiz edilen endeksleri bir kenara bıraksak bile, İslam ülkeleri ve özellikle Türkiye'de 

niceliksel büyüme ve gelişme iyi durumda olsa bile nitelik, insani olgunlaşma, değer, ahlak ve 

adalet yönlerinden Müslümanların içine girdiği yozlaşmanın ve bu değerlerden uzaklaşmalarının 

nedenleri üzerinde Müslümanların ciddi anlamda eğilmesi bilimsel olarak yol haritaları ortaya 

koyması gerekmektedir. 

İslam din olarak insanın 24 saatini ayarlar. Müminleri, Müslüman olsun olmasın herkese hatta 

savaş ortamında bile adil davranılmasını kul hakkına büyük önem verilmesini iyiliğin çoğaltılması 

ve kötülüğün azaltılmasını emreder. İnsana ve çevresine saygıya çok büyük önem verir. Ayrıca 

müminleri ticarette rekabet etmeye, ekonomik çıkar için sıkı çalışmaya, kendi özel mülkiyetini 
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edinmeye cesaretlendirir. İslam ilkesel olarak yoksulluğun giderilmesini ve engellenmesini 

güvence altına alarak tüm bireylerin entelektüel ve süreklilik arz eden sosyal gelişimi için eğitim 

imkânı ve istihdamda herkes için eşit fırsat sunacak bir ekonomik sistemi zihinlerde tasarlar. 

Yaşam boyu öğrenmeye çok büyük önem atfeder. Fakat bugün İslam’ın öğretilerinden 

uzaklaşılmıştır. Bu nedenle liyakatin olmadığı, adam kayırmacılığın, rüşvetin kol gezdiği, siyasi 

ikbal peşinde koşan siyasetçilerin, din simsarları karşısında cahil kalmış ve aydınlatılmamış 

toplumların günümüz dijital çağında yol alması bir hayli zordur.  

Batılı ülkeler her ne kadar İslam’ın getirmiş olduğu ahlaka uygun yaşıyor gözükse de tüm bu ahlaki 

değerler kendileri için mevcuttur. Öteki, yani ikincil olan için insan hakkı ve hukukun üstünlüğü 

söz konusu değildir. Bunun en güncel ispatlarından biri Oxfam’ın medya için hazırlattığı “Oxfam 

Media Briefing” isimli rapordur. Bu raporda AB’ye Libya’da uyguladığı mülteci politikasından 

vazgeçerek orada zorla tuttuğu göçmenleri de insan olarak görmesi gerektiğini ve onlara insana 

yaraşır şekilde muamele etmesini tavsiye etmektedir (Oxfam, 2017).  

Günümüzün dijital dünyasında savaşlar zihinler üzerinden yürütülmektedir. Filmler ve oyunlar 

üzerinden yapılan asimetrik bilgilerle doldurulmuş bilinç üstü ve altı savaşlar yapılmaktadır. 

Hollywood üstünden, dijital işletmeler üstünden, dijital oyunlar üzerinden yapılan savaşta bu savaşı 

yapan kuruluşların karşısında bir kuruluş maalesef İslam dünyasında mevcut değildir. Bunun en 

önemli sebebi dağıtılmış, sindirilmiş ve bölünmüş olmasıdır.  

Yürütülen bu asimetrik savaşta dijital imkanlar son derece etkin biçimde kullanılmaktadır. Öte 

yandan terörün kökü ve dini olarak gösterilen İslam dininin kendini dünyaya doğru ifade etmesinin 

yolu da dijitalleşmeden geçmektedir. Dün Ayasofya’nın karşısına Sultanahmet’i kuran medeniyet 

İslam medeniyetidir. Yani batının her kurumunun karşısında İslam’ında kendi kurumunu inşa 

etmiştir. Fakat bugün batının aldığı bazı kararlar hiç sorgulanmadan taklit edilmektedir. Bu taklit 

bırakın İslam’ın yaşanmasını, İslam’a özgü ürünlerin üretilmesine bile engel olmaktadır. Örneğin 

dünya kamuoyunun doğru bilinçlendirilmesi için Hollywood’a rakip İslam dünyasına ait bir 

stüdyosu neden yoktur? Vatikan’ın karşısında hangi kuruluş vardır? Vatikan ne iş yapar? Yaptığı 

bu işlerin İslam ülkelerine etkisi nedir? Bu etkiler için İslam dünyasında ne tür tedbirler 

alınmaktadır? İslam ülkelerinde milli ve yerli yazılım kullanımı hangi oranlardadır? Mobil 

uygulamaların hızla arttığı günümüzde Türk İslam kültürüne uygun içerikler neden 

geliştirilememektedir? İslam ülkelerinde milli ve İslami ilaç neden üretilememektedir? Neden 

virüsler İslam’ın kutsal mekanlarından çıkmış gibi gösterilmektedir? Dijital oyunların, filmlerin 

içerikleri ne düzeyde kontrol ediliyor? GDO ve Emügülatörlerin istilası ne anlama geliyor? Helal 

gıda gerçekten helal mi? Eğitim, sağlık, tarım, sanayi ve savunma neden İslam ülkelerinde geri 

kalmıştır? En kritik soru ise neden İslam ülkelerinin küresel işletmesi ve üniversitesi yoktur? 

Şüphesiz bunları birkaç endeks ile açıklamak çok zordur. Fakat son yıllarda Google, Samsung ve 

Apple gibi firmaların satın almış olduğu şirketler incelenirse şu çok açık görülecektir. Dijital 

dünyada her birey tek merkezden kontrol altına alınmaya çalışılmaktadır. İnternet bağımlısı 

gençler, vücutlarında bir organ kadar hayati gördükleri cep telefonları ve Walt-Disney tarafından 

izlenen çocuklar dijital dünyanın ne kadar derinlere ulaştığının göstergesidir. Üstelik bugün sosyal 

medyanın elinde yer alan kişisel bilgiler gizli servislerin elindeki bilgilerin çok ötesindedir. Bazı 

sosyal medya şirketleri kâr amacı gütmesine rağmen bu özellikleri toplum tarafından göz ardı 

edilebilinmektedir. Öyle ki bu şirketlerin birçoğu birçok ülke de suç işlemesine rağmen devletlerin 

hukuken bu şirketlere karşı bir yaptırım uygulaması özgürlüklerin kısıtlanması olarak 
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algılanmaktadır. Öte yandan bu işletmeler en çok kısıtlamayı kendi ülkelerinde görmektedirler. 

Fakat kendi ülkelerinde farklı öteki ülkelerde farklı bir algı ve davranış oluşmuştur. Bu durum bu 

tür işletmelerin bireyler ve toplumlar üzerinde ne kadar etkin olduğunu göstermektedir. Bu nedenle 

İslam dünyası önce kendini esaretten kurtarmalı kendini bir an evvel dijital çağa adapte ederek bilgi 

toplumuna dönüşmeli, küresel çapta her kurumun karşısında bir kurum oluşturarak kendi güvenilir 

endeksleri ile kendini ve tüm dünyayı ölçümlemelidir. İslam dünyasının kendini batı uygarlığının 

endekslerinden ölçümleyerek tanımlaması edilgenliğin ve pasifliğin en büyük göstergesidir. Bu 

nedenle İslam dünyası, kendi ilacını, silahını, yazılımını, tarımını, eğitimini, gıdasını vb. hemen her 

şeyini yeniden inşa etmelidir. Bunun için en başta IV. Sanayi devrimini kaçırmadan, Ubisoft, EA 

Games, Apple, Samsung, Youtube, Google, Windows, Adobe, Facebook, Twitter gibi firmalara 

rakip firmalar çıkaracak dijital bir ekonomiyi tüm İslam ülkeleri bir araya gelerek oluşturmalıdırlar. 

Dünyada ilklerde yer alacak üniversiteler inşa etmelidirler. Her alanda İslam geleneğine, kültürüne, 

tarihine özgü ürünler üretmelidirler. Ancak bu yolla batı uygarlığına rakip bir medeniyet inşa 

edebilir.  

Geçmişte olduğu gibi bugünün yani dijital çağın İslam dünyasında en önemli görev Türkiye’ye 

düşmektedir. 15 Temmuz bunun en büyük ispatıdır. Çünkü dün İslam’ın düştüğü yer İstanbul’du, 

kalkacağı yerde İstanbul olacaktır. Bu nedenle Türkiye’nin dijital çağın en önemli merkezi haline 

gelmesi Türk toplumunu bilgi toplumuna dönüştürmesi ve diğer Türk ve İslam ülkelerine şeffaf, 

eşit, adil ve güvenli bir model sunması gereklidir. Ancak bu şekilde İslam’ın var olmayan dünyası 

var olabilir.  
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