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Mehmet Seyfettin Erol [s.738-756] 

Avrasya Stratejik AraĢtırmalar Merkezi (ASAM) Türkistan AraĢtırmaları Masası / Türkiye 

A. Genel Bilgiler 

1. Coğrafya

Atalar Diyarımız” olarak da bilinen Türkmenistan, Orta Asya‟nın güneyinde, Hazar Denizi‟nin 

doğusunda, yüzölçümü Belçika, Hollanda, Danimarka, Portekiz, Ġsviçre, Avusturya ve Yunanistan‟ın 

toplam yüzölçümlerinden daha fazla (488.100 km2) olan bir Orta Asya ülkesidir. Ülkemiz ile hemen 

hemen aynı enlemler arasında yer alan Türkmenistan, topoğrafik olarak daha çukur bir arazi yapısı 

üzerinde bulunmaktadır. Ġran ile arasında sınır oluĢturan ve en yüksek noktası 2942 metreye ulaĢan 

Kopet dağları dıĢında, ülkenin %95‟lik kısmında arazi düzdür ve denizden yükseklik 150-300 m 

arasındadır. Ülkenin 4/5‟ünü Karakum �ölü (350.000km2) kapladığından nüfusu buna nispetle az 

olup, yaklaĢık olarak 5 milyon civarındadır. Ülke genel itibariyle kırsal bir yapıya sahiptir. Türkmen 

olmayanların çoğunun Ģehirde yaĢamasına rağmen, nüfusun %55‟i kırsal kesimde yaĢamaktadır.1 

Türkmenistan ikliminin genel karakterini okyanuslara uzaklığı ve etrafının yüksek dağlarla 

çevrilmiĢ olması belirlemektedir. Sonuçta meteorolojik hareketlerin hem günlük, hem yıllık büyük 

değiĢmeler gösterdiği tipik bir karasal iklim özelliği göstermektedir.2 Ülkede, yarı tropik çöl 

(Subtropikal �öl) iklimi görülmekte olup, genellikle yazları kuru ve sıcaktır, gece ile gündüz arasında 

büyük hararet farklılığı görülmektedir. Türkmenistan çok az yağıĢ almakta olup ilkbahardaki 

yağıĢlarda kuzeybatı 80 mm, çöle yakın bölgeler 100-150 mm, güneybatıdaki yaylalar 200-300 mm 

yağıĢ alırlar. Yıllık ortalama sıcaklıklar ülkenin kuzeyinde 11-3 oC, güneyinde 15-8 oC dolayındadır. 

Yılın en soğuk ayı Ocak ayıdır ve ortalama 3-5 oC dolayındadır. En sıcak ayı ise Temmuz ayıdır ve 

çok yerde 30 oC‟nin üstüne çıkmaktadır. Mart ayına kadar don olayları görülmektedir. Don olmayan 

süre kuzeyde 200-230 gün, güneyde ise 280-310 gün arasında değiĢmektedir.3 

Türkmenistan; Kazakistan (379 km.), Özbekistan (1.621 km.), Ġran (744 km.), Afganistan (3,736 

km.) ve Hazar Denizi (1,768 km.) ile sınırdaĢtır. Ülkedeki nehirlerin sayısı ülkenin coğrafi yapısı 

dolayısıyla oldukça azdır. Türkmenistan‟ın doğusundan bir kısmı geçen ve ülkenin yegane su kaynağı 

olan Amu Derya, Hazar Denizi‟ne dökülen Atrek ile Karakum �ölü‟nde kaybolan Tecen ve Murgap ise 

bölgenin önemli nehirleridir.4 Ayrıca ülke çöl ve vaha olan iki bölgeden ibarettir. Kopet, Murgab, Orta 

Ceyhun ve AĢağı Ceyhun baĢlıca vahalarıdır. Bu vahalar Hazar Denizi‟nin iç halini alan Karaboğan 

Gölü ve civarında uzanan Turan Ovası ve Amu-Derya kıyılarında yer alır. Ayrıca buralarda Karapul, 

Bacur ve Balkan yaylaları bulunur. BaĢlıca tarımsal üretim bölgesi olan bu sahada tarımsal üretime 

paralel olarak sanayi de geliĢmiĢtir.5 

Toprağın ve suyun, tarımsal kimyasallar, böcek zehirleri tarafından kirlenmesi, tuzlanma, kötü 

sulama yöntemleri dolayısıyla torağın aĢırı sulanması, Hazar Denizi‟nin kirlenmesi, Amu Derya 

nehrinin sulamada fazla kullanılmasından dolayı Aral Gölü‟nün kuruması ve çölleĢmesi 

Türkmenistan‟ın Stalin rejiminde baĢlatılan ve Brejnev döneminde de devam ettirilen bölgedeki pamuk 
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ve pirinç üretimi uygulaması bölgenin doğal dengesini değiĢtirmiĢ, Amu-Derya‟nın kurumasına yol 

açmıĢ ve sonuçta ülkedeki hastalık oranı 20 kat artmıĢtır.6 Orta Asya‟da yaĢanan çevre sorunları 

içinde özellikle Hazar Denizi ve DaĢhavuz Bölgesi merkezli olarak Türkmenistan‟ın ayrı bir yeri 

bulunmaktadır. Sözü edilen sorunun ikincisi daha çok Aral Gölü ile ilgilidir ve Aral felaketinin önemli 

bir parçasını oluĢturmaktadır. Hazar Denizi ve Aral Gölü hem Türkmenistan‟ın yerel bir sorunu hem 

de neredeyse bütün Orta Asya ülkelerini ilgilendirdiği için bölgesel bir sorundur. Özellikle Hazar Denizi 

ve Aral Gölü ile bağlantılı olarak DaĢhavuz Bölgesinin karĢı karĢıya bulunduğu çevresel felaket, dikkat 

çekici ve tehlikeli boyutlara ulaĢmıĢ bulunmaktadır. Bunu, “Türkmenistan‟da çevre sorunları ile ilgili 

yayınların büyük bir bölümünün anahtar sözcük olarak, Hazar Denizi ve Aral Gölü‟nü içermelerinden 

de anlamak mümkündür.” Ancak, sorun bugün sonuçlar bağlamında Türkmenistan‟ı aĢmıĢ ve Orta 

Asya‟nın bölgesel bir sorunu haline gelmiĢtir. 

2. İdari Yapı

Türkmenistan idari yapı bakımından beĢ vilayete bölünmüĢtür: 7 

1. Ahal Vilayeti (merkezi AĢkabat-543,300) 98 bin m2 ve 699,700 kiĢilik nüfusa sahiptir.

2. Balkan Vilayeti (merkezi Nebitdağ-87,600) 139 bin km2 ve 386,800 kiĢilik nüfusa sahiptir.

3. DaĢoğuz Vilayeti (merkezi DaĢoğuz-150,900) 73 bin km2 1,001,900 kiĢilik nüfusa sahiptir.

4. Lebap Vilayeti (merkezi �arçov-185,500) 94 bin km2 ve 971,200 kiĢilik nüfusa sahiptir.

5. Mari Vilayeti (merkezi Mari-101,200) 84 bin km2 ve 1,078,700 kiĢilik nüfusa sahiptir.

Bu vilayetleri CumhurbaĢkanı tarafından atanan Hakim‟ler (hem valinin hem de belediye 

baĢkanının yetki ve sorumluluklarına sahip) yönetmektedir. AĢkabat Ģehri Ahal vilayetinden ayrı 

olarak yönetilir. ġehir Hakimleri (valileri) de CumhurbaĢkanı tarafından atanır. Vilayetler kendi 

içlerinde Ģehir, kasaba ve köylere bölünürler. 

Türkmenistan 14 Ģehir ve 21 rayona bölünmüĢtür.8 Önemli kentleri arasında baĢlıcaları 

AĢkabat, Mari (Merv), TürkmenbaĢı (Krosnovodsk), DaĢoğuz, Carcev (Türkmenabat), Nebitdağ, 

Köhne Ürgenç ve Kerki‟dir. Ahal vilayeti sınırları içerisinde yer alan AĢkabat Ģehri yaklaĢık 600 bin 

nüfusuyla ülkenin en kalabalık Ģehri olup, aynı zamanda baĢkenttir. 

3. Demografi

Yüzde 81‟lik Türkmen nüfus oranı ile (bkz. Tablo 1), BDT içinde en fazla yerli nüfusa sahip olan 

Türkmenistan‟ın nüfusu 1989‟dan itibaren süratle büyümektedir. 1995‟de yapılan nüfus sayımına göre 

ülke nüfusu 4.483.000 olup, nüfus artıĢ oranı yaklaĢık olarak %1.87 (1999 yılı, tahmini) civarındadır. 

1989-1995 yılları arasındaki yükseliĢin 2/3‟lük bölümünün doğal yollardan, geri kalan kısmının ise 

daha önce diğer cumhuriyetlere yerleĢmiĢ etnik Türkmenler‟den kaynaklandığı gözlemlenmiĢtir. 

1998‟deki km2‟ye düĢen nüfus yoğunluğu 9.7 kiĢiye karĢılık gelmektedir. Türkmenistan‟ın düĢük nüfus 

yoğunluğu ülkenin büyük bir bölümünün çölle kaplı olmasından kaynaklanmaktadır. �ok uluslu etnik 
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bir yapıya sahip olan Türkmenistan‟da 120‟nin üzerinde etnik grup bulunmakta olup (bkz. Tablo 1), 

ġubat 1999 tarihi itibariyle ülke nüfusu yaklaĢık 5 milyon civarındadır.9 

Tablo 1: Türkmenistan‟daki Nüfusun Etnik Dağılımı (%, 1999) 

Millet (%) 

Toplam 100 

Türkmen 81 

Özbek 9 

Rus 3 

Kazak 2 

Tatar 2 

Azeri 0,9 

Ermeni 0,9 

Alman 0,1 

Diğerleri 2,1 

Kaynak: Mehmet S. Erol, Saule Baycaun, “Türkmenistan Cumhuriyeti Ülke Raporu”, Avrasya 

Dosyası, Türkmenistan Özel, C. VII, (2), Yaz 2001, s. 8. 

1999 yılı tahmini rakamlarıyla ülkedeki doğum oranı Ģu Ģekildedir: 28.88/1,000; ölüm oranı: 9.04 

ölüm/1,000 nüfus; ve net göç oranı ise -1.35 göçmen/1,000‟dir. Bebek ölüm oranı ise, %3.3‟dür.10 

Ortalama yaĢ erkeklerde 57, kadınlarda 65‟dir. Nüfusun yaĢ gruplarına göre dağılımı ise, 0-14 yaĢ 

arası %38 (erkek 887,088, kadın 850,384); 15- 64 yaĢ arası, %58 (erkek 1,277,176, kadın 1,321,465); 

65 ve üstü, %4 (erkek 69,383, kadın 112,772). Cinsiyet Göre Dağılım: doğumda, 1.05 Erkek (E)/Kız 

(K); 15 yaĢ altında, 0.96 K/E; 15-64 yaĢ arası, 1.03 K/E; 65 yaĢ ve üstü: 1.63 K/E‟dir. 

Göçler sebebiyle nüfus içindeki payları hemen-hemen yarıya düĢen Rusların çoğunluğu baĢkent 

AĢkabat‟ta ve diğer büyük Ģehirlerde oturmaktadırlar. 

Ülkedeki baĢlıca dinlerin dağılımı ise Ģu Ģekildedir: Müslüman %89, Doğu Ortodoks Kilisesi 

Mensubu Hıristiyanlar %9, bilinmeyen %2. KonuĢulan diller ise, Türkmence (%72), Rusça (%12), 

Özbekçe (%9), diğer (%7). Resmi Dil, Türkmence‟dir.11 

4. Eğitim, Kültür ve Bilim

Türkmenistan‟daki okul sayısı, ülkede eğitime verilen önemi açıkca ortaya koymaktadır. 1925‟te 

Türkmen Yamut dili edebi dil olarak kabul edilmiĢtir. Resmi dil Türkmence‟dir (24 Mayıs 1990‟da kabul 

edildi). Ülkede okuma yazma oranı %98‟dir (Erkekler %99, Kadınlar %97). 
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Türkmenistan okur yazarlık açısından istatistiklere göre çok yüksek bir orana sahip olmasına 

rağmen kalifiye iĢgücü açısından ise bu oran çok düĢüktür.12 Bunun sebebi ülkenin gerek idari 

gerekse teknik alandaki ihtiyacının eski Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği döneminde merkez 

tarafından genellikle ülke dıĢından ve ya ülke içerisine yerleĢtirilen Ruslar tarafından karĢılanmasıydı. 

1990 istatistiklerine göre, 1600 kütüphane (16 milyon 900 bin kitaplı), 1.400 kulüp, 27 müze ve 9 

tiyatro vardır. Ülkede her yıl 7.6 milyon kitap basılmaktadır (4.5 milyonu Türkmencedir). Ayrıca, 33 

dergi, 72 gazete yayınlanmaktadır.Dergilerin sirkülasyonu 12 milyon 800 bin, gazetelerin ki ise, 212 

milyondur. Ülkedeki baĢlıca bilimsel çalıĢmalar, Türkmenistan Bilimler Akademisi enstitülerinde 

gerçekleĢtirilmektedir. Bu çalıĢmalar özellikle, jeofizik, jeoloji, hidroloji ve petro kimya alanlarındadır. 

Dünyadaki iki “�öl Enstitüsü”nden birisi buradadır. Ülkedeki baĢlıca üniversite ve enstitüler Ģu 

Ģekildedir: Mahdumkulu Türkmenistan Devlet Üniversitesi, Halkara (Uluslararası) Türkmen-Türk 

Üniversitesi, Türkmenistan Politeknik Üniversitesi, Türkmenistan Tıp Enstitüsü, Azadi Türkmenistan 

Milli Dünya Diller Enstitüsü, Türkmenistan Milli Spor ve Turizm Enstitüsü, Türkmenistan Devlet Kültür 

Enstitüsü, Türkmenistan Milli Konservatuarı, Türkmenistan Halk Ekonomisi Enstitüsü, Türkmenistan 

Savunma Bakanlığı Askeri Enstitüsü, Türkmenistan Devlet UlaĢtırma ve ĠletiĢim Enstitüsü, 

Türkmenistan CumhurbaĢkanı General Saparmurat Niyazov Milis Yüksek Okulu, Türkmenistan Devlet 

Enerji Enstitüsü (Yüksek Teknik Koleji) Seydi Türkmenistan Devlet Pedagoji Enstitüsü. Buralarda 

okuyan öğrenci sayısı 39 bindir.13 

Ülkedeki baĢlıca “Ulusal” ve “Dini” bayramlar ise Ģu Ģekildedir: 1 Ocak: YılbaĢı tatili, 12 Ocak: 

ġehitleri ve Ataları Anma Günü, 19 ġubat: Bayrak Bayramı (Aynı zamanda Türkmenistan Devlet 

BaĢkanı Sayın Saparmurat TürkmenbaĢı‟nın doğum günüdür.), 8 Mart: Kadınlar Günü,21 Mart: 

Nevruz Bayramı, 9 Mayıs: Askerler Bayramı, Zafer Bayramı, 18 Mayıs: Anayasa Günü (Kalkınma ve 

Birlik Günü), 6 Ekim: AĢkabat Depreminde Ölenleri Anma Günü, 27-28 Ekim: Bağımsızlık Bayramı, 12 

Aralık: Tarafsızlık Bayramı. Dini bayramlar Ġslami takvim itibariyle uygulanmaktadır.14 

B. Tarih 

Türkmen tarihinden bahsederken, öncelikle Türkmenlerin bugün üzerinde yaĢadıkları 

Türkmenistan‟ın tarihinden söz etmek doğru olacaktır. Arkeolojik kazılar, bugünkü Türkmenistan‟da 

300 bin yıl önce insanların yaĢadığını ortaya koymaktadır. Türkmenistan‟da bugün yaĢamakta olan 

Türkmenler esas itibariyle 9‟uncu yüzyılda Salır-Kınık, Yazır ve Kayı-Bayat boylarından birleĢen 

Oğuzlardan gelmekle beraber, Türkmen medeniyetinin oluĢmasında, bu topraklarda hüküm sürmüĢ 

olan Massagetler, Dahlar, Partlar, Alanlar, Sakalar ve Hazarlar gibi bir çok kültür ve halkın etkisinin 

olduğu kabul edilmektedir. Nitekim, bugünkü Türkmen kültüründe binlerce yıldan bu yana süzülerek 

gelen rengarenk kültür değerleri bulunmaktadır.15 

Türkmen etnik adının 5‟inci yüzyıldan itibaren kullanıla geldiği ancak, halk olarak bu adın 

kullanılmasının 10 ve 11‟inci yüzyıllarda baĢladığı çeĢitli kaynaklarda geçmektedir. Türkmen sözünün 

anlamı için çeĢitli yorumlar yapılmaktadır. Avrupalı tarihçiler Türkmen adını “Saf kanlı Türk” olarak 

nitelendirirken, Türkiyeli tarihçiler “Özen Türk” yani “Türk halklarının kökü” diye değerlendirmektedir. 
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Ġslami kaynaklara göre ise, gayrimüslim Oğuz kabileleri, Müslüman Oğuz kabilelerince “Türkmen” 

olarak adlandırılmıĢtır.16 

Ġslamiyet‟i kabul ederek “Türkmen” adıyla anılan oğuz boyları üzerindeki Oğuz Yabgusu‟nun 

tahakkümü üzerine Selçuk Bey Ġslamiyete giren Oğuz boylarının liderliğini ele alarak, bu boyları 

Yabgu‟ya karĢı organize etmiĢ ve korumuĢtur. Selçuk Bey ile Oğuz Yabgusu arasındaki bu mücadele 

sonunda Selçuk Bey‟in kontrolü altındaki Türkmen boyları batıya doğru göç etmiĢlerdir. Bugünkü Ġran 

topraklarının kuzey doğu kesimindeki Horasan bölgesi ile Hazar Denizi‟nin güney kıyıları arasında 

yerleĢen Selçuk Bey yönetimindeki Türkmenler, bu göç ve yerleĢim esnasında diğer Türkmen 

boylarından olan Kıpçaklar ve Peçenekler ile mücadele etmek zorunda kalmıĢlardır. Karahanlılar‟la 

çatıĢmıĢ ve Gazneliler‟in ordusunu 1040 yılında Dandanakan‟da yenip Selçuklu Devleti‟ni kurmuĢ ve 

hakimiyetini Azerbaycan ve Anadoluya kadar geniĢletmiĢlerdir. 1040 Dandanakan SavaĢı‟ndan sonra 

Türkmenler, Tuğrul ve �ağrı kardeĢlerin liderliğinde Büyük Selçuklu Devleti‟ni kuran Türkmenlerin bir 

kısmı Atavatan Türkmenistan‟da, bir diğer kısmı da Anavatan Türkiye‟ye yani Anadolu‟ya gelmiĢ ve 

yerleĢmiĢlerdir. Selçuklu hükümdarları ata vatanları ile ilgilenemeyince bazı Türkmen kabileleri Sultan 

Sencer‟e karĢı ayaklanmıĢlardır. Bu ayaklanmadan sonra, Moğol akınları Türkmenistan ve 

Anadolu‟daki Türkmenlerin akıbetini değiĢtirmiĢtir. 

Diğer taraftan, Anadolu Selçuklu Devleti‟ni kuran Selçuk Bey‟in oğullarından birisi olan Arslan 

Yabgu‟nun nesli, Avrasya‟nın ve Ġslam aleminin kaderini etkilemiĢ üç yüz yıla yakın bir süre Selçuklu 

çatısı altında barındırılan Anadolu Türkmen boyları, bir baĢka Türkmen boyu olan Kayı boyunun 

önderi Osman Bey tarafından kurulan Osmanlı Devleti‟ne adeta miras bırakılmıĢtır. Maveraünnehir ve 

Horosan‟daki Türkmenler, ilk önce 17‟nci yüzyılın ikinci yarısından sonra Moğol olan Kalmuklar‟a karĢı 

savaĢmıĢlar ve yine uzun bir süre Ġran ve Hive‟ye karĢı mücadele etmiĢlerdir. Bu arada, Rusların 

Türkmenlerin yaĢadığı toprakları ele geçirmeye yönelik 1717‟deki ilk giriĢimi baĢarısızlıkla 

sonuçlanmıĢtır. Türkmenler 1835‟den itibaren Merv bölgesine doğru yayılmaya baĢlamıĢlardır. Oraz 

Han‟ın baĢkanlığında Tecend Derya kenarına Oraz Kalesi‟ni inĢa etmiĢlerdir. Türkmenler KuĢit Han‟ın 

önderliğinde Farsları (Ġran) yenilgiye uğratarak bağımsızlıklarını ilan etmiĢlerdir. 1869 yılında Rus 

istilası baĢlamıĢ ve 1884‟de Türkmen topraklarının tamamının istilasıyla sona ermiĢtir.17 Bu istila 

sırasında 1873 Mayıs ayında Ruslar önce Hive Hanlığını ele geçirmiĢlerdir. 1879‟da Ruslar 

Göktepe‟ye hücuma geçmiĢler, fakat Nurverdi Han‟ın oğlu Berdi Murad‟ın gayretlerine Ruslar 

dayanamamıĢlar ve bozgun içerisinde geri çekilmiĢlerdir. Ruslar 1880‟de Genaral Skobelevi ordunun 

baĢına getirmiĢ ve Türkmen topraklarına girmiĢtir.18 Rusların 1891‟de oluĢturduğu Trans-Hazar 

yönetim birimi (Oblast‟ı) 1899‟da Türkistan Genel Valiliği‟ne bağlanmıĢtır. Rusya‟nın bu iĢgaline karĢı 

bütün Türkistan‟da olduğu gibi Türkmenistan‟da da ayaklanmalar olduysa da baĢarılı olunamamıĢ ve 

Kızıl Ordu 1920‟de Hive‟yi ve AĢgabatı ele geçirmiĢtir. 1924 yılında Türkmenler ile Özbekler birlikte 

hareket ettilerse de bir sonuç alınamamıĢ ve aynı yılın Ekimi‟nde Türkmenistan Sovyet Sosyalist 

Cumhuriyeti kurulmuĢtur.19 Türkmenistan 1925 Mayısı‟nda da SSCB‟nin kurucu bir cumhuriyeti 

olmuĢtur.20 
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7 Ocak 1990 tarihinde Türkmenistan‟da Parlamento Seçimleri yapılmıĢ, Mayıs 1990‟da Türkmen 

Türkçesi Cumhuriyetin resmi dili olarak kabul edilmiĢ, 27 Ekim 1990 tarihinde de Saparmurad Niyazov 

Devlet BaĢkanı seçilmiĢtir. 22 Haziran 1990 tarihinde egemenliğini, 27 Ekim 1991 tarihinde yapılan 

halk oylamasıyla da aynı gün bağımsızlığını ilan eden Türkmenistan‟ı ilk tanıyan ülke Türkiye 

olmuĢtur. Türkmenistan, BM Genel Kurulu tarafından da oybirliğiyle 27 Aralık 1995‟te tarafsız bir 

devlet olarak kabul edilmiĢtir. 

Türkmenistan‟ın devlet amblemi beyaz çizgilerle bölünmüĢ iç içe üç çemberden oluĢmuĢtur. 

Amblem dıĢardan beyazlarla aynı kalınlıkta mor bir çizgiyle çerçevelenmiĢtir. Ġlk mor daire yeĢil 

yaprakları olan beyaz pamuk kozaları ve altın rengi buğday baĢakları içermektedir. Bir hilal ve beĢ 

tane beĢ köĢeli yıldız dairenin üst kısmına yerleĢtirilmiĢtir. Ġkinci altın renkli daire beĢ temel halı motifi 

içermektedir. Amblemin merkezde bulunan üçüncü kırmızı ve mavi dairesinde beyaz Ahal-Teke atı 

vardır. Türkmenistan‟ın devlet bayrağı düz koyu yeĢil olup sol tarafında dikey bir Ģerit üzerinde beĢ 

temel halı motifi sıralanmıĢtır. YeĢil yüzeyin üst sol köĢesinde bir hilal ve beĢ köĢeli beĢ yıldız vardır. 

Devlet amblem ve bayrağı milli gelenekler temelinde olup, politik semboller açıkça karıĢtırılmıĢtır. BeĢ 

köĢeli yıldız evrenin beĢ anahtar elementini toprak, su, gaz, kristalleĢmiĢ ve plasmik elementlerini 

sembol eder. Yıldızların sayısı dünyadaki yaĢamın beĢ önemli unsurunu yani ıĢık, ses, koklama 

duygusu, dokunma duygusu ve denge duygusunun önemine iĢaret etmektedir. Hilal uzun yıllar 

öncesinden beri Türkmenlerin parlak bir gelecek için olan ümitlerine iĢaret eder. YeĢil rengi kırmızı 

gibi Türkmenlerin geleneksel olarak saygı duydukları bir renk olup, halı motifleri Türkmenlerin 

geleneksel, politik, sosyal, kültürel ve dini görüĢlerinin bir sembolüdür. Bu halı motifleri yukarıdan 

aĢağıya beĢ büyük kabileyi temsil etmektedir. Ahal-Teke atı Türkmenistan‟ın gururu olup, buğday 

baĢakları misafirleri ekmek ve tuz ile karĢılama geleneğini ima eder.21 

C. Siyasi Yapı 

1. İç Siyaset 

A. Siyasi Sistem 

Türkmenistan, demokratik ve laik hukuk devletidir. Devlet idaresi baĢkanlık hükümeti 

Ģeklindedir. 1992 Anayasası‟na göre iki ayrı parlamento vardır: Senato benzeri bir hüviyet arz eden 

“Halk Maslahatı”22 (bir kısmı halkoyuyla seçilen bir kısmı ise atanan 175 koltuğa sahiptir) ve Meclis 

(üyeleri halkoyuyla beĢ yıl için seçilen 50 koltuğa sahiptir) 18 Mayıs 1992 tarihinde Parlamento 

tarafından oy birliği ile kabul edilen yeni Türkmenistan Anayasası 21 Haziran 1992 tarihinde 

halkoyuna sunularak onaylanmıĢtır.23 Yeni Anayasa BaĢkanlık Sistemi‟ni öngörmekte ve 

CumhurbaĢkanı‟na çok büyük yetkiler tanımaktadır. CumhurbaĢkanı aynı zamanda Bakanlar 

Kurulu‟na da baĢkanlık etmektedir. CumhurbaĢkanı ileride Meclisin onayına sunmak koĢulu ile kanun 

yapmak hakkına da sahiptir. BaĢbakan Yardımcıları, Bakanlar, ġehir Hakimleri ve Yüksek Mahkeme, 

CumhurbaĢkanı tarafından atanmaktadır. CumhurbaĢkanı gerekli gördüğü hallerde Meclisi feshetme 

hakkına da sahiptir. Türkmenistan Komünist Partisi‟nin 1991 yılı Aralık ayı içerisinde yapılan 25. 
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Kongresi‟nde parti teĢkilatının feshine, yerine Türkmenistan Demokratik Partisi‟nin kurulmasına, yeni 

partinin baĢına CumhurbaĢkanı TürkmenbaĢı‟nın getirilmesine karar verilmiĢtir. 

Eski SSCB içinde de siyasi açıdan en hareketsiz olan Türkmenistan daha az glasnost ve daha 

az prestroika‟ya sahip olan ve KP‟si bütün OAC içerisinde en az değiĢim geçireniydi. Nitekim bugün 

de son derece muhafazakar, sosyal ve siyasal bir yapıyı halen devam ettirmektedir. Türkmenistan 

muhafazakar yapısı, onun Orta Asya‟daki son derece farklı karakterinden kaynaklanmaktadır. 

Türkmenler aslında, politik ve sosyal yaĢama egemen son derece yüksek bir kabile yapısı ile esas 

olarak kırsal bölgelerde yaĢarlar ve göçebedirler. Kabile iliĢkileri ve bağlılığı, herhangi bir milli bağlılık 

anlayıĢından daha önemlidir. Kazakistan ve Kırgızistan‟da olduğu gibi, belirli bir kabile, KP‟de dahil, 

siyasi sahnede egemen olma eğilimindedir. Ülkede yedi büyük ve yirmi dört küçük boy vardır.24 1917 

öncesinde toprak bütünlüğü ve ulusal bütünleĢme sağlayamayan Türkmen halkı arasında Sovyet 

döneminde boylar arası rekabet ve çekiĢme bilinçli olarak merkezi Sovyet yönetimi tarafından sürekli 

körüklenmiĢtir. Türkmenistan CumhurbaĢkanı (ve eski Komünist Partisi Genel Sekreteri) Saparmurad 

Niyazov‟un da bağlı olduğu, AĢgabat çevresinde yoğunlaĢan “Teke” boyu ile doğu yöresinde bulunan 

“Salur” boyu arasındaki siyasi çekiĢme günümüze kadar gelmiĢtir.25 Teke, rekabetli politik yarıĢın 

temelini teĢkil eden cumhuriyetin yedi büyük kabilesinin en büyük olanıdır ve güç Teke‟nin elinde 

toplanmıĢtır. 

Türkmenistan‟da tek siyasi parti mevcut olup (Türkmenistan Demokratik Partisi), ülke bu partinin 

de baĢkanı olan bir devlet baĢkanı, Saparmurat Niyazov TürkmenbaĢı, tarafından yönetilmektedir. 

BaĢkan aynı zamanda hükümet baĢkanlığını da uhdesinde bulundurmaktadır. 

Yönetim, tüm alanlarda denetimi elinde tuttuğunu saklamamakta, fakat bunu Türkmen halkının 

milli özelliklerine sadık kalmanın bir gereği olarak açıklamaktadır. Devlet BaĢkanı Niyazov, ülkedeki iç 

siyasi durumla ilgili açıklamasında kendi politikasının Türkmen milli gelenekleri ve halkın mantalitesi 

üzerine kurulduğunu dile getirmektedir.26 Bir baĢka deyiĢle, Türkmen devleti, kendi modelinin temelini 

Türkmen milli geleneklerinden aldığını öne sürmektedir. 

Bununla beraber, birçok batılı uzmanların beklentilerine karĢın TürkmenbaĢı, ülkesine rekabet 

halindeki sosyal sistemlerden hiç birisini yerleĢtirmemiĢ, tersine geleneksel Ġslam, Batılı laik 

demokrasi, kiĢisel kült ve tecrübelerden aldığı unsurları kaynaĢtırarak bir sistem geliĢtirmiĢtir. Eski 

DıĢiĢleri Bakanı Abdi Kuliev bu durumu Ģöyle izah etmektedir: “GeçiĢ sürecinde, karıĢıklık ve 

felaketlerin yaĢanabileceği Ģu günlerde Türkmenlerin tek bir vücut halinde, bir kiĢinin etrafında 

toplanması gerekir. Bu kiĢi hayatını ortaya koyarak, seçtiği yolun güvenli olup olmadığını kontrol eder 

ve diğerleri de onu izler; yoksa bu cehennemden çıkılamaz.”27 Nitekim, bazı uluslararası kuruluĢlar 

tarafından Türkmenistan totaliter rejimden demokrasiye baĢarılı bir Ģekilde geçiĢ yapan ülke olarak 

değerlendirilmiĢtir. Eylül 1999‟da Devlet BaĢkanı Niyazov, Albert Shvizer Dünya Tıp Akademisi 

tarafından en yüksek ödüle layık görülmesi buna bir örnek oluĢturabilir.28 

B. Muhalefet 
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Türkmenistan siyasal açıdan, daha önce de bahsedildiği üzere bölgedeki en huzurlu 

cumhuriyettir. BaĢkan Niyazov bu cumhuriyette potansiyel siyasi muhalefeti etkisiz kılmıĢtır. BaĢlıca 

muhalif grup olan ve bir grup entelektüel tarafından kurulan “Agzybirlik” Moskova‟dadır. Önceki KP‟nin 

muhalefet grubu, Niyazov‟un grubundan daha fazla mesleki siyasi kavgacılar olduğundan güçsüz 

kalmıĢlardır.29 

1997‟de Devlet BaĢkanı Niyazov‟un kararıyla Demokrasi ve Ġnsan Hakları Enstitüsü kuruldu. 

Kurucuların görüĢüne göre, bu Enstitü, “Batı‟nın değerlerinin milli Türkmen değerlerine uyarlanması 

ve Türkmen demokrasi modelinin teorik temellerini oluĢturulması ve insan hakları alanında mevcut 

durumun iyileĢtirilmesi” amacıyla kurulmuĢtur.30 

 

Türkmenistan‟da Türkmen modelinin doğruluğu her fırsatta kanıtlanmaya çalıĢılmaktadır. 

Türkmen modeli, resmi yetkililer tarafından Türkmen geleneklerini, milli özellikleri içinde barındıran bir 

demokratik hukuk devleti olarak açıklanmaktadır.31 TürkmenbaĢı, basın mensupları ile yaptığı 

görüĢmelerde veya çeĢitli ortamlarda yaptığı konuĢmalarda, demokrasinin Türkmenlerin kanında 

olduğunu, Türkmen halkının kendi liderlerini seçtiklerini dile getirmektedir. Aynı zamanda, çok 

partililiğin, Türkmen halkına özgü bir Ģey olmadığını, fakat zamanla halkın çok partili sisteme geçiĢ 

için hazır hale geleceğini ve günün birinde bunun mutlaka gerçekleĢeceğini vurgulamaktadır.32 

Öte yandan, yine Türkmenistan‟ın imajının iyileĢtirilmesi amacıyla ülkede idam cezası 

kaldırılmıĢ ve ülkede defalarca ilan edilen af sonucu yaklaĢık 80 bin tutuklu serbest bırakılmıĢtır. 

B. DıĢ Siyaset 

TürkmenbaĢı, belli baĢlı bazı değiĢikliklerin yapıldığı iç politikanın tersine, dıĢ politikada daha 

aktif, bağımsız ve tarafsız bir politika izlemiĢ ve bugün Türkmenistan dıĢ politikasına uluslararası bir 

saygınlık kazandıran bir sürece imzasını atmıĢtır.33 TürkmenbaĢı‟nın dıĢ politikada ülkesinin milli 

çıkarlarını her Ģeyden önde tutan tavrı ve bu konudaki kararlılığı da, ülkesinin iç istikrarının 

sağlanmasında, kuĢkusuz, en büyük temel faktörlerden biri olmuĢtur. 

22 Ağustos 1990‟da egemenliğini ilan eden Türkmenistan, 26 Ekim‟de yapılan halk oylaması 

sonucunda halkın büyük çoğunluğunun bağımsızlıktan yana oy kullanmasıyla 27 Ekim 1991‟de 

bağımsızlığını ilan etmiĢtir. 27 Ekim‟de 10. toplantısını gerçekleĢtiren Yüksek ġura, “Türkmenistan‟ın 

Bağımsızlığı ve Devlet KuruluĢunun Esasları Hakkında”ki kanunu kabul ederek bu kanunla, 

Türkmenistan Devleti‟nin milli ve bağımsız bir devlet olduğunu hukuken tescil etmiĢtir. 

Türkmenistan‟ın bağımsızlığını ilk tanıyan ülkeler Türkiye ve arkasından da Ġran olmuĢtur. 

Türkmenistan‟ın DıĢ Politika öncelikleri, dünyaya açılma çabaları, güvenlik kaygıları, 

komĢularıyla iyi iliĢkiler olmak üzere üç ana baĢlık altında ele alınmaktadır. Türkmenistan‟ın dıĢ 

politikasının en belirgin özelliği, ülkenin dıĢ politikasını da biçimlendiren Devlet BaĢkanı 

TürkmenbaĢı‟nın çok taraflı ya da bölgesel giriĢimlere karĢı mesafeli, hatta dikkatleri çeken soğukkanlı 

tavrıdır. Türkmenistan hangi alanda olursa olsun, ister güvenlik isterse de ekonomik iĢbirliği, ve 
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kimden gelirse gelsin, Rusya ya da diğer Orta Asya cumhuriyetleri, Orta Asya‟da bölgesel ölçekli 

giriĢimlere çok ihtiyatla yaklaĢan devlettir. Bunun baĢlıca nedenleri arasında küçük devlet olmasının 

getirdiği zorlukların yanı sıra doğal kaynaklarının zenginliğinden duyduğu endiĢedir.34 

Gerek Rusya Federasyonu ve gerekse de diğer Orta Asya Cumhuriyetleri‟nden gelen bölgesel 

giriĢimlere karĢı mesafeli tutum sergileyen TürkmenbaĢı‟nın bu davranıĢının temelinde, 

Türkmenistan‟ın jeopolitik konumuyla birlikte Batı‟nın yeterince ilgisini çekebilecek potansiyelde 

zengin doğal kaynaklarına sahip olmasının da etkisi olduğu söylenebilir. 

Nitekim, TürkmenbaĢı ve diğer Türkmen yetkililerin sıkça dile getirdikleri sözlerinde 

Türkmenistan‟ın sahip olduğu zengin doğalgaz ve petrol yataklarının varlığının rol oynadığı açıktır.35 

12 Aralık 1995 tarihinde, BirleĢmiĢ Milletler‟in (BM) kuruluĢunun 50. yıldönümü ve Türkmenistan‟ın 

tarafsızlık statüsü adaylığına yönelik konuĢmasında Türkmenistan Devlet BaĢkanı Saparmurat 

Niyazov “daimi tarafsızlık” baĢvurularıyla ilgili olarak Ģu önemli gerekçenin altını çizmiĢtir: “…Bizim bu 

adımımız Türkmenistan‟da ve bölgede barıĢın sağlanmasına büyük bir katkıda bulunacaktır. Bu 

mesele bizim için çok önemlidir. �ünkü Türkmenistan, dünyanın çok önemli bir noktasında; doğal 

kaynakların en zengin bulunduğu bölgelerden birinde yer almaktadır. Bu durum bizim açımızdan 

“daimi tarafsızlık” siyasetini kaçınılmaz olarak gerektirmektedir. Türkmenistan, coğrafi olarak önemli 

ve hassas bir konumda bulunduğunu göz önünde bulundurduğu için, uluslararası iĢbirliklerinde daha 

dikkatli hareket etmektedir. Bundan dolayı Türkmenistan bugüne kadar tarafsız bir dıĢ politika 

izlemeye çalıĢmıĢtır. Türkmenistan bundan sonra “Daimi Tarafsız” bir ülke olarak dıĢ ve iç politikasını 

yürütmek istemektedir. Bu hususta teĢkilatın, teĢkilat baĢkanının ve devlet baĢkanlarının onayını rica 

ediyoruz.”36 

Yalnız, Türkmenistan‟ın tarafsızlık statüsünü elde etme çabalarını sadece küresel ölçekteki güç 

mücadelesinde taraf olmaktan kaçınma ve güvenliğini koruma politikasının bir sonucu olarak 

yorumlamak eksik olur. Aynı zamanda Türkmenistan, tarafsızlık siyasetiyle bölge güçleriyle olan 

iliĢkilerinde de ekonomik ve siyasi iliĢkilerini taraf gözetmeyerek izlemek niyetini ortaya koymuĢtur. 

Özellikle de Türkiye ve Ġran arasındaki hassas iliĢki ve rekabetin Türkmenistan açısından ortaya 

koyduğu sıkıntıdan kurtulma için tarafsız bir tutum en ideal bir politika olacaktı.37 

Diğer taraftan, SSCB‟nin en sıkıntılı cumhuriyetlerinden biri olan Türkmenistan, Batı‟ya açılma 

potansiyelinin etkisiyle, BDT içinde bir ekonomik entegrasyon ya da sıkı bir ekonomik iĢbirliğine pek 

yanaĢmak istememiĢ fakat, Batı‟ya açılma hedefleri doğrultusunda aralarında Türkiye, Ġran ve 

Pakistan‟ın kurucu üyesi olarak bulunduğu ve daha çok “gevĢek bir iĢbirliğine” dayalı, Ekonomik 

ĠĢbirliği Örgütü‟ne ġubat 1992‟de, Tahran zirvesinde, diğer yeni bağımsız Orta Asya cumhuriyetleri ile 

birlikte üye olmuĢtur. Dolayısıyla, en baĢından beri Türkmenistan‟ın ekonomik kalkınmasına katkı 

sağlayacak olan yabancı yatırım ve finansman, Türkiye üzerinden de olmak üzere doğal kaynaklarını 

pazarlamak istediği Batı ile iliĢkileri, Türkmenistan‟ın baĢlıca dıĢ politika öncelikleri arasında yer 

almıĢtır. 
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Diyebiliriz ki, Türkmenistan bağımsızlık sonrası geçiĢ sürecinde dıĢ politikasında dini, etnik ve 

kültürel değerlerin etkisini azaltan ve Batı‟yla daha çok ekonomik çıkarlara dayanan bir iliĢkiyi 

hedefleyen realpolitik izlemeyi tercih etmiĢtir. Aynı zamanda Türkmenistan bu politikasıyla, geçiĢ 

sürecinde gerek ülke içerisinde ve gerekse de bölgede güvenlik ve istikrarı korumayı hedeflemiĢtir.38 

Ġç politikasındaki istikrarı “10 Yıl Abadancılık” politikası ile sağlamaya çalıĢan Türkmenistan, dıĢ 

politikasındaki güvenlik ve istikrarı da ”Daimi Tarafsızlık” statüsüyle elde etmek istemiĢtir. 

TürkmenbaĢı‟nın dıĢ politikada ülkesinin milli çıkarlarını herĢeyden önde tutan tavrı ve bu 

konudaki kararlılığı da, ülkesinin iç istikrarının sağlanmasında, kuĢkusuz, en büyük temel faktörlerden 

biri olmuĢtur. Nitekim, Temmuz 1992‟de Helsinki‟de toplanan Avrupa Güvenlik ve ĠĢbirliği 

Konferansı‟nda Türkmenistan 1975 “Nihai Belge”sini imzalamıĢtır-TürkmenbaĢı, insan hakları 

konusunda Türkmenistan‟ı eleĢtiren ve böylece bu ülkeyi de karıĢtırmak isteyen grupları uyarmıĢ ve 

Ģöyle demiĢtir: “Bizim için insan hakları, kaçınılmaz bir Ģekilde milli çıkarlara bağlıdır.” 

Bağımsız Devletler Topluluğu‟na karĢı çıkan ve buradaki kurumsallaĢmanın iĢlemeyeceğini 

savunan Türkmenistan‟ın tutumu, aslında, bu kurumu Moskova‟nın eski hegemonyasını yeniden 

oluĢturma çabası olarak görmesinden kaynaklanmaktadır. BDT‟yi, eski SSCB‟yi uygar bir Ģekilde 

“parçalama” forumu olarak görme arzusunu dile getiren Türkmenistan (veya TürkmenbaĢı), 22 Ocak 

1993‟teki Minsk zirvesinde, ortak politika oluĢturmayı öngören bir anlaĢmayı imzalamayan tek Orta 

Asya cumhuriyeti olmuĢtur.39 

Ülke, bölgedeki iç savaĢ ve çatıĢmalarda taraf değildir. Türkmenistan‟a karĢı herhangi bir 

uluslararası yaptırım da söz konusu değildir. Hazar‟ın statüsü konusunda Hazar‟a kıyısı olan ülkelerle 

görüĢmeler devam etmektedir. Ayrıca, Azerbaycan‟la Hazar‟daki doğalgaz kaynaklarının paylaĢımı 

konusunda bir takım sorunları da devam etmektedir. 

ġubat 1998‟de Azerbaycan‟la aralarındaki sınırın ortay hat prensibine göre belirlenmesini kabul 

ettiğini açıklayan Türkmenistan, bu hattın nereden geçeceği konusunda henüz Azerbaycan ile bir 

anlaĢma sağlayamamıĢtır. Özellikle son bir yıl içerisinde Kepez/Serdar, �ırag/Osman, Azeri/Hazar ve 

ġerg/Altın Asır yataklarının sahipliği konusunda iki ülke arasında tartıĢmalar giderek sertleĢmiĢtir. Ġki 

ülke ayrıca Türkmen gazını Azerbaycan ve Gürcistan üzerinden Türkiye‟ye taĢıyacak Hazar geçiĢli 

doğalgaz boru hattının paylaĢımı konusunda da anlaĢamamaktadırlar. Azerbaycan‟da da doğal gaz 

bulunmasının ardından bu ülkenin önce Trans Hazar hattının bir kısmının kendi gazına ayrılmasını 

istemesi, ardından da bu projenin sekteye uğraması üzerine kendi gazını doğrudan Türkiye‟ye satmak 

için giriĢimde bulunması üzerine iki ülke iliĢkileri daha da gerginleĢmiĢtir. 

Bugüne kadar Taliban ile en iyi iliĢkiyi kurmuĢ olan ve Afgan sorununun çözümü için AĢkabat‟ta 

taraflara ev sahipliği yapan Türkmenistan, 11 Eylül sonrası ABD‟ye her türlü desteği vereceğini 

açıklayan Orta Asya cumhuriyetlerinden birisi olmuĢtur. Afganistan‟la 744 kilometrelik bir sınıra sahip 

olan ve Rusya‟nın Afganistan‟ı iĢgali süresince 1989‟a kadar kullandığı önemli bir üs konumunda olan 

Türkmenistan, yine Afgan sınırına yakın Kuska‟da büyük bir hava üssüyle olası bir askeri operasyon 

için ABD tarafından göz önünde bulundurulan ülkelerin baĢında gelmiĢtir.40 
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Türkmenistan‟da faaliyet gösteren uluslararası kuruluĢlar Ģunlardır: BirleĢmiĢ Milletler (UN), 

BirleĢmiĢ Milletler �ocuk Eğitim Fonu (UNICEF), Uluslararası Para Fonu (IMF), AB, ve PEACE 

CORPS. Türkmenistan aĢağıda adı geçen uluslararası kuruluĢlara üyedir: Bağımsız Devletler 

Topluluğu (BDT), Avrupa Ġskan ve Kalkınma Bankası (EBRD), Uluslararası Para Fonu (IMF), BirleĢmi 

Milletler (BM), Avrupa Güvenlik ve ĠĢbirliği TeĢkilatı (AGĠT), AEK, BirleĢmiĢ Milletler Asya Pasifik 

Ekonomik ve Sosyal Komisyonu (ESCAP), Dünya Bankası (IBRD), Uluslararası Sivil Havacılık 

TeĢkilatı (ICAO), Ġslam Kalkınma Bankası (ĠKB), Uluslararası ĠĢçi TeĢkilatı (ILO), Uluslararası 

Denizcilik TeĢkilatı (IMO), Ġslam Konferansı TeĢkilatı (ĠKT), Uluslararası Telekomünikasyon Birliği 

(ITU), BirleĢmiĢ Milletler Eğitim Bilim ve Kültür TeĢkilatı (UNESCO), Uluslararası Posta Birliği (UPU), 

Dünya Sağlık TeĢkilatı (WHO), Dünya Meteoroloji TeĢkilatı (WMO), Dünya Ticaret TeĢkilatı (DTT), 

Ekonomik ĠĢbirliği TeĢkilatı (EĠT), Uzakdoğu Ülkeleri Ekonomik ĠĢbirliği Özel Organizasyonu (EKTO), 

BirleĢmiĢ Milletler Gıda ve Tarım TeĢkilatı (FAO). Ayrıca, Türkmenistan dünyadaki birçok uluslararası 

kuruluĢun da üyesidir. Üyesi olduğu uluslararası kuruluĢlar Ģöylece sıralanabilir: CCC, BDT, EBRD, 

ECO, EKTO, FAO, IMF, BM, AGĠT, ECE, ESCAP, IBRD, ICAO, IBD, ILO, IMO INTELSAT (Kullanıcı), 

IOC, ISO (Muhabir), 

 ITU, NACC, OIC, OSCE, PFP, UNCTAD, UNESCO, UPU, WHO ve WTO‟dur. 

D. Ekonomi 

Kırgızistan gibi, Türkmenistan da eski SSCB içinde ekonomik olarak sıkıntılı cumhuriyetlerden 

birisiydi ve Moskova‟yla çok yakın iĢbirliği içindeydi. Fakat öte taraftan, bağımsızlık sonrası, doğalgaz 

yatakları, 700 milyon tonluk petrol rezervi ve az nüfusu ile darlığını azaltabilecek ve politik değiĢim için 

gerekli istikrarı sağlayabilecek hızlı ekonomik geliĢmeye diğerlerinden daha fazla ümit vermektedir. 

Nitekim, ülkesinin dıĢ politikasında, bağımsızlık sonrası temel iki politikayı baĢlatan 

TürkmenbaĢı, “Açık Kapılar Politikası” ile Türkmenistan‟ın petrol, doğalgaz ve diğer yeraltı 

zenginliklerini kullanarak yabancı yatırımcıları, sermayeyi ülkesine çekmeyi baĢarır iken, “Pozitif 

Tarafsızlık Politikası” ile de ülkesinin bağımsızlık ve tarafsızlığını ifade etmekte ve bu konudaki 

kararlıklarını sergilemektedir. Ekonomik bağımsızlık kazanılmadan, politik bağımsızlığın pek bir Ģey 

ifade etmeyeceği gerçeğiyle hareket eden Saparmurat TürkmenbaĢı, Türkmenistan‟da, Türkmen 

iĢadamları ve firmalarının yabancı firmalar ile iĢ ortaklığı geliĢtirmesini ve özel giriĢimciliğin 

güçlendirilmesini ve böylece ekonomik reformun baĢarıya ulaĢmasını amaçlayan yeni bir dönemi de 

1997‟nin ilk günlerinde baĢlatmıĢ bulunmakta. Bu süreç bilhassa tarımda, ticarette, ulaĢım ağında, 

petrol ve doğalgaz endüstrilerinde kendini göstermekte. Bu sektörlerde, kamu ve özel sektöre ait 

firmaların hepsinin uluslararası piyasada iĢ yapma kabiliyetleri ve deneyimlerinin arttırılması, bir 

rekabet gücünün kazandırılabilmesi için yabancı firmalarla ortak hareket etmeleri özellikle teĢvik 

edilmektedir.41 

Yabancı sermaye ve kalkınma için ülkedeki istikrara büyük önem veren TürkmenbaĢı bu konuda 

Ģöyle demektedir: “Biz, birlik ve beraberliğimizle bütün dünyayı, batılı Ģirketleri ve iĢadamlarını 

kendimize çekiyoruz. Çünkü, batılı iĢ adamı, sermaye bir ülkede öncelikle „istikrar‟ görmek 
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ister.”42 Gerçekten de bugün Türkmenistan, Orta Asya Cumhuriyetleri arasında politik istikrarı, 

sosyal atmosferi, tabii kaynakları ve ekonomik potansiyeli ile Saparmurat TürkmenbaĢı‟nın dinamik 

liderliği altında, ciddi ve güvenilir ortaklıkların, yatırımların her geçen gün arttığı bir istikrar adasıdır. 

Türkmen yönetimi, çoğulcu demokratik rejim ve serbest piyasaya geçiĢ yönünde oldukça 

tedbirli, toplum alıĢkanlıklarını sarsmayan, bağımsızlıklarını yeni kazanmıĢ diğer cumhuriyetlere 

oranla daha yavaĢ tempoyla geliĢen bir reform süreci benimsemiĢ ve batılı ülkelerin eleĢtirilerine 

rağmen bu alandaki tutumunu değiĢtirmemiĢtir. Dolayısıyla, ekonomik reformların 

gerçekleĢtirilmesinde Türkmenistan, diğer BDT ülkelerine göre biraz geride kalmıĢtır. Bunun en 

önemli sebeplerinden birisi kaynak sıkıntısı olmuĢtur. BaĢta Rusya ve Ukrayna olmak üzere doğal gaz 

ihraç ettiği ülkelerin milyarlarca dolar tutarındaki borçlarını ödememesi, Türkmenistan‟ı zor durumda 

bırakmıĢ ve bırakmaya da devam etmektedir. GeniĢ kapsamlı reformların uygulanmasında, devlet 

iĢletmelerinin özelleĢtirilmesinde ve tam fiyat liberalizasyonunun sağlanmasında zorluklarla 

karĢılaĢılmaktadır. 

Türkmenistan hükümetinin ithal ikameci programın dahilinde gaz üretimine verdiği önem 

nedeniyle, ülkedeki hizmet sektörü az geliĢmiĢtir. Limitli kredi kullanma hakkı ve düĢük satın alma 

gücü nedeniyle sektör tehlike içindedir. 

Bununla birlikte hükümet, serbest pazar ekonomisine geçiĢ için önemli adımlar atmıĢtır. Bu 

adımlar son yıllarda daha da hızlanmıĢtır. Bazı mallar üzerindeki fiyat kontrolü kaldırılmıĢ, özel 

çiftliklerin artmasına izin verilmiĢtir. Mali sistemin yeniden yapılandırılması ve KDV sistemine geçiĢ 

çalıĢmaları baĢlatılmıĢtır. Bir yandan vergi gelirlerinin arttırılması yönünde çalıĢmalar yürütülürken, 

diğer yandan da bütçe açığını en aza indirebilmek için hükümet harcamalarında tasarruf tedbirlerine 

gidilmiĢtir. Yabancı sermaye, para politikası ve özelleĢtirme ile ilgili kanun taslakları hazırlanmıĢtır. 

Hükümet, kalkınmayı 10 yıllık bir vadeye yayarak, 10 yıllık üretim ve yatırım planı hazırlamıĢtır. 

Ülkenin bağımsızlığından günümüze aĢağıdaki reformlarda bulunulmuĢtur; 43 

1. Yatırımlarda öncelikler belirlenmiĢtir. Öncelik sırası, enerji sektörü, tarım sektörü, sosyal 

sektör ve uluslararası ulaĢım ve iletiĢime verilmiĢtir. 

2. Piyasa ile ilgili mevzuat düzenlemeleri kabul edilerek yürürlüğe konulmuĢtur. 

3. Vergilendirme, bütçe, kredi ve parasal alanlarda temel reformlara gidilmiĢtir. 

4. Bütçe yönetimi için hazinede düzenlemeler yapılmıĢtır. 

5. Stok ve döviz kurunda düzenlemelere gidilmiĢtir. 

6. DıĢ ekonomik faaliyetler geliĢtirilerek belirli bir düzene koyulmuĢtur. Devlet Mal DeğiĢimi ve 

DıĢ Ekonomik iliĢkiler Bakanlığı kuruldu. 

7. Yatırım politikasını formüle etme ve yabancı sermayeyi ülkeye çekmek amacıyla Yabacı 

Yatırımlar için Resmi Ajans (State Agency for Foreign Investment- SAFI) kurulmuĢtur. 
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8. Yerli ve yabancı müteĢebbisleri teĢvik etmek amacıyla 10 serbest bölge belirlenmiĢtir. 

9. Fiyatların liberalizasyonuyla beraber bazı önemli mal ve hizmetlerin perakende ticareti devlet 

kontrolünde tutulmuĢtur. Gelecekte devlet kontrolünün tamamen kaldırılması hedeflenmiĢtir. 

GiriĢimciliği desteklemek ve özel iĢletmeleri geliĢtirmek amacıyla özelleĢtirme programı 

hazırlanmıĢtır. 

Türkmenistan‟ın uluslararası ekonomik iliĢkilerini Ģekillendiren temel unsurlar ve faaliyetler 

aĢağıdaki gibidir: 44 

* DıĢ ticaret 

* Ortak ġirketler (Joint-Venture) 

* Sınır Ticareti 

* Yabancı ġirketler 

* ĠnĢaat faaliyetleri ve inĢaat malzemeleri ticareti 

* Konsorsiyumlar 

* Müteahhitlik iĢbirliği 

* Barter usulü ticaret 

* Yabancı iĢ gücü 

Son zamanlarda bilimsel-teknik alanlarda, bankacılık sektöründe ve turizm faaliyetlerinde de 

iĢbirliğine önem verilmektedir. Bu faaliyetler ülkede oldukça yeni olup az geliĢmiĢtir.45 

Diğer taraftan uluslararası ekonomik iĢbirliğinin çeĢitli Ģekilleri ülkede görülse de, uluslararası 

ekonomik iĢbirliği potansiyeli tam olarak değerlendirilememektedir. Örneğin, Türkmenistan‟ın yabancı 

ülkelerde ortak Ģirketleri yok denecek kadar azdır, leasing, kıyı ticareti ve ulaĢtırma hizmetleri oldukça 

zayıftır ya da yapılmamaktadır.46 

Türkmenistan‟ın pazar ekonomisine geçiĢiyle ilgili kendine özgün modeli Devlet BaĢkanı 

Saparmurat TürkmenbaĢı tarafından oluĢturulmuĢtur. Söz konusu modelde ülkenin tabii, iktisadi, 

sosyal ve politik özellikleri göz önünde bulundurulmuĢtur. TürkmenbaĢı bu modelde esas olarak 

iktisadi reformları gerçekleĢtirirken ülkede sosyal ve politik istikrarın korunmasını esas almıĢtır. Buna 

göre dıĢ dünyaya açık geliĢmiĢ bir milli ekonominin oluĢturulması ve bu noktada serbest piyasa 

ekonomisine temkinli ve tedrici politikalarla geçilmesi hedeflenmiĢtir.47 

SSCB‟den miras kalan mevcut ekonomik yapının değiĢtirilmesi ve aktif bir dıĢ politika izlenmesi 

milli ekonominin oluĢturulması yönündeki iki temel politikayı ortaya koymaktadır. TürkmenbaĢı‟nın 

yapısal politikası selektif karakterli olup, bu politikanın öncelikli yönlerini tarım, enerji, kimya, ulaĢtırma 

ve iletiĢim sektörleri oluĢturmaktadır. Yapısal politikasının esas amaçları Ģu Ģekilde sıralanabilir: 48 
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* Türkmenistan ekonomisinin dünya sistemine entegrasyonu ve ülkenin uluslararası iĢ 

bölümünde kendi yerini almasını sağlamak. 

* Ġç piyasada tüketim malları ile ilgili sektörel yatırımları arttırmak ve Türkmenistan‟ı bu konuda 

ihtacatçı bir ülke konumuna getirmek. 

* Madeni kaynakların ve sanayiye dönük tarım ürünlerinin yeniden iĢlenmesi suretiyle mamul 

ürünlerin elde edilmesini ve ihracatını sağlamak. 

* Üretimde son teknolojiyi ve donanımı kullanmak. 

* Üretim için gerekli olan alt yapının oluĢumunu ve geliĢimini hızlandırmak. 

* Sosyal alana yönelik yatırımları gerçekleĢtirmek ve refahı arttırmak. 

Yapısal değiĢiklik haliyle devletin dıĢ ekonomi siyasetiyle karĢılıklı iliĢki içerisinde olup, ülkenin 

dıĢ ekonomi siyasetinin temel yönleri aĢağıdaki gibidir:49 

* Doğalgazın dünya pazarlarına boru hatları ile çıkıĢını sağlamak ve bu suretle ihracatını 

arttırmak.* Petro-kimya tesisleri inĢa etmek suretiyle bunlardan elde edilecek ürünleri dünya 

pazarlarına sunmak ve ihracat kalemlerini çeĢitlendirmek. 

* Özellikle tarım ve tüketim malları alanında üretimi arttırarak ithal ikameci bir politika izlemek. 

* Uluslararası iletiĢim, ulaĢım ve benzer diğer altyapıların geliĢimini sağlamak. 

* BaĢta tabii ve beĢeri kaynakların iĢlenmesini sağlamak olmak üzere, ülkeye yabancı 

sermayeyi çekmek ve bunun için de ve serbest ekonomi bölgeleri oluĢturmak ve teĢvikler, kolaylıklar 

sağlamak. 

1994 yılı Ocak ayında Halk Maslahatı‟nın kararı ile tastik edilen “10 Yıl Abadancılık” (10 Yıllık 

Ġstikrar Programı), Türkmenistan‟ın iktisadi geliĢme hedeflerini belirlemekle beraber, onun iç ve dıĢ 

siyasetinin temel hedeflerini, yönlerini de tespit etmekte ve cemiyetleĢmesinde önemli bir rol 

oynamaktadır. 

Abadancılık siyasetinin temelini “Yeni Ziraat”, “Yeni Eğitim”, “Sağlık”, “Rafineriler”, “Yeni 

YerleĢim”, “1000 Gün”, “Türkmenistan‟ın Petrol ve Doğalgaz Sanayisi‟ni 2020 Yılına Kadar GeliĢtirme 

Planı” ve “Ruhname” gibi milli sektörel reformlar oluĢturmaktadır. Bu programın gerçekleĢtirilebilmesi 

için gerekli yasal mevzuatlar da kabul edilmiĢtir. 

Bu hareketi ve programı baĢlatan Türkmenistan CumhurbaĢkanı Saparmurat TürkmenbaĢı aynı 

zamanda ülkede “Milli Kalkınma Hareketi Lideri” olarak da kabul edilmektedir. 10 Yıllık Ġstikrar ve 

Kalkınma Programı‟ndaki temel hedefler Ģu Ģekilde sıralanmaktadır:50 

* Tarım sektörünü geliĢtirmek. 

* Milli eğitimde reform hareketlerini baĢlatmak. 

* Savunma kapasitesini arttırmak (Harp tekniklerini geliĢtirmek). 
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* Petrol, gaz ve diğer mevcut yeraltı zenginliklerinden faydalanmak. 

* Mevcut sanayi dallarını geliĢtirmek. 

* Ticaret ve iĢletme hayatını dünya standartlarına çıkartmak. 

* Diğer devletlerle ticari ve iktisadi alanlarda iĢbirlikleri kurmak. 

* Bir çok devletin uygulamıĢ olduğu “Ġktisadi Kalkınma Modelleri”ni, ülkenin yapısına uygun bir 

Ģekilde alıp, tatbik etmek. 

* Mülkiyeti devletten alıp özel mülkiyete vermek ve özel mülkiyete azami önem göstermek. 

* Serbest Pazar Ekonomisi‟ni yerleĢtirmek ve geliĢtirmek. 

* Halkın refah seviyesini yükseltmek. 

Yukarıda adı geçen bu hedeflerin gerçekleĢtirilmesi, Türkmenistan ekonomisinin 2002 yılına 

kadar olan kısa vadeli hedeflerini oluĢturmaktadır. 

Görüldüğü üzere Türkmenistan, ekonomisini mümkün olduğunca farklı sektörlere yayma 

çabasındadır. Hükümet yatırım teĢvikleri hafif sanayi, ulaşım ve haberleşme alanlarında öncelik 

göstermektedir. Ayrıca hükümet, altyapı gelişmelerine de (mesela, yatırımcıları ve iĢadamlarını ülkeye 

çekmek için ülkenin merkez hava limanının yenilenmesi) ciddi yatırım yapmaktadır. 

Ayrıca, BDT ile ekonomik entegrasyona sıcak bakmayan Türkmen yönetimi, entegrasyona 

gidilebilecek uygun ekonomiler aramaktadır. 1991 yılından bu yana 1997 ġubat ayında Kazakistan‟ı 

resmi olarak ilk kez ziyaret eden Devlet BaĢkanı Saparmurat TürkmenbaĢı, burada Sovyet yönetimi 

döneminde 70 yıl Kazakistan ile ülkesinin yakınlaĢmasını sağlayacak temellerin atılmadığını 

belirterek, Türkmenistan‟ın öncelikle Türkiye ile entegrasyona gitmek istediğini açıklıyordu. 

Türkmenistan ekonomisinin farklı olması yüzünden Kazakistan‟la entegrasyonunun zor olduğunu 

söyleyen TürkmenbaĢı, 5 yıl içinde Türkiye ile sanayi sektöründe 100‟den fazla Ģirketinin kurulduğunu 

ifade ederken, Türkiye‟deki modern ve yüksek teknolojiden istifade ettiklerini belirtiyordu. Ülkede 

faaliyet gösteren Türk özel sektörünün kurduğu sanayi tesisleri ve yaptığı faaliyetler, iki ülke 

ekonomilerinin birbirini tamamlayıcı özelliğe sahip olduğunu göstermesi açısından önemlidir. Türk 

Ģirketleri pek çok ülkede gösteremediği baĢarıyı burada göstermiĢ, Türkmen ekonomisine uyum 

sağlamıĢtır.51 

Netice itibariyle, Türkmenistan‟ın bağımsızlıktan günümüze kadar olan süreç incelendiğinde 

ortaya çıkan sonuçlar Ģunlardır: 

* Türkmenistan‟ın bağımsızlığı kazanmasıyla beraber ilk yıllarda büyüme hızında istenilen 

istikrar yakalanamamıĢ ve bütün veriler eksi olarak gerçekleĢmiĢtir. Fakat 1997 yılından baĢlayarak 

büyüme hızında artıĢ sağlanmıĢ ve daha sonraki dönemlerde bu oran pozitif değerler almıĢtır. 

Örneğin 1999 yılı büyüme hızı %16.0 ve 2000 yılı tahmini ise 18 olarak hesaplanmıĢtır.52 Enflasyon 

oranı dikkate alındığında bağımsızlığın ilk yıllarında Türkmenistan‟da hiperenflasyonist bir yapı 
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sahipken 1997 yılından itibaren bu oran daha aĢağılara çekilmiĢ ve 1999- 2000 yıllarında enflasyon 

oranı %20.1 ve %24.0 olarak gerçekleĢmiĢtir. Bu oranlar rekabete girilecek ülkeler ile 

karĢılaĢtırıldığında örneğin Avrupa Birliğinde Enflasyon %5‟ler civarında seyrederken büyüme hızı ise 

%3- 4 olarak gerçekleĢtiği görülür. 

* Yukarıdaki istikrarsızlıkların yanında sınainin temel girdileri olan ücretler, faizler ve kısmen 

enerjideki ihracat problemlerinden dolayı temel girdi fiyatlarında istikrarsızlıklar yaĢanmıĢtır. Diğer 

Avrupa ülkelerinde ise ücretler sabit tutulmuĢ ve faizler istikrarlı bir seyir göstermiĢtir. 

* Ġç ekonomik dengelerindeki istikrarlılıktan dolayı Avrupa ülkelerinde ithalat ve ihracat düzgün 

ve göreceli olarak olumlu bir eğilim izlerken Türkmenistan‟da ise durum farklılık göstermektedir. 

Türkmenistan‟da ithalat bağımsızlıktan günümüze %50- 60‟lara varan dalgalanmalar göstermiĢ 

ihracattaki değiĢmeler ise %100- 200 dolaylarında dalgalanma göstermiĢtir. Avrupa Birliği‟nde ise bu 

oran ithalatta %4- 5 ihracat ise %3- 7 arasında istikrarlı bir artıĢ göstermiĢtir. 

* Ekonomik istikrarın önemi kendini cari iĢlemler dengesinde ve kamu açıklarının büyüklüğünde 

de göstermektedir. Türkmenistan‟da gerek cari iĢlemler dengesinde gerekse kamu açıklarının 

büyüklüğünde bağımsızlıktan sonra çok büyük dalgalanmalar yaĢanmıĢtır. Bu durum diğer Avrupa 

ülkelerinde bir istikrara girmiĢtir. 

Bu istikrarsızlıkların yanında yatırımlarda da büyük iniĢ çıkıĢlar yaĢanmıĢtır. Avrupa ülkelerinde 

ise dalgalanma %3 ile %8 arasında değiĢirken bu oran Türkmenistan‟da bağımsızlıktan günümüze 

%100‟lere varan değiĢmeler göstermiĢtir.53 

1. Tarım 

Türkmenistan‟da üretilen baĢlıca tarım ürünleri; pamuk, arpa, buğday, mısır, tütün, çeltik, 

susam, kavun, karpuz, üzüm, meyan kökü ve doğal ipektir. Türkmenistan, Orta Asya‟da 

Özbekistan‟dan sonra ikinci önemli pamuk üreticisidir. Dünya sıralamasında ise ilk 10 ülke 

arasındadır. 

Tablo 4: Ürün Yılı „000 Ton 

 1995 1996 1997 1998 1999 

Pamuk1.294,4435,5635,2 704,91.303,9 

Buğday878,7453,1 706,9 1.299,41.510,3 

Meyve36,2 23,9 29,9 34,4 42,5 

Sebze376,4 310 241,2 294,6 299,5 

Et 110,5 111,2 110,5 129,3 132,7 

Süt 727,3 754,8 755,4 765,6 875,8 

Yün 19 18 17,9 18,9 19,8 
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Yumurta 

(milyon adet) 270 273,1 277,1 277,2 312,6 

Kaynak: TĠKA, Ülke Profilleri, s. 180. 

Türkmenistan‟da hakim ekonomik faaliyeti tarım sektörü oluĢturmaktadır. Hesaplamalara göre 

iĢgücünün %40 bu sektörde istihdam edilmektedir. Ayrıca bu sektör gayri safi milli hasılanın %50‟sini 

oluĢturmaktadır.54 

Diğer Türk Cumhuriyetleri gibi buralarda da besicilik geliĢmektedir. Koyun, sığır, tavuk ve 

Hıristiyan nüfus için domuz yetiĢtiriciliği yapılmaktadır. Bundan dolayı ülkedeki et üretimi oldukça 

geliĢmiĢtir. Karakul koyunlarının derileri Astragan kürkü gibi kullanıldığından, çok kıymetli ihraç malları 

arasında birincidir.55 

Ülkede sulama yöntemleri etkin olmadığı ve modern makine, araç ve gereç kullanılmadığı için 

tarım alanında verimlilik düĢüktür. Tarım üretiminin büyük bölümü “kollektif çalıĢma yerleri” anlamına 

gelen “kolhoz” ve “sovhoz”larda yapılmaktadır. Özel Ģahısların ellerindeki araziler genelde küçük 

olduğu için ekonomiye katkıları henüz istenilen noktada değildir. Toprağın, üretim araçlarının ve 

hayvanların kolhozun malı olduğu iĢletme tipinde, elde edilen gelirler, kolhoz üyeleri arasında emeğin 

niteliğine göre bölüĢtürülmektedir. Sovhozlar ise, devlet tarım iĢletmeleridir. Son yıllarda sovhoz ve 

kolhoz arazilerinin kiraya verilmesine baĢlanılmıĢtır. 

Tablo 5: Hayvansal Ürünler („000 ton) 

 1995 1996 1997 1998 1999 

Et 111 112 110 129 134 

Süt 727 755 755 765 875 

Yumurta15 15 15 15 16 

Yün 19 19 18 19 22 

Kaynak: TĠKA, Ülke Profilleri, s. 180. 

Son yıllarda hükümet tarım sektöründeki reformlara öncelik tanımıĢtır. �iftçilere uzun vadeli 

krediler sağlanmaktadır. Merkez Bankası 1998 yılında çiftçilere gerekli makine, teçhizatı satın 

alabilmeleri için yaklaĢık 73 milyon ABD doları tutarında bir kredi açmıĢtır. 

Pamuk üretimi tarımsal faaliyetler içerisinde en önemli paya sahiptir. Türkmenistan 

Özbekistan‟dan sonra eski Sovyetler Birliği döneminde en büyük ikinci pamuk üreticisi ülke 

durumundaydı. Türkmenistan‟ın ekilebilir arazisinin %50‟si, Tarımsal ürünlerden sağlanan gelirin 

yarısına yakını ve iĢgücünün %42‟si bu alanda istihdam edilmektedir. 1990- 1993 arasında meydana 

gelen geliĢmeler mahsul çeĢitlerinde değiĢikliklere neden oldu ve ekim yapılan topraklarda pamuğun 

payı %51‟den %45‟ye düĢmüĢ ve bu da çıktıda %11 oranında bir düĢüĢe sebep olmuĢtur.56 1993 

yılında doğal gaz ihracatında yaĢanan verimlilik düĢüĢünden sonra Türkmenistan programında 
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değiĢikliğe gitti ve pamuk ekim alanını %3.2 oranında arttırarak pamuk üretimini destekleme yoluyla 

bir sonraki yılda bu üründen sağlamıĢ olduğu geliri %16.7 oranında arttırmıĢtır.57 

1998 yılında Türkmenistan‟da pamuk ekilen toprak, ekim yapılan tüm alanın %40‟nı 

oluĢturmuĢtur. 1990-1995 yılları arasında hammadde olarak toplanan pamuk miktarı ortalama 2.3 

ton/hektar iken 1997-1998 yıllarında 1.2-1.3 ton/hektar seviyesine düĢmüĢtür. Bu rakamlar 

Özbekistan‟dan düĢük Tacikistan‟daki üretime denktir. Üretimdeki düĢüĢ kötü hava Ģartlarına 

bağlansa da asıl sebep toprağın aĢırı kullanılması, yanlıĢ gübreleme, kötü sulama ve yeterli 

finansmanın sağlanamamasıdır. 1998‟de gerçekleĢen pamuk üretimi 710 bin ton bu 1999 yılında 

öngörülen 1500 bin tonluk hedefin yarısından da azdır. 

1997‟ye kadar pamuk, gaz sektöründen sonra ikinci olarak GSYĠH‟ye ve ihracat kazançlarına 

katkıda bulunmuĢtur. Ancak, 1996 yılındaki yetersiz pamuk üretimi nedeniyle 1997 yılında pamuk 

ihracatının GSYĠH‟deki payı üçüncü sıraya düĢmüĢtür. 1998 ve 1999 yıllarındaki uygun hava koĢulları 

daha fazla oranda mahsul hasadını sağlamıĢtır. Pamuğun önemli bir vergi kaynağı olması ülke 

hükümetinin tarım sektöründe kontrolü devam ettireceği ve en düĢük seviyede özelleĢtirme yapılacağı 

anlamına gelmektedir. 

Diğer taraftan, devletin programları çerçevesinde pamuk ve buğdaya ayırmıĢ oldukları alanın 

geniĢliği nedeniyle baĢka ürünlerin ekimi için ayrılan alanların azalmasına neden olmuĢtur. Ekimi 

yapılan üzüm, karpuz, patatesin üretim seviyesi 1995-1998 yılları arasında aynı kalmasına rağmen 

mısır üretiminde 1995-1998 yılları arasında düĢüĢ yaĢanmıĢtır. Daha önceleri Türkmenistan meyve ve 

sebze ihracatçısı durumundayken daha sonraları bu alana gereken öncelik verilmediğinden bu pazar 

çökmüĢtür.58 Diğer taraftan çiftçilik, bahçecilik ve hayvancılık da tarım sektörü içerisinde önemli bir 

yere sahiptir. Hayvancılığın tarım sektörü içerisindeki payı yaklaĢık %13‟tür. Resmi istatistiklere göre 

son beĢ yıl içerisinde devletin hayvan üretiminde düĢüĢ yaĢanırken özel sektörde bir artıĢ ortaya 

çıkmıĢtır. Ġstatistiklere göre üretilen etin %85‟i, sütün %96‟sı ve yumurtanın %83‟ü özel sektör 

tarafından üretilmektedir.59 

Üretim miktarları açısından bakıldığında pamuğu, tahıllar ve yem bitkileri izlemektedir. Tahıl 

ürünleri içinde en büyük pay, buğdaya aittir. Pamuk ve buğdayda devlet tarafından yüksek üretim 

hedeflerinin planlanması, bu ürünleri iĢleyen sanayi kollarının daha da geliĢebileceğini 

göstermektedir. 

Hükümetin tahıl üretiminde uyguladığı “kendi kendine yeterlilik” politikası neticesinde 1993-

1998 yılları arasında tahıl üretimine tahsis edilen toprak yüzölçümü 259 bin hektardan, 650 bin 

hektara çıkmıĢ ve üretim %150 artıĢ göstermiĢtir. Yüksek destekleme fiyatları ve iyi hava koĢulları, 

kendi kendine yeterlilik hedeflerinin tutturulamadığı dört yılı müteakip, 1998 ve 1999 yıllarında büyük 

tahıl hasatının elde edilmesi sonucunu vermiĢtir.60 1999 tahıl hasadının tohum kalitesini düĢüren sarı 

kurt zararlısından etkilenmiĢ olması, 2000 yılı hasadının oldukça düĢük olması beklentilerine yol 

açmıĢtır. 
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1997 yılı verilerine göre tarım sektörü ülke iĢgücünün %46.8‟lik önemli bir bölümünü 

kapsamasına rağmen toplam yerli üretimin sadece %9.5‟lik bölümünü gerçekleĢtirebilmiĢtir. Sulama 

imkanlarının yetersizliği, kuraklık, teknik bilgi eksikliği gibi nedenler dolayısıyla üretim düĢük 

olmaktadır. Nitekim, hedeflenmiĢ değerler ile üretim sonrası elde edilen değerler arasında farklar 

mevcuttur. Yerel bilgi kaynaklarına göre, resmi görevliler hedeflerine ulaĢabilmek için ucuz Türkmen 

petrolünü Özbekistan pamukları ile değiĢtirmektedirler. 

Tarım üretiminde görülen düĢüĢler, ciddi reformların baĢlatılması ihtiyacını gündeme getirmiĢtir. 

Devletin tarım alanında yapacağı reformlarla ilgili koordinasyonu sağlamak için Tarım Bakanlığı 

bünyesinde bir Reform Merkezi kurulmuĢ, yeni yapılan uygulama ile kârlı çalıĢmayan devlet arazileri 

“A.ġ.” Ģirketlere, çiftçi arazilerine dönüĢtürülmeye baĢlanmıĢtır. �iftçilere kira yada özel mülkiyet için 

parsel dağıtılmıĢ, 1994 yılında 4 bin kiĢi 80 bin hektardan fazla arazi almıĢtır.61 

Devlet, özel tarım iĢletmelerinin desteklenmesi için de birçok kararname çıkartmıĢtır. Böylece 

Türkmenistan, tarım yatırımlarına yabancı ve yerel müteĢebbisleri çekmeye çalıĢmıĢtır. Özellikle 

Türkiye‟nin yanında Hollanda, Almanya ve Ġsviçre firmalarının tarım iĢletmeciliğine yönelik baĢlattıkları 

yatırımlar dikkat çekicidir. 

1994 Ekim ayında ise Özbekistan ve Türkmenistan‟a yönelik olarak Türkiye ile ABD ve Ġsrail 

arasında tarımsal iĢbirliği antlaĢması imzalanmıĢtır. AntlaĢmada, tarım ve tarımsal eğitiminin 

geliĢtirilmesi, kırsal ve tarımsal faaliyet uygulama alanları ve geliĢtirme merkezleri ile örnek çiftliklerin 

kurulması konularında iĢbirliği öngörülmüĢtür. Bu çerçevede baĢkent AĢkabat‟a 12 km uzaklıkta TĠKA 

tarafından kurulan Tarımsal AraĢtırma Ġstasyonu‟nda, �ukurova Üniversitesi ve Türkmenistan 

Tarımsal Bilimler Akademisi tarafından verimli tohumların denenmesine dönük ortak çalıĢma 

baĢlatılmıĢtır. 150 hektarlık alan üzerinde 1996 yılında 102 tür ekmeklik ve makarnalık buğday, 36 

mısır ve 18 patates türü denenmiĢtir. Üç yıl sürmesi kararlaĢtırılan deneme sonrasında en kaliteli ve 

en verimli türlerin Türkmenistan tarımına kazandırılması hedeflenmiĢtir. 

Devlet BaĢkanı TürkmenbaĢı tarafından 1997 yılı Nisan ayında açıklanan ve özelleĢtirmede 

önemli adımlar atmayı hedefleyen “1000 Gün Maksatnamesi” adı verilen programda tarıma da yer 

verildi. Buna göre 1996 yılında ciddi düĢüĢ göstererek 480,000 ton olan buğday hasadının 2000 yılına 

girildiğinde 1,200 bin tona, pamuk üretiminin ise 1,500 bin tona ulaĢtırılması hedefleniyordu. Program 

ayrıca toprak reformunu ve sulama sistemi içindeki Karakum Kanalı sularının en etkili biçimde 

kullanılmasını amaçlıyor. 

1997 yılında tarım sektörünü geliĢtirmek için Tarımı Kalkındırma Fonu‟ndan 80 milyar Manat, 

devlet bütçesinden 248 milyar Manat ve tarıma dayalı sanayileri geliĢtirmek için 472 milyar Manat 

kaynak aktarılmıĢtır. 

Program çerçevesinde devlet, yerel tarımsal üreticiler ve iĢadamlarına makine teçhizat alımları 

ve küçük tesisler kurmak için 20 milyon dolara kadar tarımsal kredi vermiĢtir. 1 ġubat 1997‟de yapılan 

bir değiĢiklikle çiftçiler gelir vergisi ve KDV‟den muaf tutulmuĢtur. 
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2. Madencilik ve Enerji 

Bitki örtüsü bakımından fakir olan Türkmenistan, madenler yönüyle son derece zengin olup, 

çoğu geliĢmemiĢ önemli mineral kaynaklarına sahiptir. Madencilik ve enerji sektörü sahip olduğu 

zengin mineral kaynaklar nedeni ile sınai üretimde önemli bir yer tutmaktadır.62 Özellikle, Karakum 

çölünde yer alan sülfür rezervi dünyanın dörtte birini oluĢturmaktadır.63 En önde gelen doğal 

kaynakları, doğal gaz ve petroldür. Gaz rezervleri Hollanda ve Ġngiltere‟nin toplam Türkmenistan‟ın 

baĢlıca rezervlerinden daha fazladır ve bu haliyle Türkmenistan, global gaz çıktısının %0.5‟lik 

bölümünü sağlayarak Dünya sıralamasında 29‟uncu sırada yer almaktadır. Petrol rezervleri 500,000 

m. varil veya Dünya rezervlerinin %0.05‟lik bir bölümüne tekabül etmesinden dolayı daha düĢük 

seviyededir. Fakat Hazar Denizi‟nin Türkmenistan bölümünde de bir rezerv bulunmaktadır. 

Türkmenistan‟ın diğer önemli endüstriyel mineralleri bentonit, kömür, brom, iyot, tuz, sodyum 

bileĢenleri, sülfür, hidrokarbon, potasyum, magnezyum, bentonid, kireçtaĢı, alçıtaĢı, kahverengi 

kömür, çimento ve kromdur.64 Eski SSCB‟nin en büyük sodyum sülfat üreticisi olmasına rağmen 

rezervlerin tükenmesi dolayısıyla sodyum sülfat üretimi durmuĢtur. 

Türkmenistan‟ın petrol ve gaz üretimindeki ana sorunu, ürettiği bu ürünleri dıĢ pazarlara nasıl 

ihraç edeceğidir; çünkü karalarla çevrili bir ülke olmasından dolayı petrol ve gazı deniz yolu ile dıĢ 

pazarlara satamamaktadır. Fakat “Türkmenistan-Türkiye-Avrupa Boru Hattı Projesi (Trans-Caspian 

Project,TCP)”nin Hazar‟ın altı-Ermenistan ve Azerbaycan-Türkiye-Batı Avrupa Pazarı güzergahında 

ilerlemesi sayesinde Türkmenistan‟ın bu sorunları aĢacağı düĢünülmektedir. Ancak Türkmenistan‟ın 

bu projede de diğer projelerinde karĢılaĢtığı finansal destek sorunlarıyla karĢılaĢması muhtemeldir. 

Diğer bir proje olan Rus-Ġtalyan Mavi Akım Projesi Rusya‟dan Türkiye‟ye gaz nakletme amaçlı olup 

adı geçen projeye rakip olabilir niteliktedir. Fakat Batı Avrupa gaz talebinin kısa dönemli olabilirliği ve 

Türkiye‟nin talebinin de artmayabileceği düĢünülürse iki ayrı boru hattı rotasının gerekli olup olmadığı 

soru konusu olmaktadır.65 

Tablo 7: Enerji Üretimi, Tüketimi ve Ġhracatı 

 1995 1996 1997 1998 1999 

Gaz (milyar m3): 

Üretim 32,26 35,18 17,32 13,25 22,9 

Eski SSCB‟ye ihracat22,56 24,33 6,52 0,0 8,7 

Ġran‟a ihracat0,0 0,0 0,0 1,8 1,8 

Yerel tüketim9,7010,8510,8511,48 12,4 

Petrol (milyon ton):  

Milyon ton 4,4 4,1 5,4 6,6 7,4  

Varil/gün88.23383.273108.434132.530148.594 
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Elektrik (m kws): 

Üretim 10.500 9.90510.076 9.2007.840 (a) 

Ġhracat 1.003 1.488 1.467 1.248veri yok 

Kaynak: The Economist Intelligence Unit, Turkmenistan Country Profile, 2000. 

Not: Ocak-Ekim 

3. Sanayi 

Türkmenistan 1991 yılında bağımsızlığını kazandıktan sonra diğer BDT ülkeleri arasında en az 

geliĢmiĢ ülke olarak dünya arenasına girmiĢtir. Devlet BaĢkanlığınca yürütülen kararlı politikalar 

sonucunda ülke kısa bir süreç içerisinde gerek sanayi sektöründe gerekse diğer sektörlerde büyük 

yapısal değiĢikliklere gitmiĢtir. Sanayi sektöründe altyapı açısından son derece kötü olan ülke 

sağlamıĢ olduğu gelirin büyük bir bölümünü bu alana yönlendirmiĢtir. Ayrıca dolaysız yabancı 

yatırımlar teĢvik edilerek bu yöndeki yapılanma hızlandırmaya çalıĢılmıĢtır.66 

Türkmenistan ilk aĢamada kendi kendine yetebilmeyi amaçlayan politikalar çerçevesinde yurt 

dıĢından ithal edilen bazı gıda maddelerinin yurtiçinde üretilmesini teĢvik etmiĢtir. Bu çerçevede 

yurtiçinde üretilmesi düĢünülen gıda maddelerinin ithalatına yüksek gümrük vergileri konulmuĢtur. 

Burada ülke ithal ikameci stratejinin ilk etabı olan yurtiçi talebi karĢılamaya yönelik üretime 

yönelmiĢtir. 

Makine yapım, metalurji ve gıda endüstrisi hükümetin ithal ikameci sanayileĢme 

politikasından (ISI) yararlanan sektörlerdir. Türk müteahhitleri 183 milyon dolarlık bir selüloz 

fabrikası ve 80 milyon dolarlık çelik değirmen inĢa etmiĢlerdir. Kırsal kesimdeki çalıĢma alanlarını 

geniĢletmek ve giyim ithalatını engellemek için Türk firmalarına hafif endüstri fabrikaları 

kurdurulmuĢtur. 

Türkmenistan‟da imalat sanayi, esas olarak gaz ve petrol çıkarma ve pamuk iĢleme konularında 

ihtisaslaĢmıĢ olup, tüketici ihtiyaçlarından çok spesifik üretimlere dayanan bir geliĢim göstermiĢtir. 

Diğer temel endüstriyel sektörler; elektrik, rafine ürünler, giyim ve tekstil, kimyasallar ve 

petrokimyasallardır. Gaz, elektrik üretiminde kullanılmakta; petrol, rafine edilmekte; tuz ve diğer 

mineraller, gübre, sülfürik asit, amonyak, deterjan ve iyot yapımında kullanılmaktadır. Toplam sanayi 

üretiminin 1/3‟ü tekstil sektöründen gelmektedir. 

Ülke imalat sanayii, eski SSCB döneminden kalma fabrikalarla yürütülmeye çalıĢıldığından 

verim yetersizdir. Gaz sektörü dıĢında yerel endüstrideki katma değer azdır. Bu açıdan bakıldığında, 

ülkeye yapılacak yatırımların katma değeri arttıracak nitelikte olması ülke ekonomisi için oldukça 

önemlidir. 

Ġmalat sanayiinin baĢlıca geliĢmiĢ dalları: halı, kilim, pamuklu ve yünlü giysilerdir. Ġpekböceği de 

gelir getiren diğer bir üründür. Ancak son yıllarda Türkmenistan‟ın sanayi potansiyeli mineral ve 

tarımsal hammaddelerin iĢlenmesi alanında geliĢim göstermiĢtir. 
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Türkmenistan Ticaret Odası‟na göre teknik know-how ve yeni teçhizatlandırmaya ihtiyaç vardır. 

Gıda sektörünün geliĢtirilmesi gereken bölümleri; mandıra, kesimhaneler, bira, konserve ürün, 

tarımsal atık, meyve ve sebzedir. Gıda sanayii üretimi içinde et ve et mamulleri, un ve mamulleri, süt 

ve mamulleri ilk sırayı yer almaktadır. Türkmenistan‟da gıda sanayii iĢletmeleri sayısı 1980‟den 

itibaren önemli ölçüde artıĢ göstermiĢtir. Bunun baĢlıca nedeni iç piyasada düĢük olan gıda sanayii 

ürünleri talebinin artıĢı ve ihtiyacın yurt içinden karĢılanmasının istenmesidir. Ticaret Odası, gıda 

ambalajlama sanayiini geliĢtirerek üreticinin tüm gıda üretimini hasattan paketlemeye kadar tamamen 

gerçekleĢtirmesi amacındadır. Bu durum, özel teĢebbüs için gıda sanayiinin önemli bir yatırım alanı 

olduğuna iĢaret etmektedir.67 

1997 yılı verilerine göre, ülke nüfusunun %11,2‟si imalat sanayiinde çalıĢmaktadır. 1999 Ocak-

Nisan döneminde sanayi üretimi %16 artmıĢtır. 

Küçük ve orta ölçekli iĢletmelerin özelleĢtirilmesine önem verilmekle beraber, bu tip iĢletmelerin 

özellikle yabancı yatırımcılar tarafından satın alınmasına imkan sağlanmasına çalıĢılmaktadır. 

Artan dünya rekabeti içinde Türkmenistan sanayisinin rekabet edebilmesi eĢit makroekonomik 

Ģartlar içerisinde mümkündür. Bağımsızlıktan günümüze Türkmenistan sanayisi önemli 

istikrarsızlıklara sahip bir ekonomik ortamda faaliyet göstermiĢtir. 

Tablo 8: �eĢitli Sanayi Üretimlerinin Yıllık GeliĢme Oranları (%): 

 1993 1994 1995 1996 1997 

Ağır Sanayi5 -36 -8 15 -39 

Hafif Sanayi 12 -7 2 64 -20 

Gıda Sanayii -7 5 -8 -24 3 

Diğer 4 -25 -6 19 -20 

Kaynak: The Economist Intelligence Unit, Turkmenistan Country Report, Eylül 2000. 

Not: Gaz, elektrik, pamuk iĢlemesi, yemeklik yağ üretimi bunların dıĢındadır. 

Ekonomik büyüme, hükümet politikaları ve döviz dengesi Türkmenistan‟da ihracatta yaĢanan 

problemler ve özellikle geçiĢ döneminin doğurmuĢ olduğu sebeplerden dolayı dalgalanma 

göstermiĢtir. Bu dalgalanmalar rekabet ortamına hazırlık diğer bir ifadeyle geçiĢ için yapılması gerekli 

sanayi yatırımlarını caydırmaktadır. 

GeliĢmiĢ besicilik ülkede bir et ürünleri endüstrisinin kurulmasına yol açmıĢtır. Halı üretimi, 

tekstil endüstrileri, petrol rafinerisi ve gaz çıkarma endüstrisi kadar geliĢmiĢtir. Fakat, Türkmenistan‟ın 

en önemli güçlüğü, ihraç ürünlerini satacak uygun fırsatlar bulamamasıdır. ġu anda Türkmenistan 

dıĢarıya Türkiye üzerinden bir boru hattı ile gazını ihraç etmeyi ve bu ekonomik krizden kurtulmayı 

ümit etmektedir. 
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Türkmenistan, SSCB‟nin dağılmasından diğer cumhuriyetlere nazaran daha az etkilenmiĢtir. 

Ülkenin ticareti 1992-1993 yıllarında geliĢme göstermiĢtir. Ancak, doğal gaz sattığı diğer eski Sovyet 

Cumhuriyetlerinin borçlarını ödememesi, Türkmenistan‟ı ciddi sorunlarla karĢı karĢıya bırakmıĢtır. 

Bunun üzerine Türkmenistan en büyük müĢterisi olan Ukrayna ve Gürcistan‟a gaz sevkıyatını 

düĢürmüĢ ve hatta bir dönemde durdurmuĢtur. Alacak tahsili sebebiyle gaz üretiminde baĢlayan 

düĢüĢ, GSYĠH‟nin 1994 yılında %18.8 oranında gerilemesine yol açmıĢtır. 

Doğal gazdan beklenen geliri elde edemeyen hükümet, harcamaları kısma yoluna gitmiĢtir. 

1994 ve 1995 yıllarında bütçe açığı GSYĠH‟nin %1.5‟ine ulaĢmıĢtır.68 

1997 yılının ilk altı ayında sanayi üretimi %14.7, doğal gaz üretimi %27.3 düĢerken, petrol 

üretimi %0.4 artmıĢtır. Pamuk üretiminde de çok önemli bir gerileme yaĢanmıĢtır. 1997 yılı üretiminin 

1.4 milyon ton olması amaçlanmıĢken ancak 620,000 ton pamuk üretimi gerçekleĢmiĢtir. 1998 yılı 

Eylül ayı itibariyle pamuk üretimi 270,400 ton olarak gerçekleĢmiĢtir. 1997 yılının aynı döneminde ise 

181,900 ton üretim yapılmıĢtır. 1998 yıl sonu verilerine göre pamuk üretimi aynı sene içerisinde 1.3 

milyon tonu bulmuĢtur. 1998 yılı pamuk rekoltesinin geçmiĢ yıllara göre daha iyi olması ve ayrıca 

daha dün ürettiği pamuğun %5‟ini bile zor iĢleten ülkenin bugün %40‟tan fazlasını kendisi iĢletmesi, 

1999‟da Türkmenistan‟ın iç pazarında canlılık yaratması bekleniyordu. Gerçekten de 1999 Ocak-

Nisan ayları arasında sanayi üretiminde toplam %16‟lık bir artıĢ kaydedilmiĢtir. Üretilen pamuk artık 

en son teknoloji ile ipliğe, kumaĢa ve elbiseye Türkmenistan‟da dönüĢtürülüyor. 

Yeniden yapılanma faaliyetlerinin önemli parçalarından birisi olan inĢaat sektöründeki 

geliĢmeler ümit verici olmuĢtur. BaĢta Türk firmaları olmak üzere yabancı firmaların kısa zamanda 

tamamladığı 30‟a yakın proje planın iĢlerliğini kuvvetlendirmiĢtir. Tekstil alanındaki yatırımlar da ümit 

veren yatırımlardır.69 

4. Milli Gelir 

SSCB‟nin dağılması ve savaĢ ekonomisi nedeniyle Türkmenistan‟ın milli gelir büyüme hızı 1995 

yılında %-8.2, 1996‟da %-7.7, 1997‟de %-25.9 ve 1998‟de %5‟dir. 1999 yılı için ise %16‟lık bir oran 

gerçekleĢmesi beklenirken söz konusu oran %10‟u bulmuĢtur. Detaylı iktisadi bilgilerin kıt olmasına 

rağmen, Türkmenistan‟daki iktisadi büyümenin ağırlıklı olarak, ihracata bağlı olduğu ifade edilebilir. Ek 

olarak, üretim seviyesinin yüksek gösterilmesi 2000-2001 yıllarındaki büyüme oranlarının yüksek 

çıkmasına neden olacaktır. Rusya‟ya büyük miktarda doğal gaz ihracatının yapılmasıyla beraber, 

1999 yılı pamuk mahsulüne uygun fiyatların verilmesi ve devletin yürüttüğü yoğun yatırım politikası 

sonucu Türkmenistan‟da reel GSYĠH büyüme 1999 yılındaki %16‟dan %18‟e kadar artarak 

yükseleceği beklenmekteydi. 

Tablo 9: Yıllara Göre GSYĠH 

Gösterge1995 1996 1997 1998 1999 

GSYĠH 

Türkmenistan Cumhuriyeti



1205 

 

(cari fiyatlarla,1.072 7.608 9.64713.241 19.065 

milyar manat)  

GSYĠH 

(milyar ABD2,5 1,9 1,8 2,5 1,6 

Doları) (b)  

GSYĠH 

(satınalma gücüne  

göre, milyar ABD6,7 7,3 6,6 7,0 8,3 

Doları)  

GSYĠH 

%reel büyüme -8,2 -7,7 -25,9 5,0 16,0 

Kaynak: The Economist Intelligence Unit, Turkmenistan Country Report, Eylül 2000. 

Tüm sektörlerdeki gerçekleĢen hızlı artıĢ ve Rusya‟ya doğal gazın yeniden satılmaya 

baĢlanması nedeniyle 2000 yılının ilk yarısında büyüme hızı %14 olarak hesaplanmıĢtır.70 2000 

yılının ilk yarısında elde edilen GSYĠH‟da yaĢanan artıĢ hızı, 1999 yılında elde edilen üretimler 

sonucudur. 

Tablo 10: GSYĠH‟nin Yıllara Göre Sektörel Dağılımı: 

Sektör (%)199419951996199719981999 

Tarım 9,0 6,4 6,4 9,5 11,4 26,0 

Sanayi 73,2 52,2 62,7 38,6 39,0 32,0 

ĠnĢaat 2,2 5,9 11,3 24,0 25,9 11,0 

UlaĢtırma haberleĢme2,5 2,4 4,7 7,5 * * 

Ticaret hizmetler2,5 1,8 1,5 2,2 * 31,0 

Stoklar 0,2 0,1 0,1 0,1 * * 

(*) Veri elde edilememiĢtir. 

Kaynak: TĠKA, Ülke Profilleri, s. 178. 

5. Para ve Bankacılık 

Devlet BaĢkanı Saparmurat TürkmenbaĢı, 8 Ekim 1993 tarihli meclis konuĢması ile 1 Kasım 

1993 tarihinden itibaren Manat‟a geçileceğini, resmi kurun 1 Dolar = 2 Manat olacağı, 1 Aralık 1993 

tarihinden itibaren mağazalar ile küçük ve ortak iĢletmelerin özelleĢtirileceğini, Ekonomi ve Maliye 
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Bakanlığı bünyesinde Hazine Dairesi oluĢturulacağını açıklamıĢtır. Açıklandığı üzere, 1 Aralık 1993 

tarihinden itibaren Manat‟a geçilmiĢ, Hazine oluĢturulmuĢ ancak özelleĢtirme konusunda ülkenin 

Ģartları gereği yeterli adımlar atılamamıĢtır. Basımı Ġngiltere‟de gerçekleĢtirilen Manat 500, 100, 50, 

20, 10, 5 ve 1‟lik banknotlar halinde tedavüle çıkarılmıĢtır. 

Ülkede resmi olarak uygulanan iki ayrı kur bulunmaktadır. Birincisi ticari bankaların katıldığı 

haftalık ihalelerde belirlenen resmi döviz kuru, ikincisi ise, Türkmenistan Merkez Bankası (TMB)‟nın 

yönetimi ve piyasa fiyatları paralelinde bankalarca tespit edilen efektif kuru. Ġhale öncesi, TMB 

gösterge niteliğinde bir kur ilan etmekte. Ġhale sırasında alım taleplerini dikkate alan TMB bu 

çerçevede ihale fiyatını ayarlamaktadır. Ġhale fiyatları ile ticari bankaların efektif fiyatlarının arasında 

fark bulunmamakta, bir müdahele yapılmamaktadır. 

Merkez Bankası, döviz piyasasını sıkı denetim altında tutmaktadır. Bu nedenle resmi piyasada 

5.200 manat‟a eĢit olan ABD doları, serbest piyasada 22.000 manat‟a kadar çıkabilmektedir. Diğer 

taraftan ülkede serbest piyasa kuru karaborsa kuru (veya ora halkı tabiriyle „Ünivermak kuru‟) olarak 

kabul edilmekte ve yapılan döviz satın alım iĢlemleri gayri kanuni sayılmakta olup, suçtur. Son 4 yıldır 

resmi kur değiĢmemiĢtir. Ülkede vadeli döviz piyasası bulunmamaktadır.71 

Tablo 11: Türkmen Manatı‟nın 1 ABD Doları KarĢısındaki Değeri (Yıl Sonu) 

 1995 1996 1997 1998 19992000 

Resmi Kur2004,0704,1655,2005.2005.200 

Ticari Kur2,4845,0555,090 * * * 

Piyasa Kuru 

(Karaborsa)2,5005,2005.35012,10015,000 21.000 

(*) Ticari kur uygulanamamaktadır. 

Kaynak: The Economist Intelligence Unit, Turkmenistan Country Report, Eylül 2000. 

Diğer Türk Cumhuriyetlerinde olduğu gibi Türkmenistan‟da da bankacılık sektörü geliĢmiĢ 

değildir. ġu an Türkmenistan‟da devlet ve özel toplam 67 banka Türkmenistan Devlet Merkez 

Bankası‟na kayıtlıdır. Bunlar: iki devlet bankası (Türkmen VneĢ Ekonom Bank ve Sber Bank), 52 

Dayhan Bank (Dayhan Center Bank iĢbirliği ve ticaret bankası tarafından kontrol edilen zirai 

bankalar), ve 13 özel ticari bankasıdır. 

6. Dış Ticaret 

Türkmenistan‟ın dünya ekonomisine entegrasyon politikasında ilk sırayı ihracat ve ithalat 

akıĢlarının yönünün değiĢtirilmesi almaktadır. Bu nedenle ekonominin çeĢitlendirilmesi, ürün 

çeĢitliliğini artırma ve ihracat yapısında nihai ürünlerin, malların payını arttırma meseleleri gündemde 

ağırlık kazanmaya baĢlamıĢtır. Günümüzde ülkede üretilen malların rekabet edebilirliliğini ve onların 

ihracını artırmanın imkanları mevcuttur. 
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Diğer taraftan, çoğu malların ithalatının; özellikle de yıkama malzemelerinin, kimya ürünlerinin, 

inĢaat malzemelerinin, gübrelerin, plastiklerin, lastik ürünlerin ikame edilmesi imkanları da vardır. 

Gelecekte ithal ikameci tesislerin devreye sokulması, ithalat yapısının kökten değiĢtirilmesine olanak 

sağlayacaktır. 

Türkmenistan tarım ve tarıma dayalı sanayi ürünlerinde, ithalatçı bir ülkedir. Halen dıĢ alımların 

büyük bir bölümü, baĢta Rusya Federasyonu olmak üzere BDT ülkelerinden yapılmaktadır. Ülke, 

Kazakistan ve Ukrayna‟dan un satın almaktadır. Bu durum Türkmenistan‟ın 

 kendini ekmek kıtlığından korumaya çalıĢtığını gösterir. Ülkede tarımsal ürünlerin iĢleneceği 

fabrikalar veya saklanacağı soğuk hava depolarının talebi karĢılayamamasından ve ürünlerin 

çeĢitsizliğinden ülkenin ithalat harcamalarının %18.9‟unu yiyecek maddeleri kapsamaktadır. 

Gıda üretimi yurtiçi talebi karĢılayacak düzeyde olmadığından; tahıl ihtiyacının 2/3‟ü, sütün ise 

%50‟si ithalat yoluyla karĢılanmaktadır. Tarımda üretim düĢüĢünün en önemli sebebi SSCB 

döneminden kalan metotların henüz uygulamadan tamamen kaldırılamaması ve özelleĢtirmenin 

henüz tamamlanamamıĢ olmasıdır. Buradaki bir baĢka önemli nokta da Rusya‟dan sağlanan yakıt ve 

tarımsal makine miktarının eski düzeyin altında kalmasıdır. 

Türkmenistan‟ın dıĢ ticaretindeki temel maddeler enerji ve pamuktur. Ancak ülkenin yapmıĢ 

olduğu enerji ihracatlarından elde etmeyi umduğu para akıĢı ticaret iliĢkisi içinde bulunduğu ülkelerin 

ekonomik sıkıntıları nedeniyle sağlanamadığından ülke, enerji üretimini kısmak durumunda kalmıĢtır. 

Yine de 1999 yılı verilerine göre %33‟ünü gaz, %30‟unu ham ve iĢlenmiĢ petrol olmak üzere ihracatın 

%63‟ünü enerji sektörü sağlamaktadır. 

1997 yılı verilerine göre Türkmenistan gaz ihracatlarının hiçbirini tahsil edemezken tüm para 

akıĢı pamuk ihracatından gelmiĢtir. Bu nedenle hükümet pamuk ihracatındaki katma değeri 

arttırabilme amacıyla tekstil sektöründeki yatırımları desteklemeye çalıĢmıĢtır. 

Ġhracat karĢılığı bedellerin geri ödenmesinde sıkıntılar yaĢanmaktadır. Bu yüzden, ülkeye 

yapılan ihracatların karĢılığının takas yolu ile ödenmesine çalıĢılmaktadır. 

“2000 yılına kadarki dönemde türkmenistan‟daki sosyo-akonomik ğeliĢmeler stratejisi 

hakkındaki” Türkmenistan Devlet BaĢkanı Program Tasarısı uyarınca dıĢ ticaretin mallar itibariyle 

yapısının değiĢmesi öngörülmektedir. Ġhracatta hazır mamûllerin payının artması ve Türkmenistan‟da 

uygulanmakta olan gıda temini politikasının hayata geçirilmesi dolayısıyla gıda maddelerinin 

ithalattaki payının azalması tahmin edilmektedir. 

2005 yılında Türkmenistan‟ın dıĢ ticaret hacminin 6,9 milyar USD, 2010 yılında ise 10,6 milyar 

USD olarak gerçekleĢtirilmesi plânlanmaktadır. 2010 yılına kadar ülkenin dıĢ ticaret iliĢkilerinin 

geliĢimi, alternatif satıĢ pazarlarının geliĢmesi, Türkmenistan‟ın uluslararası doğal gaz piyasalarına 

çıkması, yakıt ve enerji kaynakların ihracatının arttırılması suretiyle sağlanacaktır. Doğal gazın birçok 

yoldan teslim edilmesi, 10 yıl içerisinde doğal gaz ihracatının 4,3 misli artmasını temin edecektir. Bu 

ise dıĢ ticaret fazlalığının istikrarlı artıĢlarını temin edecektir. Doğal gaz ile birlikte petrol, petrol 
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mamûlleri, elektrik enerjisi, pamuk lifi, buğday, tekstil ve kimyasal ürünler, inĢaat malzemeleri en 

önemli ihraç kalemleri olacaktır. 

Tablo 12: DıĢ Ticaret Göstergeleri (milyon $): 

 1994 1995 1996 1997 1998 1999 

Ġhracat2.175,82.084,41.691,3758,9593,9 1.078 

Ġthalat1.690,71.643,61.532,3 (a)1.003,8 (b) 980,7 1.259 

Denge 485,1 440,8 159,0-244,9-386,8 -181 

Kaynak: The Economist Intelligence Unit, Turkmenistan Country Profile, Eylül 2000. a: Türkmen 

otoriteleri IMF‟nin kayıtsız ticaret olarak ele aldığı hesaba eklemeksizin 1.313,5 milyon $‟lık bir değer 

rapor etmektedirler. b: Türkmen otoriteleri 1.227,7 milyon $ olarak açıklamaktadırlar. 

Ülkenin dıĢ ticaretindeki temel politika, üretim sürecindeki katma değerin arttırılmasıdır. Bu 

nedenle ülkede oluĢturulacak yatırımlarda fabrika inĢası önemli bir alan teĢkil etmektedir. 

Türkmenistan-Türkiye-Avrupa Boru Hattı Projesi‟nin yapımı ile gaz ihracatının artması 

sonucunda ihracat değerlerinin değiĢeceği ülke hükümeti tarafından beklenmektedir. Ayrıca, ülkedeki 

gıda iĢleme sektörünün geliĢmesi ile gıda ithalatının düĢeceği ve bu durumun dıĢ ticaret dengesinde 

önemli bir değiĢime yol açacağı düĢünülmektedir. 

Tablo 13: Ġhracat (%): 

 1994 1995 1996 1997 1998 

Gaz 65.7 (a)62.0 (a) 60.4 36.4 11.9 

Pamuk Ġpliği 16.7 20.9 19.3 11.1 20.2 

Rafine Petrol 

Ürünleri 8.1 9.6 12.3 36.5 41.0 

Elektrik 4.2 3.2 3.4 3.7 * 

Sıvı Gaz 0.0 0.0 0.0 * * 

Fırın Yakıtı0.4 0.1 3.5 7.5 * 

(*) Veri elde edilememiĢtir. 

Kaynak: The Economist Intelligence Unit, Turkmenistan Country Report, Eylül 2000. 

         a: Takas yöntemiyle. 

Türkmenistan, üretim düĢüĢüyle birlikte, ihtiyaç duyduğu tarım ürünlerini daha çok yakın olan 

Ġran‟dan yada Türkiye‟den temin etme yoluna gitmiĢtir. Ġran‟ın ülkeye yakınlığı ve daha uygun bir 

güzergah noksanlığı nedeniyle ülkeye yapılan ihracat Ġran üzerinden gerçekleĢtirilmektedir. Türkmen 
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hükümeti de bu konunun bilincinde olduğu için bu rotaya önem vermekte ve yeni tren yolları ile söz 

konusu güzergahı desteklemeye çalıĢmaktadır. 

Türkmenistan‟ın BDT dıĢı ülkelerden yaptığı dıĢ alımların giderek artması beklenmektedir. 

Türkiye bu ülkeye turunçgil meyveleri, tüketim alıĢkanlığı yaratılabilirse baklagiller, unlu mamuller, 

kuru meyveler, meyve-sebze konserveleri, margarin, sigara gibi çok çeĢitli ürünleri satma 

potansiyeline ve deneyimine sahiptir.  

Tablo 14: Ġthalat (%) 

 1994 1995 1996 1997 1998 

Tüketici malları 35,1 32,7 34,9 31,5 * 

Gıda ürünleri 14,6 21,8 22,3 18,9 * 

Kimyasallar, ham  

madde ve yapı  7,2 4,9 (a)4,6 (a)14,3 (a) 28,0 (b) 

malzemeleri  

Metal yapılar 8,317,8 (c)16,4 (c)7,4 (c) 6,5 (d) 

Makine ve teçhizat 49,3 26,0 37,5 42,4 8,5 (e) 

(*) Veri bulunamamıĢtır. 

Kaynak: The Economist Intelligence Unit, Turkmenistan Country Report, Eylül 2000. 

         a:Sadece kimyasal ürünler ve yapı malzemeleri b: Endüstriyel teçhizat c: Diğer 

materyalleri kapsar. d: TaĢıtlar e: Elektrikle ilgili teçhizat. 

Türkmenistan, baĢlangıçta BDT ile olan ekonomik iliĢkilerini yüksek bir seviyede tutmuĢ 

olmasına rağmen bu oranların yıllar geçtikçe azaldığını istatistiklere baktığımızda görebiliyoruz. 

Türkmenistan‟ın BDT dıĢı ülkelerle ekonomik iliĢkileri artmaktadır. Ancak yine de, BDT ülkeleri ana 

pazarı oluĢturmaya devam etmektedir. 1994 yılında ülke ihracatının %76,7‟sini BDT ülkeleri, 

%23,3‟ünü BDT dıĢı ülkeler oluĢtururken 1997 yılında sırasıyla %59,3‟e %49,7 gibi değerler elde 

edilmiĢtir.72 

1994 yılında Rusya‟ya yapılan ihracat %6,3‟ken 1996 yılında %62,4‟e ulaĢmıĢtır. Ancak bu 

durumun nedeninin Ermenistan, Azerbaycan, Gürcistan ve Ukrayna gibi BDT ülkelerine yapılan gaz 

satıĢlarının Rusya üzerinden olması dolayısıyla Rusya‟nın toplamına eklendiği için meydana geldiği 

düĢünülmektedir. 1994 yılının Rusya ile olan ithalat değeri toplamın %8,8‟i iken 1997 yılında 

%10.0‟dır. Türkmenistan‟ın ihracatta ve ithalatta baĢlıca partnerleri ulaĢım sorunları nedeniyle BDT 

ülkeleri olmaya devam etmektedir.73 
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Türkmenistan 1994-1996 yılları arasında dıĢ ticaret fazlası vermiĢ; ancak ihracatındaki aĢırı 

düĢüĢ nedeniyle,74 1997 ve 1998 yıllarında ithalat değerlerinin de azalmasına rağmen dıĢ ticaret 

açığına engel olunamamıĢtır. 

Tablo 15: DıĢ Ticarette BaĢlıca Partnerleri 

Ġhracat (%) Ġthalat (%) 

Rusya 43,6 Ukrayna 14,9 

Ġran 16,3 Türkiye 12,7 

Türkiye 6,7 Rusya 10,0 

Kazakistan3,8 ABD 8,8 

Azerbaycan 3,8 Özbekistan 8,8 

Ġsviçre 2,4 Kazakistan 8,7 

Hong Kong2,1 Almanya 4,8 

Gürcistan1,4 Ġran 3,9 

Ġngiltere 1,3 Ermenistan 2,3 

Özbekistan0,7 Azerbaycan 2,2 

Kaynak: The Economist Intelligence Unit, Turkmenistan Country Report, Eylül 2000. 

E. Din 

Türkmenler, Sufi harekatının mistik kardeĢliği taĢıması suretiyle, 12‟nci yüzyılda Ġslamiyeti diğer 

göçebe Orta Asya gruplarından önce kabul etmiĢtir.75 Türkmenler genel olarak, Azeri göçmenlerden 

olan küçük ġii gruplar haricinde, ülke nüfusunun %88‟i Sünni ve Hanefi mezhebinden olan 

müslümanlardır. Yüzde 10 kadar da Hıristiyan (Ortodoks) dinine mensup nüfus bulunmaktadır. 

Türkmenistan‟daki Ġslami karakter, Ġslamiyet‟in 12‟nci ve 14‟üncü yüzyıllar arasında Türkmen kabileleri 

arasında Yesevi ve Kübrevi tarikatlarının etkileriyle yayılmalarından dolayı diğer Orta Asya bölgelerine 

kıyasla daha farklıdır. Ayrıca, NakĢibendiliğin etkileri de 19‟uncu yüzyılda görülmüĢtür. 

Sovyetler, 1928‟de Türkmenler arasında Ġslamiyetin varlığını ortadan kaldırmak için bir din 

karĢıtı kampanyası baĢlatmıĢtır. Bu belki de, Orta Asya‟daki en büyük din karĢıtı kampanyaydı. Bu 

kampanya 1941‟in baĢına kadar devam etti. Bu baskılar sonucunda resmi Ġslam gücünü kaybetti ve 

gayri resmi Ġslami hareketler etkilerini ve güçlerini arttırdılar. 

1979‟da, 4 cami ve en çok 30 imam vardı. Fakat SSCB‟nin son yıllarında ülkedeki camilerin 

sayısı ve halkın Ġslamiyet‟e dönüĢü dikkate değer bir Ģekilde artınca, Sovyet araĢtırmacıları konuyla 

ilgilenmiĢler ve bu yeniden canlanıĢla ilgili olarak aĢağıdaki sonuçlara varmıĢlardır:76 

1. Tarikat derviĢlerinin faaliyetleri, 
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2. Dini ve milli özelliklerin birbirine karıĢması ve dolayısıyla “müslüman” ve “Türkmen” 

tabirlerinin birbirine eĢ değer olması, 

3. Muhafazakar insanların varlığı, 

4. Özbekistan‟dan gelen tesir. Bir Sovyet sosyolojik araĢtırmasına göre, 1961 yılının 

Ramazanı‟nda Deynav (Carcov Oblastı) havalisinde Özbek mollaların tesiri ile oruç tutanların sayısı 

iki misline çıkmıĢtır, 

5. Bilhassa “Gurcan” radyosunun Türkmen dilinde yaptığı yayınlarla Ġran propagandasının tesiri, 

bütün bunlar Türkmenistan‟da Ġslamiyet‟in tesir ve gücünün artmasına sebep olmaktadır. 

Türkmenistan‟da 1979 da ibadete açık olan camilerin sayısı dördü, resmi imamların sayısı 30‟u 

geçmezken, bugün camilerin sayısı, bağımsızlık sonrası beĢ yıl içerisinde büyük bir artıĢla 200 

civarına ulaĢmıĢtır (1993 verilerine göre sayı, 150 idi). Bu, bağımsızlık öncesi serbestçe ibadet 

yapamayan, Sovyet yönetimi tarafından Orta Asya‟da belkide en sert yürütülen din aleyhtarı her türlü 

baskı ve ateist propagandaya maruz kalan Türkmenistan halkının bütün bu olumsuzluklara karĢın 

Ġslam‟ın tesir ve gücü her geçen gün arttırma tepkisidir. Nitekim, bağımsızlıktan sonra ilk etapta 

semalarını ezanlarla titretmek isteyen bu güzel ülkede halk tarafından ya da diğer müslüman ülkeler 

tarafından yaptırılan camilerin sayısı çığ gibi artmaktadır. Bu camiler arasında AĢgabad ve civarında 

bulunan belli baĢlıları Ģöyledir: Mescidi Aksa (Türkmen halkı), Mescidi Azadi (Katar Devleti), Mescidi 

Hz. Ömer (Suudi Arabistan), Mescidi Ebubekir (Türkiyeli iĢadamları), Mescidi Ġmam Azam (Türkmen 

halkı ve Türkiyeli iĢadamları), Hacı Saparmurat Camii (Göktepe Halkı ve Devlet) tarafından 

yaptırılmıĢlardır. Dört Minareli Türkiye Diyanet Camii‟nin inĢaatı halen devam etmektedir. 

Ankara‟daki Kocatepe Camii‟nin mimarisi uygulanmaktadır. Bu muhteĢem caminin kubbesi hayırsever 

Kayseri Halkı tarafından yaptırılmıĢtır (YaklaĢık, 80 bin dolar). Diğer mescidler ise, Hz. Osman, Ġkram 

ve Kara Damak‟dır. 

Dini bayramlarda bu camiler cemaate yetmemektedir. Mesela, Ramazan öncesi cemaati 20‟yi 

geçmeyen bu camiler, Ramazan boyunca asıl cemaatına ulaĢmakta ve dolup taĢmaktadır. Sadece 

dolup taĢan camiler değil; Mari ve çevresindeki Sahabi türbeleri, Büreydetül Ġbnil Hatıp R. A., Hakem 

Elgıfari R. A., Süleyman Ġbni Büreyde El Esnem R. A., Hükümdar türbeleri, NadirĢah (DuĢak‟ta) ve 

Sultan Sencer (Mari‟de) ile ĠĢan (Evliya) türbeleri, Melik Baba (Kaka‟da), ġeyh Cemaleddin 

(Enow‟da), GümüĢ Hoca (Tecen‟de), Kız Bibi (Nohur‟da), Kubreviye Tarikatı‟nın kurucusu 

Necmeddin Kübra (TaĢovuz), Hoca Yusuf Hamedani Hazretleri (Bayramali) (Hoca Yusuf Hamedani 

Mescidi ve Sosyal tesisleri Türk iĢadamı Engin Kale tarafından yaptırılmıĢtır) ve Göktepe‟nin “ġehid 

ĠĢanları”nın türbeleridir. Ramazan boyunca daha da dolup taĢan bu camilerde ve türbelerde kurbanlar 

kesilmekte, gelene, geçene, misafire, fakire iftarlarda “Hüda Yolu (Sadaka) Yemekleri” verilmekte ve 

bir Ģenlik coĢkusu içerisinde Ramazan‟ın bereketinden istifade edilmeye çalıĢılmaktadır. Zenginler, 

her mahallede “Hüda Yolu Yemekleri” vermekte, kurbanlar kesip halka dağıtmaktadır. 
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Ġslamiyet kırsal bölgede güçlü bir etkiye sahip olup, devlet ile iĢbirliği içerisinde çalıĢmaya 

hazırdır. BaĢkan Niyazov, Türkmen halkı arasında Ġslamiyet‟in geliĢen etkisine karĢı oldukça hassas 

olup, ona adeta kucak açmaktadır. Niyazov, Ġslamiyeti Türkmen halkını biraraya getirmede, birlik ve 

beraberliğin sağlanmasında en önemli faktörlerden biri olarak görmekte ve bundan dolayı da halk 

arasındaki din büyüklerinin rolünü ve yerini arttırmaya çalıĢmaktadır.77 

Nitekim bağımsızlık sonrası okullara konulan “Edep” derslerinde Türkmen çocuklarına dinleri 

öğretiliyor. Kuran‟ı Kerim tercümeleri, Ġslam dinini öğreten kitaplar basılıyor. Ġlahiyat fakültesi, dini 

eğitim veren liseler, Kuran kursları açılıyor. TürkmenbaĢı, halkını gerçek din adamlarının eğitmesini, 

aydınlatmasını istiyor. Son yapılan düzenlemeyle de Müslümanların dini ihtiyaçlarının karĢılanması 

için eski yapı Türkiye‟deki Diyanet iĢleri BaĢkanlığı‟na benzer hale dönüĢtürüldü.78 

Yukarıda da görüldüğü üzere, bugün resmi Ġslam Türkmenistan‟da zayıftır ve Ruslar tarafından 

neredeyse gücü tamamen yok edilmiĢtir. Gayrı resmi Ġslam ise oldukça güçlü olup, her geçen gün 

geliĢmektedir. Ġslam, Türkmenistan‟da Kazakistan ve Kırgızistan‟ın aksine her zaman için güçlü bir 

faktör olarak yerini almıĢtır ve almaktadır. 
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