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ÖNSÖZ
Hazar Denizi’nin kuzeyinde ve doğusunda, geniş çöller ve kurak otlaklarla kaplı olan
ancak doğu ve güneydoğu kenarlarında yüksek dağlarla sınırlanan bir bölge yer alır. Yaklaşık
olarak Volga nehrinin aşağı çığırında Saratov ile daha doğudaki Novosibirsk arasında
çizilecek bir çizginin güneyinde kalan bu bölge “Orta Asya” olarak bilinmektedir. Daha önce
Kuzeybatı Çin’in önemli bir kısmını kaplayan toprakları (Sincan-Uygur Özerk Bölgesi) da
içererek Türkistan olarak anılan bu bölgede, günümüzde beş bağımsız devlet yer almaktadır:
Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Tacikistan ve Türkmenistan. 1917-1991 yılları arasında
Sovyetler Birliği’nin hâkimiyetinde kalan ancak 21 Aralık 1991’den itibaren bağımsızlıklarını
kazanmış olan bu ülkeler, her yandan karalarla kuşatılmış olmaları, kurak ya da yarı kurak
iklimleri ve nüfuslarının çoğunun Müslüman olmaları ile birbirlerine oldukça
benzemektedirler. “Türk” kelimesi ise bölgede birçok şekilde karşımıza çıkar: Bölgenin eski
adında (Türkistan), cumhuriyetlerden birinin adında (Türkmenistan) ve konuşulan Türk
dillerinde.
Rusya, olağanüstü boyutlardaki dev ülke, hafızalarda bu özelliğinden çok Çarları,
Kazak işgalleri, ordusu, yoksulluk içindeki köylüleri, Napolyon yenilgisi, komünist devrimi,
Bizans kiliseleri ve halkının denetim altında tutulan yaşamları ile yer etmiştir. Geniş bir alan
kaplayan toprakları, şiddetli soğukları, içine girilmesi oldukça güç ormanları, tehlikeli dağları
ve uzak sınırları geçmişten günümüze uzanan Rusya imajına eşlik eden değişmez unsurlardır.
Rus çarlarının yönetimi altında, küçük bir prenslikten dev bir imparatorluk ortaya çıkmıştır.
1917 yılı ile birlikte Rusya’da Çarlık dönemi sonsuza dek kapanmış, Komünistlerin zaferi ile
sonuçlanan ayaklanmanın ardından geçmişe ait tüm izler silinmiştir. Ve 1991’de de SSCB
parçalanınca yeni bir devreye girilmiştir.
Günümüzde Rusya’nın eski bayrağı Moskova’daki Kremlin Sarayı’nda tekrar
dalgalanıyor; St Petersburg şehrine, geçmişteki çarları ve artık olmayan imparatorluğu
hatırlatmak istercesine eski adı geri verildi. Rusya artık yüzünü batıya dönmüş olarak gelecek
planları yapıyor; serbest piyasa ekonomisini, özelleştirmeyi, ithal malları ve lüks Batı tarzı
yaşamı kendi içine sindirmeye çalışıyor. İmparatorluk ve Sovyetler Birliği dönemlerindeki
işgal yıllarından günümüze taşıdığı çeşitli etnik topluluklar ve farklı kültürlerin şemsiyesi
altında, uzun süredir uyuduğu şatosundan büyük bir gürültüyle uyanan bir devi hatırlatıyor
(Ertin 2004).
1991’de Sovyetler Birliği’nin dağılmasının ardından ortaya çıkan bağımsız devletlerin
ve özerk cumhuriyetlerin bir kısmı da Kafkaslar’da yer almaktadır. Bu bölge Kafkasya terimi
ile de ifade edilebilmektedir. Geçmiş yıllarda, coğrafi özelliklerinin de olumlu yöndeki
etkisiyle, “tüm Sovyetler Birliği’nde bağımsızlık mücadelelerinin ve direnişin en güçlü
olduğu bölge” özelliğini taşıyan Kafkaslar, günümüzde de adeta bir “barut fıçısı”dır.
Bu kitap, Orta Asya, Rusya ve Kafkaslar’ı, diğer bir deyişle dünyanın siyasi haritasına
yeni eklenen devletlerin yer aldığı bu üç bölgeyi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi
öğrencilerine tanıtmak amacıyla yazılmıştır. Üç bölgenin tek bir kitap hâlinde ele alınmaları
da kuşkusuz ortak siyasal geçmişleri ve coğrafi konumları ile ilişkilidir. Kitabın her üç
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bölgeye ait olan bölümlerinde de önce bölgelerin genel fiziki ve beşeri özellikleri ele alınmış,
geri kalan bölümlerde ise ülkeler hakkında gerçek temel bilgilerin edinilmesine özen
gösterilmiştir.

Prof. Dr. Ayşe Nur TİMOR

II

İÇİNDEKİLER
ÖNSÖZ........................................................................................................................................ I
İÇİNDEKİLER......................................................................................................................... III
1.ORTA ASYA: GENEL ÖZELLİKLER ................................................................................. 1
1.1Çevre Koşulları ..................................................................................................................... 7
1.1.1. Topografya ................................................................................................................ 7
1.1.2. İklim Koşulları .......................................................................................................... 9
1.1.3. Hidrografya ............................................................................................................. 10
1.2. Nüfus ve Yerleşme ............................................................................................................ 13
1.2.1. Nüfusun Gelişme Seyri ve Başlıca Özellikleri ....................................................... 13
1.2.2. Nüfusun Dağılışı ve Yoğunluğu ............................................................................. 16
1.2.3. Şehirleşme ve Şehirsel Nüfus ................................................................................. 17
1.3. Ekonomik Yapı ................................................................................................................. 20
2. ORTA ASYA: ÜLKELER: KAZAKİSTAN ....................................................................... 30
2.1. Çevre Koşulları ................................................................................................................. 37
2.2. Nüfus ve Yerleşme ............................................................................................................ 38
2.2.1. Nüfusun Sosyal Özellikleri ..................................................................................... 41
2.3. Ekonomik Yapı ................................................................................................................. 41
2.3.1. Doğal Zenginlikler ve Enerji Kaynakları ................................................................ 42
2.3.2. Sanayi Faaliyetleri .................................................................................................. 45
2.3.3. Tarım ve Hayvancılık ............................................................................................. 45
2.3.4. Ulaşım Faaliyetleri .................................................................................................. 46
3. ORTA ASYA: ÜLKELER: ÖZBEKİSTAN........................................................................ 54
3.1. Çevre Koşulları ................................................................................................................. 61
3.2. Nüfus ve Yerleşme ............................................................................................................ 64
3.2.1. Nüfusun Gelişme Seyri ve Başlıca Özellikleri ....................................................... 64
3.2.2. Şehirleşme ve Başlıca Şehirler................................................................................ 64
3.3. Ekonomik Yapı ................................................................................................................. 66
3.3.1. Tarım ve Hayvancılık ............................................................................................. 66
3.3.2. Yeraltı Kaynakları ................................................................................................... 67
3.3.3. Sanayi ...................................................................................................................... 69
4. ORTA ASYA: ÜLKELER: TÜRKMENİSTAN ................................................................. 76
4.1. Çevre Koşulları ................................................................................................................. 82
III

4.2. Nüfus ve Yerleşme ............................................................................................................ 83
4.2.1. Nüfusun Gelişme Seyri ve Dağılışı......................................................................... 83
4.2.2. Nüfusun Sosyal ve Ekonomik Özellikleri............................................................... 84
4.2.3. Yerleşme Yapısı ve Başlıca Şehirsel Yerleşmeler .................................................. 85
4.3. Ekonomik Yapı ................................................................................................................. 87
4.3.1. Tarım ve Hayvancılık ............................................................................................. 89
4.3.2. Yeraltı Zenginlikleri................................................................................................ 91
4.3.3. Sanayi ...................................................................................................................... 92
4.3.4. Ulaşım ..................................................................................................................... 93
5. ORTA ASYA: ÜLKELER: KIRGIZİSTAN VE TACİKİSTAN ...................................... 100
5.1. Kırgızistan ....................................................................................................................... 106
5.1.1. Çevre Koşulları ..................................................................................................... 106
5.1.2. Nüfus ve Yerleşme ................................................................................................ 107
5.1.3. Ekonomik Yapı ..................................................................................................... 109
5.2. Tacikistan ........................................................................................................................ 111
5.2.1. Çevre Koşulları ..................................................................................................... 111
5.2.2. Nüfus ve Yerleşme ................................................................................................ 112
5.2.3. Ekonomik Yapı ..................................................................................................... 113
6. RUSYA: ÇEVRE KOŞULLARI ....................................................................................... 122
6.1. Topografya ...................................................................................................................... 128
6.1.1. Düzlük Alanlar ............................................................................................................. 128
6.1.2. Platolar .................................................................................................................. 129
6.1.3. Dağlık Alanlar ....................................................................................................... 129
6.2. İklim Koşulları ................................................................................................................ 130
6.2.1. Sıcaklık ................................................................................................................. 131
6.2.2. Yağış ..................................................................................................................... 131
6.3. Topraklar ......................................................................................................................... 132
6.4. Hidrografya ..................................................................................................................... 133
6.4.1. Akarsular ............................................................................................................... 133
6.4.2. Göller .................................................................................................................... 134
6.5. Bitki Örtüsü ..................................................................................................................... 135
7. RUSYA: NÜFUS VE YERLEŞME ................................................................................... 143
7.1. Nüfusun Günümüzdeki Özellikleri ................................................................................. 149
IV

7.1.1. Nüfusun Dağılışı ve Yoğunluğu ........................................................................... 150
7.1.2. Etnik Özellikler ..................................................................................................... 151
7.2. Kırsal Yerleşmeler........................................................................................................... 151
7.3. Şehirleşme ....................................................................................................................... 153
7.3.1. Başlıca Şehirler ve Fonksiyonel Özellikleri ......................................................... 156
7.3.2. Diğer Şehirsel Yerleşmeler ve Özellikleri ............................................................ 157
8. RUSYA: BAŞLICA EKONOMİK FAALİYETLER ........................................................ 165
8.1. Tarım ............................................................................................................................... 171
8.2. Sanayi .............................................................................................................................. 172
8.3. Madencilik ....................................................................................................................... 174
8.4. Ulaşım ............................................................................................................................. 175
8.4.1. Demiryolları .......................................................................................................... 175
8.4.2. Karayolları ............................................................................................................ 178
8.4.3. Havayolları ............................................................................................................ 178
8.4.4. Boru Hatları .......................................................................................................... 179
8.5. Turizm ............................................................................................................................. 180
9. RUSYA: BÖLGELER (ÇEKİRDEK RUSYA VE DOĞU SINIR)................................... 187
9.1. Çekirdek Rusya ............................................................................................................... 193
9.1.1. Merkezi Sanayi Bölümü ....................................................................................... 193
9.1.2. Volga Bölümü (Povoljie) ...................................................................................... 194
9.1.3. Ural Bölümü.......................................................................................................... 195
9.1.4. Arktik Kuzey ......................................................................................................... 195
9.1.5.Kuzey Kafkasya Bölümü ....................................................................................... 196
9.1.6.Orta Çernozyom Bölümü ....................................................................................... 197
9.2. Doğu Sınır Bölgesi .......................................................................................................... 197
10. RUSYA: BÖLGELER (KUZEY SİBİRYA, UZAKDOĞU VE KALİNİNGRAD) ....... 206
10.1. Kuzey Sibirya ................................................................................................................ 212
10.2. Uzakdoğu ...................................................................................................................... 214
10.3. Kaliningrad Bölgesi....................................................................................................... 216
11. KAFKASLAR: GENEL ÖZELLİKLER ......................................................................... 222
11. Kafkaslar: Genel Özellikler .............................................................................................. 228
11.1. Çevre Koşulları ............................................................................................................. 228
11.2. Nüfusun Yapısı ve Genel Özellikleri ............................................................................ 230
V

11.3. Ekonomik Gelişme ........................................................................................................ 232
12. KAFKASLAR: AZERBAYCAN .................................................................................... 239
12. Kafkaslar: Azerbaycan ..................................................................................................... 245
12.1. Çevre Koşulları ............................................................................................................. 245
12.2. Nüfus ve Yerleşme ........................................................................................................ 249
12.2.1. Şehirleşme ve Şehirsel Nüfus ............................................................................. 250
12.3. Ekonomik Yapı ............................................................................................................. 254
12.3.1. Tarım ................................................................................................................... 255
12.3.2. Hayvancılık ......................................................................................................... 257
12.3.3. Balıkçılık ............................................................................................................. 258
12.3.4. Yeraltı Kaynakları ve Enerji ............................................................................... 258
12.3.5. Sanayi Faaliyetleri .............................................................................................. 262
12.3.6. Ulaşım ................................................................................................................. 264
12.3.7. Turizm ................................................................................................................. 265
13. KAFKASLAR: GÜRCİSTAN ......................................................................................... 272
13.1. Çevre Koşulları ............................................................................................................. 278
13.2. Gürcistan’ın Başlıca Bölgeleri ...................................................................................... 278
13.2.1. Kuzeydeki Dağlık Bölge (Kafkasönü) ................................................................ 279
13.2.2. Merkezi Düzlükler .............................................................................................. 280
13.2.3. Güney Yaylası ..................................................................................................... 281
13.3. Nüfus ve Yerleşme ........................................................................................................ 281
13.3.1. Nüfusun Dağılışı ve Şehirleşme.......................................................................... 282
13.3.2. Nüfusun Sosyal Özellikleri ................................................................................. 284
13.4. Ekonomik Yapı ............................................................................................................. 286
14. KAFKASLAR: ERMENİSTAN VE DİĞER KÜÇÜK CUMHURİYETLER ................ 295
14.1. Ermenistan ..................................................................................................................... 301
14.1.1. Çevre Koşulları ................................................................................................... 301
14.1.2. Nüfus ve Yerleşme .............................................................................................. 301
14.1.3. Ekonomik Yapı ................................................................................................... 302
14.2. Diğer Küçük Cumhuriyetler .......................................................................................... 303
14.2.1. Dağıstan Özerk Cumhuriyeti .............................................................................. 303
14.2.2. Çeçen Cumhuriyeti ............................................................................................. 304
14.2.3. İnguş Özerk Yönetim Birimi .............................................................................. 305
VI

14.2.4. Kuzey Osetya Özerk Cumhuriyeti ...................................................................... 305
14.2.5. Güney Osetya Özerk Yönetim Birimi ................................................................. 306
14.2.6. Kabartay-Balkar Özerk Cumhuriyeti .................................................................. 306
14.2.7. Karaçay-Çerkez Özerk Cumhuriyeti ................................................................... 308
14.2.8. Adigey Özerk Yönetim Birimi............................................................................ 309
14.2.9. Abazya Cumhuriyeti ........................................................................................... 309
14.2.10. Acaristan Özerk Cumhuriyeti ........................................................................... 310
KAYNAKÇA ......................................................................................................................... 317

VII

1.ORTA ASYA: GENEL ÖZELLİKLER
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
1.Orta Asya: Genel Özellikler
1.1. Çevre Koşulları
1.1.1. Topografya
1.1.2. İklim Koşulları
1.1.3. Hidrografya
1.2. Nüfus ve Yerleşme
1.2.1. Nüfusun Gelişme Seyri ve Başlıca Özellikleri
1.2.2. Nüfusun Dağılışı ve Yoğunluğu
1.2.3. Şehirleşme ve Şehirsel Nüfus
1.3. Ekonomik Yapı
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Günümüzde Orta Asya’da yer alan bağımsız devletler hangileridir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Fiziki coğrafya

Nüfus ve yerleşme

Ekonomik coğrafya

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Orta Asya’nın çevresel
temellerinin başlıca
özelliklerinin ortaya
konulması

Prof. Dr. Yusuf Dönmez’e
ait “Türk Dünyasının Beşeri
ve İktisadi Coğrafyası”
(1987) adlı kitabın
okunması; özellikle Prof. Dr.
Ramazan Özey’in (1996,
1997, 2000, 2009, 2010,
2012) ve Prof. Dr. İbrahim
Güner’in (2000, 2006)
kaynakçada belirtilen
yayınlarına bakılması.

Orta Asya’da nüfus ve
yerleşmenin genel
özelliklerini ortaya
koyabilmek; bölgede
şehirleşmenin gelişme
seyrini (nedenleri ile
birlikte) açıklayabilmek

Prof. Dr. Yusuf Dönmez’e
ait “Türk Dünyasının Beşeri
ve İktisadi Coğrafyası”
(1987) adlı kitabın
okunması; özellikle Prof. Dr.
Ramazan Özey’in (1996,
1997, 2000, 2009, 2010,
2012) ve Prof. Dr. İbrahim
Güner’in (2000, 2006)
kaynakçada belirtilen
yayınlarına bakılması.

Orta Asya ülkelerinin genel
ekonomik yapılarını ortaya
koymak ve bağımsızlıktan
sonraki süreçte yaşanan
gelişmelerin kavranmasını
sağlamak

Prof. Dr. Yusuf Dönmez’e
ait “Türk Dünyasının Beşeri
ve İktisadi Coğrafyası”
(1987) adlı kitabın
okunması; özellikle Prof. Dr.
Ramazan Özey’in (1996,
1997, 2000, 2009, 2010,
2012) ve Prof. Dr. İbrahim
Güner’in (2000, 2006)
kaynakçada belirtilen
yayınlarına bakılması.
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Anahtar Kavramlar








Kazakistan Eşiği,
Kazakistan Bozkırları,
Turan Ovası,
Karakum Çölü,
Kızılkum Çölü,
Hazar Denizi,
Aral Gölü
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Giriş
Günümüzde Orta Asya’da beş bağımsız devlet yer almaktadır: Kazakistan,
Kırgızistan, Özbekistan, Tacikistan ve Türkmenistan. Kazakistan bu bölgedeki beş ülkeden en
geniş alan kaplayanıdır (bölge topraklarının %68’i); ancak Özbekistan en çok nüfusa sahip
ülkedir (toplam bölge nüfusunun yaklaşık %45’i). Orta Asya ülkelerinin hemen tümü, bir
yüzyıla yakın bir sürenin ardından bağımsızlıklarını kazanmalarından sonra, ayrı birer “politik
kimlik” olarak tanınmalarında kendilerine özgü sorunlarla karşı karşıyadırlar: Kazakistan’ın
kuzeyinden geçen Rusya-Türkmenistan sınırının nemli alanlardan oluşan kuzeyinde Ruslar,
çöllerle kaplı diğer yanında yani güneyinde ise Müslümanlar yaşar. Özbekistan eski
Türkistan’ın kalbidir; ancak nüfus ülkenin doğu ve batı sınırlarında yoğunlaşmıştır.
Türkmenistan, bölgenin en az nüfuslu ülkesi olmasına rağmen önemli petrol yataklarına
sahiptir ve eğer bu petrolü dünya pazarlarına ulaştırabilirse kalkınma yolunda çok önemli bir
potansiyeli değerlendirmiş olacaktır. Tacikistan, Afganistan ve Çin ile sınırlanan dağlık bir
ülkedir. Orta Asya ülkelerinin en yoksulu olan Tacikistan, bağımsızlığını kazandıktan sonra
bu kez bir başka mücadelenin -Rus kökenlilerle Müslümanlar arasındaki sivil savaşın- içinde
kalmıştır. Kırgızistan ise, kuzey ve güneydeki düzlük alanlarda yaşayan nüfus topluluklarını
ikiye ayıran bir merkezi dağ sırasının varlığı nedeniyle, yönetilmesi güç bir coğrafi ünitedir.
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1.1Çevre Koşulları
1.1.1. Topografya
Orta Asya’nın fiziki coğrafyası, büyük mekânsal farklılıklar göstermektedir. Genel
olarak bölgenin kuzeyi ve batısında geniş yarı kurak stepler ve çöllerle alçak bir topografya,
siyasi sınırın da oldukça karmaşık olduğu doğu ve güneydoğusunda ise karla kaplı dağlar ve
yüksek bir topografya hâkimdir. Gerçekten de Türkistan olarak bilinen geniş toprakların
yaklaşık %25’i dağlarla kaplıdır. Doğuda Gobi Çölü’nden başlayarak batıda Kızılkum
Çölü’ne kadar 400-600 m genişliğinde bir sıra hâlinde doğu-batı doğrultusunda uzanan
sıradağların tümü “Tanrı Dağları” adıyla anılmaktadır. Türkistan’ı Doğu ve Batı Türkistan
olmak üzere ikiye ayırdığı kabul edilen bu büyük dağ sistemi kuzeyden güneye doğru AltayTarbagatay, Karlık-Kaz, Tiyen-Şan (Han Tanrı), Pamir-Alay, Kopet-Hindikuş ve KuenlunKaş-Altun sıradağlarından oluşur. Orta Asya’nın güneydoğusu da (genelde Tacikistan ve
Kırgızistan’da) Pamir ve Tiyen-Şan sıradağlarının bir parçası niteliğindedir. Bölge, derin
depresyonlarla (bunların en önemlisi Fergana Vadisi) ayrılan bu dağ sıraları üzerinde eski
Sovyetler Birliği’nin en yüksek zirvelerini içerir.
Bölgenin kuzeyinde, Batı Türkistan ile Batı Sibirya düzlüklerini birbirinden ortalama
yükseltisi 200-450 m arasında değişen, az sulu, aralıklı derelerin geniş vadiler içinde aktığı
aşılması kolay Kazakistan Eşiği ayırır. Altayların devamını oluşturan ve yapı olarak Urallar’a
benzeyen Kazakistan Eşiği’nde yükselti, yalnızca Sarısu Irmağı’nın kollarından bir kısmının
kaynaklarını aldığı Uludağ’da 800 m’ye yaklaşır. Eşik, Sarısu Irmağı’na doğru yükseltisi 4060 m arasında olan bir yar ile alçalmaktadır. Kazakistan’ın fazla yüksek olmayan dağ ve
tepelerle bozkırların birbiri ardına uzandığı kuzey bölgelerine Kazakistan Bozkırları ya da
Kazak Adırlığı (fazla yüksek olmayan dağ ve tepelerle bozkırların birbiri ardına uzandığı
arazilere verilen genel ad) adı verilmektedir. Bu bölge, genel olarak yükseltisi 1500 m’yi
geçmeyen (Kaysılı Dağı’nda 1.470 m) yaylalardan oluşur. Kazak Adırlığı verimli topraklarla
kaplı olduğundan ülkenin en önemli tarım bölgelerinden birisidir.
Kazakistan bozkırlarının güneyinde, güneyden Kopet Dağları, doğudan Tanrı Dağları
ve batıdan da Üstyurt Platosu ile çevrili olan geniş Batı Türkistan Düzlükleri ya da Turan
Ovası uzanır. Genellikle ortalama yükseltisi 25-35 m arasında değişen az yüksek tepeler ve
ovalardan oluşan Batı Türkistan düzlükleri, orta kesiminde yer alan Aral Gölü ve Amuderya
nehrinin belirlediği bir hat ile ikiye ayrılmaktadır. Hattın doğusunda kalan bölüm hemen
tümüyle Kızılkum Çölü ile kaplıyken, batıda kalan bölümde Üstyurt Platosu ve Karakum
Çölü yer alır. Üstyurt Platosu, alanının genişliğine rağmen oldukça yeknesak bir topografyaya
sahip olan bu geniş düzlükler bölgesinde, 190-225 m arasında değişen yükseltisi ile adeta bir
seki görünümündedir. Yaklaşık 16.000 km2’lik bir alan kaplayan ve yatay neojen
tabakalarından yapılı olan platonun kenarları faylarla çevrilidir; plato Karakum Çölü’ne de
60-70 m’lik bir fay basamağı ile iner. Batı Türkistan düzlükleri bunun dışında yapı ve peyzaj
bakımından hemen her yerde aynı gibidir.
Esas itibariyle akarsuların çevre dağlık bölgelerden getirdiği molozların depo edildiği
bir birikim alanı olan Batı Türkistan’ın yaklaşık 3/4’ü çöllerle kaplıdır. Hazar Denizi ile Amu
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Derya arasında bulunan ve güneyde de İran ve Afganistan sınırına dayanan Karakum Çölü,
280.000 km2’lik bir yüzölçümüne sahiptir. Ortalama yükseltisi 150-200 m arasında
değişmekle birlikte, merkezî kısmında (390 kuzey enlemi ile meridyenin kesiştiği yerde) deniz
seviyesinin 44 m altına iner. Tersiyer’de oluşmuş bir graben olan Karakum, yeryüzü şekilleri
bakımından kabaca üç farklı bölüme ayrılır: Birincisi; yüzeyi rüzgârlar tarafından
aşındırılmış, adeta cilâlanmış gibi görünen ve deniz seviyesinden nispeten yüksek çöllerin yer
aldığı kuzey bölümüdür. İkinci bölümü, ortadaki alçak düzlükler oluşturur. Üçüncü bölümü
oluşturan güneydoğu kısmı ise, çok sayıda tuzlu bataklıklarla kaplıdır. Çöl, kuzey-güney
yönlü ve 15-30 m yükseltiye sahip paralel kum sırtları ile kaplıdır. Bazı yerlerde bunların
yükseltileri 75 m’yi bulmaktadır; hilâl biçimli bu büyük kum tepeleri çölün toplam alanının
yaklaşık %10’unu oluştururlar. Kum sırtları arasında ise, ilkbaharda kar ve yağmur sularıyla
beslenerek göle dönüşen, yaz başlarında kurumaya başlarken kısa süreli yeşillikle kaplanan,
daha sonra hızla kuruyarak tabanının adeta kaldırım taşlarını andıracak şekilde çatladığı
“takır” adı verilen çukur alanlar yer alır. Karakum Çölü, Özbekistan topraklarının yaklaşık
%70’ini kaplamaktadır.
Amuderya (Ceyhun) ve Siriderya (Seyhun) nehirleri arasında yer alan Kızılkum Çölü
ise, daha geniş alan (350.000 km2) kaplar. Kazakistan ve Özbekistan’ın sınırları içinde kalan
çölün güney kesimlerinde yükseltisi 900 m’yi aşan ve çıplak kayalıklardan oluşan dağlar yer
alır; kuzeybatıya doğru gidildikçe yükselti azalır. Step bitkilerinin daha çok geliştiği
Kızılkum’da kumul alanı sınırlıdır. Bununla birlikte, Karakum’da olduğu gibi, bu geniş çölde
de çok sayıda takırlara ve genelde 5-10 m arasında değişen yükseltideki sürekli yer değiştiren
yarımay biçimli kumullara rastlanmaktadır. “Barkan” adı verilen bu kumulların bazılarının
yükseltisi 35 m’yi bulabilmektedir. Bunlar, yazın kuzey kışın ise güney yönlü rüzgârlarla,
kuzey-güney yönünde yaklaşık 20 m kadar yer değiştirirler. Özellikle bu çöldeki barkanlar
(burada “Adam Kırılgan” adı veriliyor) insan yaşamı için çok tehlikeli olarak
bilinmektedirler. “Kuduk” ya da “Guduk” adı verilen kuyular ise, bu çöllerde seyahati bir
ölçüde de olsa kolaylaştırmaktadır.
Kumullar dağlık alanlara doğru yerlerini löslü piedmontlara (dağ eteği ovalarına)
bırakırlar. Ova düzlükleri löslerin 5-10 m’lik yarlar oluşturduğu vadiler boyunca dağlık
bölgelere doğru sokulurlar. Bunların en önemlileri, aynı zamanda bölgenin en önemli tarım ve
yerleşme alanları da olan, Fergana ve Zerefşan Ovaları’dır. Tanrı ve Gissar-Alay dağları
arasında kalan Fergana Ovası, aslında bir çöküntü hendeğidir. Siriderya’nın suladığı bu
verimli alan milyonlarca yıldır dağlardan gelen akarsularla doldurulmaktadır. Kabaca bir
üçgene benzeyen Fergana vadisinin doğuda 1.000 m dolayında olan yükseltisi batıya doğru
azalır; batıda Açlık Bozkırı’na açıldığı kesimde 320 m’ye kadar iner. Toplam 22.000 km2’lik
bir alan kaplayan vadinin batı bölümü Özbekistan’ın, doğu bölümü ise Kırgızistan ve
Tacikistan’ın sınırları içinde kalmaktadır. Vadinin yükseltisi 320-1.000 m arasında
değişmesine rağmen, çevresindeki dağların yükseltisi 5.000 m’nin üzerindedir. Zerefşan
Ovası ise, eskiden Amuderya’nın bir kolu olan Zerefşan nehri (877 km) tarafından
sulanmaktadır. Özbekistan ve Tacikistan sınırları içinde kalan Zerefşan vadisi, kendisine
verilen ismi (Altın Saçıcı anlamına geliyor) tam olarak hak ettiğini kanıtlamakta ve yapılan
sulama kanalları ile çevresine bereket saçmaktadır. Zerefşan nehri, bu geniş ovayı geçtikten
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sonra, günümüzde Çarçau şehrinin bulunduğu yerin kuzeyinde çölde kaybolur (Özey 1997,
1998, 2009, 2012).

1.1.2. İklim Koşulları
Orta Asya yaklaşık 4 milyon km2’lik oldukça geniş bir alan kaplamasına rağmen iklim
bakımından pek fazla çeşitlilik göstermez; bölgenin daha çok kuzey yarısını kaplayan geniş
bozkırlarda hüküm süren (bozkır) ikliminin dışında, günlük ve mevsimlik sıcaklık farklarının
çok büyük olduğu kontinental çöl iklimi hâkimdir.
Daha önce de değinildiği gibi, başta Amuderya ve Siriderya olmak üzere yüksek
dağlardan inen nehirlerin biriktirdiği alüvyonlarla meydana gelmiş bir birikinti sahası olan
Orta Asya’nın çok büyük bir kısmını çöller kaplamaktadır. Büyük Sahra’dan sonra dünyanın
en geniş çöl alanını meydana getiren bu bölgenin kapalı havzalarında batıdan doğuya doğru
şiddeti artan tümüyle karasal bir çöl iklimi hüküm sürmektedir. Bölgenin kurak bölgelerinin
oluşumunda iç havzaları kuşatan yüksek sıradağların büyük rolü vardır. Okyanusların hayli
uzağında- dolayısıyla okyanus etkilerinin ulaşamayacağı bir mesafede yer alan bölgede, bu
dağlar okyanuslardan hareket eden nemli hava kütlelerinin iç kısımlara girmesine engel teşkil
eder. Yılın büyük bir kısmında hüküm süren antisiklonik rejim ve 4. zamanda meydana gelen
iklim değişiklikleri de Orta Asya’nın çöl rejimine girmesinde rol oynayan diğer faktörlerdir.
Bölgede yağışlar, güneyden kuzeye doğru ve dağlık alanlarda nispeten artmakla birlikte,
genelde düşüktür. Güneydeki havzalarda 25-100 mm kadar düşük olan yağış değerleri, Hazar
Denizi ve Aral Gölü’nün batısında ancak 100-200 mm’yi bulur. Kuzeydeki kuşakta ve dağlık
alanlarda ise belirli bir yükseltiden sonra daha yüksek değerlere rastlanır; Orta Asya’yı Kuzey
Sibirya’dan ayıran bölgede yıllık yağış miktarı 250-500 mm arasında değişir. Havzaları ayıran
dağ eşikleri de yükselti nedeniyle, çevrelerine göre daha fazla yağış alan adacıklar
hâlindedirler. Bölgede sadece yağış değerleri açısından değil, yağışın mevsimlere göre
dağılışında da farklılıklar görülmektedir. Güney kısımlarında yağışlar batıdan gelen
depresyonlarla daha çok ilkbaharda görülürken, kuzey ve doğuya doğru ilkbahar sonu-yaz
başına kayar. Şiddetli sağanak hâlindeki yağışlar çok seyrektir.
Genel olarak gece-gündüz ve yaz-kış arasında büyük sıcaklık farklarının -çok sıcak
gündüzler ve çok sıcak yazlar, buna karşılık çok soğuk geceler ve çok soğuk kışlar- görüldüğü
Orta Asya’da, bu özellikleriyle karasallık hâkimdir. Bölgede sıcaklık değerleri de yağış
değerlerinde olduğu gibi, kuzeyden güneye doğru bölgeler arasında değişmektedir. Kış
mevsiminde Orta Asya’nın kuzeyinde Sibirya soğukları hüküm sürerken, bu soğuklar güneye
doğru biraz hafifler. Özellikle 420 kuzey enlemine kadar şiddetli kışlar hüküm sürerken,
güney kısımlarda kış mevsimi ılık geçer. Bölgenin güney kısmı ilkbaharda da daha ılıktır.
Nisanda 150C dolayında olan sıcaklıklar Mayısta 200C’ye kadar yükselir. En çok yağış da bu
devrede düşer. Bu sırada bölgenin kuzey kesimleri hayli serindir. Hatta Aral Gölü’nde mayıs
ayı ortalarına kadar buz parçalarına rastlanır. Yaz mevsimi ise son derece kuraktır. Sıcak ve
kurak bir yaz tüm şiddetiyle hüküm sürer (Özey 1997, 1998, 2009, 2012).
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1.1.3. Hidrografya
Orta Asya tümüyle bir kapalı havzayı oluşturmaktadır. Yeryüzü şekilleri nedeniyle
bölge akarsularının dışa akışları yoktur; bunların çoğu yağışların düşük, buna karşılık
buharlaşmanın şiddetli olması nedeniyle herhangi bir göl veya denize ulaşamadan
kaybolmaktadırlar. Kuru vadiler en sık rastlanan coğrafi görünümlerden biridir. Bölgedeki
mevcut akarsular kaynaklarını yağışlı bölgelerden alırlar. Yüksek dağlardaki kar ve buzulların
beslediği akarsular (bölge akarsuları “Alp Rejimi” ya da “Kar-Buzulla Beslenme Rejimi”ne
girerler) yılın tamamında su taşırlar; hazirana rastlayan azami akımları sonbahara kadar
devam eder.
Bölgenin kaynağını doğu-güneydoğudaki dağlık alanlardan alan önemli akarsuları
genellikle bu kapalı havzadaki acı göllerde sona erer. Bölgenin en büyük akarsuyu olan
Siriderya (ya da Seyhun), Han-Tanrı Dağları üzerinde yaklaşık 4.000 m yükseltide yer alan
buzullardan Büyük Narın ve Küçük Narın adıyla doğar. Bu iki kol Fergana Vadisi’nde
Karaderya ile birleşerek buradan itibaren Siriderya adını alır. Siriderya Karadağ kütlesinin
kuzeybatısında çöle girer ve daha sonra Aral Gölü’ne ulaşır. Ancak çölden geçerken
buharlaşmayla sularının çoğunu kaybettiği için özellikle aşağı kesiminde çamur ve
bataklıklarla kaplıdır (bu tip araziye “Turgay” adı veriliyor). Toplam uzunluğu yaklaşık 2.900
km’yi ve genişliği de 320 m’yi bulan nehir, Aral Gölü’ne döküldüğü kesimde kış mevsimi
süresince donar. Siriderya’dan sonra bölgenin ikinci büyük akarsuyunu oluşturan Amuderya
(Ceyhun) ise, Pamir Dağları’nın buzullarından doğar. Doğduğu bu noktada Pamir Suyu olarak
anılan nehir, ancak Çarçuy (Amul) yakınlarında Amuderya adını alır. Amuderya nehrinin
çöldeki akış düzeni Siriderya’ya benzemekte o da Aral Gölü’ne dökülmektedir. Toplam
uzunluğu (2.400 km) Siriderya’dan daha az olmakla birlikte genişliği yer yer 500 m’yi aşan
Amuderya, Aral Gölü’ne birkaç kola ayrılarak ve delta yaparak dökülür. Akarsular
bakımından zengin olan bölgede bu iki büyük nehir, bölgede tarımsal faaliyetin en temel
unsurlarını oluşturmaktadırlar.
Bölgede Aral Gölü’nün dışındaki diğer su toplama havzalarını Balkaş Gölü ve Hazar
Denizi oluşturmaktadır. Balkaş Gölü’ne dökülen akarsuların en büyüğü İli nehridir. Doğu
Türkistan’dan-Tanrı Dağları’nın doğu eteklerinden Tekes ve Künges suları adıyla iki koldan
doğan nehir Kazakistan sınırından bölgeye girer ve 1.000 km2’yi aşan çok geniş bir delta
yaparak göle dökülür. Karatal ve Lepse Suları Balkaş Gölü’ne dökülen daha küçük
akarsulardır. Hazar Denizi’ne ise bölgenin kendi içinden dökülen tek önemli akarsu Ertek
Suyu’dur. Ertek Suyu’nu çok derin olan yatağı, sulama amaçlı olarak yararlanmayı
engellemektedir. Hazar Denizi’ne dökülen diğer akarsular ise, tümü bölge dışından
kaynaklanan Yayık (Ural), Sağız (Sakız) ve Cim (Emba) nehirleridir.
Bölgedeki bazı akarsular kaynaklarını yine dağlardan almakla birlikte birer kurak
havza olan çöllerde kaybolurlar. Bunların en büyükleri Zerafşan Dağları’ndaki buzullardan
doğan Zerafşan nehridir. Suları ile Semerkant ve Buhara Ovaları’na hayat veren nehir, gerek
sulama amaçlı bilinçsizce kullanımı gerekse buharlaşma nedeniyle Amuderya’ya ulaşamadan
çölde kaybolur. Yine, Aladağlardaki buzullardan doğan Çu nehri dağlık bölgeyi aştıktan sonra
kuzeybatıya yönelir ve Açlık Bozkırı adı verilen bölgede Aşıkol Bataklığı’nda kaybolur (bu
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nehrin bir özelliği sadece küçük bir kolunun Issık Gölü’ne ulaşabilmesidir). Murgâb, Ticân
(Herirudh), Sarısu, Turgan, Irgaz ve Uyıl çöllerde kaybolan diğer önemli akarsuları
oluştururlar.
Bazıları da Batı Türkistan topraklarından kaynaklarını almakla birlikte bölge dışında
dökülürler. Obi nehrinin birer kolu olan İrtiş, İşim (Esil) ve Tobul nehirleri bu gurubu
oluşturmakta ve Kuzey Buz Denizi’ne dökülmektedirler.
Görüldüğü gibi akarsular bakımından oldukça zengin olan Orta Asya’da, bazıları
dünyanın en büyükleri arasında yer alan çok sayıda göl bu akarsularla beslenmektedir.
Tümüyle dış drenaja kapalı olan bölgede birer su toplama havzasını oluşturan ancak kurak
bölge içinde kalmaları nedeniyle şiddetli buharlaşma ve insanların faaliyetleri sonucunda
kuruyarak küçülmekte olan bu göllerin başlıcaları Aral Gölü, Balkaş Gölü, Issık Gölü ve Lop
Gölü ile Hazar Gölü/Denizi’dir. Yüzölçümü bakımından (423.300 km2) dünyanın en büyük iç
denizi olan Hazar Denizi, Batı Türkistan düzlüklerinin batısında kuzey-güney doğrultusunda
uzanır. Deniz seviyesinin 28 m aşağısında bulunan Hazar Denizi’nin en derin yeri de 1.098
m’yi bulmaktadır. Yoğun taşımacılık ve balıkçılık faaliyetlerinin yapıldığı bu büyük iç
denizin altında uzanan petrol yatakları (Bakü petrol yataklarının denizdeki devamı) kendisine
kıyısı bulunan ülkeler için ekonomik önemini arttırmaktadır. Hazar Denizi’nin doğusunda,
Orta Asya topraklarına doğru sokulan Karaboğaz Körfezi/Gölü ve çevresi de dünyanın en
zengin sodyum sülfat rezervlerine ve geniş magnezyumklorit yataklarına sahiptir. Ancak,
bölgedeki su kütlelerinin çoğu gibi Karaboğaz Gölü de kuruma tehlikesi ile karşı karşıya
kalmıştır. Derinliğinin 3 m’yi ancak bulabildiği göl, 1970’li yıllarda Hazar Denizi’nde
meydana gelen önemli seviye alçalmalarının etkisiyle kurumaya yüz tutunca, en dar yerine 9
km uzunlukta bir beton duvar örülerek Hazar Denizi ile bağlantısı kesilmiştir. Türkmenistan,
su seviyesinin 1977’den itibaren yeniden yükselmeye başlaması ile körfezin/gölün önüne
yapılan bu bendi yıkmayı planlamaktadır. Aral Gölü, 64.500 km2’lik yüzölçümü ile Orta
Asya’nın alan bakımından Hazar Denizi’nden sonra en büyük ikinci gölüdür (dünyanın ise
Hazar, Superior ve Victoria’dan sonra dördüncü büyük gölü). İçinde çok sayıda adacık
bulunan göl, deniz seviyesinden 48 m yüksekte yer almaktadır. Kazakistan’da, Kırgız
bozkırının güneyinde deniz seviyesinden 270 m yüksekte yer alan Balkaş Gölü ise, Aral
Gölü’nün yaklaşık 1/4’i kadar bir büyüklüğe (18.400 km2) sahiptir. İli nehri ve birkaç küçük
akarsuyun döküldüğü gölün kuzey-güney uzunluğu 640 m’yi, doğu-batı genişliği ise 15 m’yi
geçmez.
Bilindiği gibi, insanlar binlerce yıldan beri akarsuların ve büyük nehirlerin akışını
değişikliğe uğratmışlardır. Tarımsal alanlarını sulamak ya da şehirlere su sağlamak için
akarsuların yollarını değiştirmişler, büyük barajlar yapmışlar ve sel baskınlarına karşı
yerleşmeleri korumak için setler oluşturmuşlardır. Sadece Orta Asya’nın değil dünyanın da en
büyük gölü olan Hazar Denizi bile insan faaliyetleri sonucu değişime uğramıştır -en önemli
değişim de su seviyesinin 1929’dan beri 3 m düşmesi olmuştur. Bu, kuşkusuz klimatik
değişimler sonucudur; fakat insan faaliyetleri de buna katkıda bulunmuştur. Örneğin,
Rusya’nın Volga nehri üzerinde çok sayıda baraj kurması bu nehrin Hazar Denizi’ne
boşalttığı su miktarının %30 oranında azalmasına neden olmuştur. Hazar Denizi’ndeki seviye
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değişiklikleri denize kıyısı olan ülkeleri büyük ölçüde etkilemektedir. Sular 1970’li yılların
sonlarına kadar çekilmeye devam etmiş, bu da kıyılarda önemli değişikliklere yol açmıştır.
Suların seviyesi özellikle 1977’den sonra tekrar yükselmeye başlamış ancak bu kez de
kıyılarda yer alan birçok yerleşme ve tarım alanı sular altında kalmıştır; 1991’de Astara’da
700 evin sular altında kalması bunun en yakın örneklerinden biridir. Hazar Denizi’ndeki
seviye düşüşü sadece kıyılarda değişikliğe yol açmamış, aynı zamanda deniz canlılarının
sayısında ve türlerinde de azalma görülmüş; kuzeyinde tuzluluk 1939’dan beri %30 artmıştır.
Buna denizin gerek petrol ve diğer sanayi kuruluşlarının boşalttığı zehirli atıklar ve gerekse
şehirsel ve tarımsal atıklar sonucunda aşırı derecede kirletilmesi de eklenince, balık türleri ve
miktarı gittikçe azalmaktadır. Bu durum Hazar Denizi’nde daha önce oldukça gelişmiş olan
balıkçılık faaliyetlerini olumsuz etkilemiştir. Örneğin yalnızca Volga deltası çevresinde
120.000 kişi geçimini balıkçılıktan sağlarken bu sayı günümüzde 2.000’e kadar düşmüş, yine
yılda 650.000 ton kadar Mersin balığı yakalanırken günümüzde avlanan balık miktarı 250.000
tonun çok altına inmiştir.
Bir yandan çevrelerine uyum sağlamaya çalışırken bir yandan da dünyanın kendisinin
işine yarayan doğal yapısını bozan insanların bazen ciddi felâketlere yol açan bu
faaliyetlerinin en belirgin ve üzücü örneklerinden biri, yine Orta Asya’da yaşanmaktadır.
Yalnızca bölgenin değil dünyanın da en önemli su kütlelerinden olan Aral Gölü, yirminci
yüzyılın en büyük ekolojik felaketlerinden birine sahne olmaktadır. Kazakistan ile Özbekistan
arasında yer alan Aral Gölü, esas olarak ticari pamuk tarımı için çevredeki çölü sulamak üzere
kendisine akan akarsuların (Amuderya ve Siriderya) yolunun değiştirilmesiyle kurumaya
başlamış ve dörtte üçünü kaybetmiştir. Gerçekten de gölde su seviyesi sürekli olarak
düşmektedir: 1900-1960 döneminde değişiklik 1 m kadarken, 1960’dan sonraki düşüş sürekli
ve büyük ölçüde olmuştur. 1979 yılına kadar göldeki su seviyesi 53 m’den 48 m’ye
dolayısıyla hacmi de 1.077 km3’den 697 km3’e düşmüş, buna karşılık tuzluluk derecesi 10.1
gr/lt’den 16.2 gr/lt’ye yükselmiştir. Yine göle dökülen ortalama su miktarı yılda 56 km3 iken,
1979 yılına kadar bu miktar %43 azalarak 31 km3’e düşmüştür. Göldeki suyun bu şekilde
sürekli olarak azalması, önemli ekonomik ve ekolojik sorunlar yaratmıştır. Tuzluluk
derecesinin artması ve önemli yumurtlama yataklarının kuruması nedeniyle su ürünlerinde
büyük zararlar olmuş, bir zamanlar son derece verimli olan balıkçılık faaliyetleriyle su
yoluyla taşımacılık ortadan kalkarken nüfus da yavaş yavaş bölgeyi terk etmeye başlamıştır.
Olumsuz etkiler yalnız gölde değil yakın çevresinde de kendisini hissettirmektedir. Bir
zamanlar su altında olduğu hâlde göl suyunun çekilmesi ile yüzeyde kalan tuz tabakaları
şiddetli rüzgârlarla etrafa savrulmaya başlamıştır; fırtınalar 75 milyon tonu bulan toz ve
tuzların 40 km’lik bir şerit hâlinde hareket etmesine yol açmaktadır. Tuzların bu şekilde etrafa
yayılması, yine Aral Gölü’nün kurumasına bağlı olarak topraktaki tuz oranının artması
sulanmış toprakların azalmasına yol açmakta ve bu durum doğal olarak tarımsal faaliyeti son
derece olumsuz etkilemektedir. Arazideki en olumsuz değişiklikler Amuderya ve Siriderya
nehirlerinin deltalarında, taştıkları zaman sularının yayıldığı ovalarda ve göle kavuştukları
noktadan 500 km kadar gerilere uzanan alanlarda olmuştur. Eskiden sulak olan bu alanlarda
çayırlar yetiştiriliyor ve sulu tarım yapılabiliyordu. Göl suyu seviyesinin düşmesi ve özellikle
baharda gelen sel sularının azalması ile nehir suyundaki azalma yüzünden buralardaki
topraklar fakirleşmekte, erozyon ve tuzluluk artmakta, su taşmaları sonucu meydana gelen
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göller kurumakta ve bitki örtüsünde çayırlardan bataklık ve çöl bitkilerine doğru bir değişiklik
yaşanmaktadır. Tüm bunlara yoğun kimyasal madde kullanımının yeraltı suyunu bozmasıyla
halkın sağlığının bozulması da eklenince, bu olay “ekolojik Çernobil” olarak
adlandırılmaktadır (Tümertekin ve Özgüç 2011).

1.2. Nüfus ve Yerleşme
Bağımsız Devletler Topluluğu, Balkanlar ve Doğu Avrupa’nın kalanı durağan ya da
azalmakta olan nüfuslara sahiplerken, Orta Asya’daki ülkelerin günümüzde 67 milyon
dolayında olan toplam nüfuslarının 2025 yılında 90 milyonun üzerine çıkması
beklenmektedir. 1980’li yılların sonunda, çoğunluğunu Müslümanların oluşturduğu bu
ülkelerde ölüm oranları çok düşük olmasına rağmen doğum oranları yüksek kaldı; bu,
nüfusun artması demekti. 1970-1992 yılları arasında doğurganlık oranları yaklaşık %6’dan
%4’e düştü (ancak 1990’larda çok daha fazla düşmeyeceği tahmin ediliyor). Yıllık nüfus artış
oranları ise 1990’larda %2-3 dolayında gerçekleşmektedir; Rus nüfusun büyük çoğunluğu
oluşturduğu Kazakistan hariç (%1.3).
ORTA ASYA ÜLKELERİ

Yüzölçümü (km2)

Nüfus (2013-milyon)

Başkent

Kazakistan

2.717.300

18.0

Astana

Özbekistan

447.400

30.2

Taşkent

Türkmenistan 488.100

5.2

Aşkabad

Kırgızistan

198.500

5.8

Bişkek

Tacikistan

143.100

7.6

Duşanbe

TOPLAM

3.994.400

66.8

1.2.1. Nüfusun Gelişme Seyri ve Başlıca Özellikleri
19.yüzyıla kadar nüfusun büyük bir kısmının göçebe bir hayat yaşadığı bölgenin
geçmişteki nüfusu hakkında kesin bilgiler vermek mümkün değildir. Meskenlerini seyyar
çadırların oluşturduğu bu göçebe toplulukların sayımı oldukça güçtür. Bölgede ilk idari
düzenlemeler, Rusların bölgeyi işgallerinden sonra köy ve kaza gibi birimleri oluşturmaya
başlamaları ile gerçekleşti. Bu devrede 200 çadır 1 köy, 2.000 çadır 1 kaza olarak kabul
ediliyordu. Bir başka sayım şekli ise Kırgızlara aitti. Örneğin, 1897’de Kırgızların sağ koluna
ait Togay bölümü 50.164, Adigene bölümü 18.313, sol koluna ait olanlar ise 9.029 olmak
üzere toplam 77.506 çadır olarak tahmin edilmişti; buna göre her çadırda 4 kişi yaşadığı kabul
edilerek, Kırgızların toplam nüfusu 310.124 olarak hesaplanmıştı. Kuşkusuz bu sayımların
tümü tahmini değerler ifade etmektedir (Özey; 1997).
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Orta Asya 19.yüzyılın sonlarında idari açıdan valiliklere ve hanlıklara bölünmüştü. Bu
devrede dört idari üniteye (iki valilik; Türkistan Umumi Valiliği ve Step Umumi Valiliği ve
iki hanlık; Buhara Hanlığı ve Hive Hanlığı) ayrılmış olan bölgenin nüfusuna ait ilk resmî
bilgileri 1897 Rus sayımından ediniyoruz. Bu sayımın sonuçlarına göre toplam 10.846.800
olan Batı Türkistan’ın nüfusunun yaklaşık yarısı -5.281.000’i Türkistan Umumi Valiliği’nde,
2.465.800’ü Step Umumi Valiliği’nde, 2.500.000’i Buhara Hanlığı’nda, 600.000’i de Hive
Hanlığı’nda yaşıyordu. Bu yıllarda Batı Türkistan nüfusunun çok büyük bir kısmını Türkler
oluşturuyordu. Örneğin toplam nüfusun %70’inden fazlasının yaşadığı Türkistan ve Step
Umumi Valiliklerindeki nüfusun %85’i, yani 6.611.000’i (4.050.000’i Kazak-Kırgız,
2.038.000’i Özbek, 249.000’i Türkmen, 112.000’i Karakalpak, 102.000’i Uygur ve 60.000’i
Tatar) Türktü. Türklerin oranı Buhara Hanlığı’nda çok daha fazlaydı; burada nüfusun
tamamına yakınını -%99’unu Türkler oluştururken, Rusların oranı yalnızca %1’di. Türk nüfus
Hive Hanlığı’nda da büyük bir üstünlüğe sahipti; büyük çoğunluğunu Özbeklerin (%61)
oluşturduğu, bunları daha küçük paylarla Karakalpak (%4) ve Kazakların (%3) izlediği
Türkler nüfusta %72’lik bir paya sahipti.
Bu değerlerden de anlaşılacağı gibi, 19. yüzyılın sonlarında Orta Asya’nın nüfusunda,
% 8’i aşmayan Ruslarla genelde Hive Hanlığı’nda yaşayan ve %3.5 dolayında bir paya sahip
olan Tacikler dışında, Türkler mutlak bir üstünlüğe sahipti. Ancak daha sonraki yıllarda,
Rusların bazı kesimlerde nüfus çoğunluğunu ele geçirmeleri yönünde, bölge nüfusunda büyük
değişiklikler olacaktı. Orta Asya’daki hâkimiyetleri 1860’larda başlayan Ruslar 1824’e kadar
olan yaklaşık 25 yıllık devrede Taşkent, Semerkant, Çimkent, Hive, Merv gibi büyük şehirleri
ele geçirmişlerdi. Ruslar Orta Asya’ya başlangıçta memur, asker, tüccar ve eksper olarak az
sayıda gelmişler ve tarihi şehirlerde ayrı olarak inşa ettikleri mahâllelere yerleşmişlerdi. Bu
ilk safhayı Rus halkının bölgeye yerleştirilmesi takip etti. Nitekim nüfustaki ilk değişiklikler
de yirminci yüzyılın başlarındaki bu devrede kendisini göstermeye başladı. 1911 sayımı
(resmî olmayan) sonuçlarına göre, Orta Asya’nın ülkelerinin toplam nüfusları 14 milyona
yükselmişti; bunun 6.500.000’i Türkistan Umumi Valiliği’nde, 3.800.000’i Step Umumi
Valiliği’nde ve 3.700.000’i de Buhara ve Hive Hanlıkları’nda yaşıyordu. Aynı sayım, 18971911 arasındaki devrede Batı Türkistan’da Türk nüfusunun ortalama %22.5 (Kazak-Kırgız
%13, Özbek %22, Türkmen %17, Karakalpak %20, Uygur %35, Tatar %28) artmasına
karşılık, Rus nüfusunun %183 arttığını da gösteriyordu. Bu devrede Orta Asya’da Rus
nüfusun en çok artış gösterdiği ülke Kazakistan olmuştur. Kazakistan’ın kuzeyindeki verimli
tarım alanlarına denk gelen “Güney Sibirya Karatoprak Kuşağı” boyunca yaşayan Kazak
Türkleri Trans-Sibirya demiryolunun buralara ulaşmasıyla daha kuzeyde kalan bölgelere
doğru yer değiştirmeye zorlanmış ve bunların yerlerine de Rus köylüleri yerleştirilmişti.
Yukarıda da değinildiği gibi, yirminci yüzyılın başlarında kendini göstermeye
başlayan bu süreç daha sonraki yıllarda da devam etti; 19. yüzyılın sonlarında Batı
Türkistan’daki Rusların oranı %8’i aşmadığı hâlde, 1926’da bu oran %20’yi bulmuştu. Buna
karşılık, daha önce nüfusun büyük çoğunluğunu oluşturan Türkler mutlak hâkimiyetlerini
kaybetmeye başladılar; toplam nüfustaki payları 1926’da %69’a kadar düşmüştü. Slav kökenli
nüfus, bu devrede de geniş ölçüde Kazakistan’a yerleştirildi. 1926 yılında Kazakistan
nüfusundaki Slavların oranı %34’ü bulmuştu. Bu ülkeyi yaklaşık %18’lik paylarla Kırgızistan
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ve Türkmenistan izliyordu; Özbekistan (%6) ve Tacikistan (%0.8) ise Rus nüfusun en düşük
oranlara sahip olduğu diğer Orta Asya ülkeleriydiler. Bu Türk ülkelerindeki nüfusun bileşimi
daha sonraki yıllarda da değişmeye devam etti. 1939 resmi nüfus sayımı sonuçları tüm
ülkelerin toplam nüfuslarındaki Slav kökenli unsurların oranının daha da arttığını
gösteriyordu; diğer Slav unsurlar hariç yalnızca Rusların oranı bile Kazakistan’da %37’yi
bulmuştu. Daha önceki devrelerde daha çok Kazakistan’a yerleştirilen Rus nüfusun, bu
yıllarda artık diğer bölge ülkelerine de yayılmaya başladığını görüyoruz. Gerçekten de Ruslar
en düşük paya sahip oldukları Tacikistan’da bile artık toplam nüfusun %10’unu
oluştururlarken, Kırgızistan ve Özbekistan’daki sayıları da büyük ölçüde artarak payları
sırasıyla %33 ve %10’a kadar yükselmişti (Dönmez, 1987).
Orta Asya ülkelerinin toplam nüfuslarındaki Slav kökenli -özellikle de Rus nüfusun
oranı, bağımsızlıkların kazanılıp yabancı unsurların kendi ülkelerine dönmeye başladıkları
1991’e kadar yavaş da olsa artmaya devam etti. Orta Asya ülkeleri, günümüzde de çoğunluğu
Türkçe konuşan Sünni Müslümanlar oluşturmasına rağmen diğer etnik gruplara ait önemli
azınlıkları da içerirler. Çoğu Orta Asya’nın diğer kısımlarından gelmiş olan bu azınlıklar,
Sovyetler Birliği’nin kendisine bağlı olan cumhuriyetlerde zorla uygulamaya koyduğu
genellikle yüzeysel sınırları yansıtmaktadırlar.
Kazakistan’da nüfusun %40’ı Kazaklardan, %38’i de çoğu 19. yüzyıldaki göçlerle
yerleştikleri kuzeyde yaşayan Ruslardan oluşmaktadır. Kazakistan’ın bu kuzey yarısı,
Sovyetler Birliği’nde sanayi faaliyetlerinin geliştiği ve yaygınlaştığı devrede, güneydeki
kurak alanlardan çok Sovyetler Birliği’nin geri kalanı ile bütünleşmişti. Gerçekten de
Kazakistan’ın kuzeyi “Ruslaşmış”tır; Rusça yer adları, demiryolları ve diğer yüzeysel
bağlantılar bunu en iyi şeklide yansıtmaktadır. Sovyetler tarafından “Kazakhskiy” olarak
adlandırılan bu bölge ile Rusya arasında, Kuzey ve Güney Kazakistan arasında olduğundan
daha gelişmiş bir ulaşım ağı vardır. Aslında gerçekte böyle bir idari sınır olmamakla birlikte,
Kazakistan’ın merkezinden geçen bir “etnik geçiş zonu” bulunmaktadır: “Müslüman
Cumhuriyet” güneyde yer alırken, Ruslaşmış olan kısım kuzeydedir. Daha önce nüfusun
çoğunluğunu oluşturan Ruslar, 1991’de bağımsızlığın kazanılması ile bir kısmının ülkelerine
dönmeye mecbur edilmeleri ve Orta Asya’daki diğer ülkelerde yaşayan Kazakların
vatanlarına dönmeleri ile yavaş yavaş üstünlüklerini kaybetmişlerdir. Özbekistan, %70’inden
fazlası Özbek olan nüfusu ile oldukça homojen bir nüfus yapısına sahiptir; ancak aynı
zamanda Ruslar (sayıları gittikçe azalıyor) ve diğer Orta Asyalı gruplardan oluşan azınlıklar
da bulunmaktadır. Türkmenistan nüfusunun %72’si Türkmenlerden, %9’u da Ruslardan
oluşmaktadır; ancak ülkenin güney sınırındaki uzak-izole dağlık alanlarda farklı kökenlerden
gelen çok sayıda küçük göçebe grup yaşar. Tacikistan nüfusunun %62’sini Türk değil, Pers
kökenli Tacikler oluşturur; Tacikler ülkelerini nüfusun %24’ünü oluşturan Özbekler ve
%9’unu oluşturan Ruslarla (bu iki grup kuzey ve batıda kalan bölgelerde yaşarlar) paylaşırlar.
Kırgızistan nüfusunun ise büyük çoğunluğunu (%50), %20’nin üzerindeki Ruslar ve %13
dolayında olan Özbeklerle birlikte yan yana yaşayan Kırgızlar oluşturur.
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1.2.2. Nüfusun Dağılışı ve Yoğunluğu
Günümüzde 67 milyon dolayında bir nüfusa sahip olan Orta Asya’da nüfusun en
yoğun olduğu yerleri vahalar oluşturur. Vahalar verimli alüvyal toprakları ve geniş sulama
olanakları ile hemen yanı başlarında yer aldıkları çöl sahalarıyla tam bir tezat oluştururlar.
Bölge insanlarını tarihin en eski zamanlarından beri kendine çekmiş olan vahaların tümü çok
kalabalıktır; örneğin Fergana havzasında nüfus yoğunluğu km2’de 200’ün üzerindedir. Orta
Asya’da vahaların çekiciliğini arttıran ve yoğun nüfuslu olmalarına yol açan bir diğer neden
de geçmişteki önemli ticaret yolları üzerinde olmalarıdır. Orta Asya’nın vahaları, coğrafi
konumlarının sağladığı bu olanakla, bütün tarihleri boyunca Uzak Doğu ve Batı Dünyası
arasındaki geçit noktalarını oluşturarak gelişmişlerdir. Ancak bütün tarih boyunca kervan
nakliyatı ve buna bağlı olan kara transit ticaretini ellerinde tutan bu vahalar, ticaret yollarının
okyanuslara kayması ve Süveyş Kanalı’nın açılması ile en önemli servet kaynaklarından
birini kaybetmiş bulunmaktadırlar. Başlıca vahalar, bölgenin en önemli iki akarsuyu Amuderya ve Siriderya boyunca sıralanmaktadırlar. Bölgedeki nüfus dağılışını gösteren bir
haritada, yoğun nüfuslu alanların, bu iki nehrin varlığına bağlı olarak, dağların eteklerinden
Aral Gölü’ne kadar uzanan şeritler hâlinde sıralandığı görülebilir. Bu şeritler içinde kümeler
oluşturan başlıca nüfus merkezleri de Hokent, Semerkant, Buhara ve Fergana gibi vahalardır.
Günümüzde vaha şehirleri ve eski kervan noktalarının manzaraları değişmiş, tüm bu şehirler
daha değişik fonksiyonların yoğunluk kazandığı merkezler durumuna gelmişlerdir.
Orta Asya’da vahalardan sonra nüfusun toplandığı diğer alanları, havzaları çevreleyen
dağların etekleri ile stepler oluşturur. Vahaların tarıma dayalı olan yerleşik hayatına karşılık,
bu alanlarda hayvancılığa dayanan göçebe bir hayat tarzı hüküm sürer. Bu nedenle,
vahalardaki tarımsal faaliyetlere dayanan yoğun nüfus topluluklarına dağ etekleri ile steplerde
rastlanmaz. Ancak çöllerle karşılaştırıldığında, bu alanların da oldukça yoğun nüfuslu
oldukları görülür.
ORTA ASYA ÜLKELERİ’NDE NÜFUS YOĞUNLUKLARI
Ülkeler

Yoğunluk (km2)

Özbekistan

53.0

Tacikistan

41.9

Kırgızistan

22.6

Türkmenistan 8.6
Kazakistan

6.2

Orta Asya’da nüfusun vahalarda, sulak ve tarıma olanak sağlayan verimli toprakların
bulunduğu alanlarda yoğun bir şekilde toplanmasına karşılık, bölge genelinde ortalama nüfus
yoğunlukları oldukça düşüktür. Bir yanda geniş alanlar kaplayan çöller diğer yanda da çoğu
buzullarla kaplı yüksek dağlar nedeniyle, insanlar yaşamalarını kısıtlayan bu doğal
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engellerden kaçınmışlardır. Ancak bölgede ortalama nüfus yoğunluğunun düşük olmasında
önemli bir etken olan yüksek dağların, çöllerden farklı olarak, yerleşmeler üzerinde olumlu
etkileri de görülmektedir. Bu dağlar sürekli kar ve buzullarla kaplı olduklarından birer su
haznesi durumundadırlar; kaynaklarını dağlardan alan akarsu boyları da insanları her zaman
kendilerine çekmişler ve yoğun nüfuslu alanlar hâline gelmişlerdir.
Orta Asya ülkeleri içinde en yüksek nüfus yoğunluk değerlerine Özbekistan,
Tacikistan ve Kırgızistan’da rastlanır. Kazakistan ve Türkmenistan’a göre çok daha küçük
yüzölçümlerine sahip olan bu ülkelerdeki yoğunluk, Özbekistan ve Kırgızistan’da vahaların
geniş yer tutması, Tacikistan’da ise buradaki dağ eteği ovalarının verimliliği ve yeraltı
zenginlikleri ile ilgilidir. Diğer iki ülkeden Türkmenistan çöllerin çok geniş alanlar kaplaması,
Kazakistan ise çok büyük bir ülke olmasına (bölge topraklarının yaklaşık %70’ini kaplıyor;
Türkiye’nin yaklaşık üç katı) rağmen ancak 16 milyon dolayında bir nüfusa sahip olması
nedeniyle düşük değerlere sahiptirler.
Orta Asya’da ortalama nüfus yoğunlukları yanında tarımsal nüfus yoğunlukları da
büyük farklılıklar göstermektedir. Kazakistan bölgenin yalnızca ortalama yoğunluklar
açısından değil, aynı zamanda tarımsal yoğunluklar açısından da en düşük değere sahip olan
ülkesidir. Çünkü Orta Asya’da ekili-dikili saha oranının en yüksek (%15) olduğu ülke,
çöllerin daha az yer tutması ve tarıma uygun step sahalarının geniş yer kaplaması nedeniyle,
Kazakistan’dır. Buna karşılık, ancak çöl içlerindeki akarsu boylarında tarım yapılabildiği için
ekili-dikili saha oranının %2’yi bile güçlükle bulabildiği Türkmenistan en yüksek tarımsal
nüfus yoğunluğu değerine sahiptir. Dağların geniş alanlar kaplaması nedeniyle ekili-dikili
saha oranlarının düşük olduğu Tacikistan ve Kırgızistan’da da (sırasıyla %6 ve %7) tarımsal
nüfus yoğunlukları çok yüksektir.

1.2.3. Şehirleşme ve Şehirsel Nüfus
Daha önce de değinildiği gibi, özellikle yirminci yüzyılın başlarından itibaren Slav
kökenli nüfusun bölgeye yönelik göçleri, 1914-1926 devresinde savaş nedeniyle
yavaşlamakla birlikte, giderek arttı. Bazı araştırıcılar, Rusların Orta Asya’yı kolonizasyonunu
“hiçbir zaman kurumayan, gittikçe kabaran ve dağlık sahalara bile ulaşan bir göç nehri”
olarak nitelemektedirler (Dönmez, 1987). Bu göçler, daha çok, her türlü maden ve maden
kömürü yataklarını izleyen Trans-Sibirya boyunca kurulmuş olan şehirlere yönelikti.
Gerçekten de Orta Asya’da demiryolları şehirleşmede en büyük rolü oynamış ve bu devrede
şehirsel nüfus büyük oranlarda artmıştır (bu artış oranlarının aynı devrelerde Kaliforniya’da
mantar gibi biten şehirlerin büyüme hızından daha fazla olduğu belirtilmektedir.) Ancak Orta
Asya şehirlerinin nüfuslarındaki bu hızlı artışın nedeni, dünyanın diğer bölgelerinde gözlenen
kırdan şehre olan göçler değildir. Bu artış, tümüyle, Slav kökenli nüfusun ekonomik ve
stratejik nedenlerle Orta Asya şehirlerine yerleştirilmeleriyle ilgilidir (Dönmez, 1987).
Orta Asya’da çeşitli sayım devreleri arasındaki şehirsel nüfus artışları gözden
geçirildiğinde, en yüksek artış değerlerine ekonomik değeri yüksek olan doğal kaynakların
bulunduğu bölgelerdeki şehirlerde rastlandığı görülür. Bölgede, 19. yüzyılın sonları ile
1926’lara kadar geçen devrede, bazı şehirlerin nüfusları çok yüksek oranlarda artarken
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bazılarınınki de azalmıştır. Örneğin, o devrelerde çevresindeki petrol, maden kömürü ve
uranyum gibi değerli madenleri Sovyet ekonomisi için büyük önem taşıyan Bişkek
(Kırgızistan’ın başkenti), %460’lık bir oranla bölgedeki en yüksek nüfus artışı gösteren şehir
olmuştur. Buna karşılık, eski bir Türk-İslâm kültür merkezi olan Buhara (Özbekistan) hızla
nüfus kaybetmiş; 1897’de 75.000 olan nüfusu 1929’da 47.000’e kadar inmiştir. Ekonomik
açıdan önemli bir potansiyele sahip olmayan şehrin nüfusu ticari pamuk tarımının gelişmesine
kadar eski seviyesine bile ulaşamamış, 1960’larda ancak 70.000’e çıkabilmiştir. Bu devrede
nüfusu giderek azalan bir diğer şehir de Hokent’tir (Özbekistan). Şehrin 1897’de 80.000’in
üzerinde olan nüfusu 1929’da 69.000’e, 1936’da da 45.000’e kadar düşmüştür. Ancak
Buhara’dan daha zengin kaynaklara sahip olması, eski Hokent Krallığı’nın merkezi olan
Hokent’in hızla bir maden sanayi merkezi hâline dönüşmesini sağlamış ve buna bağlı olarak
da nüfusu daha sonraları tekrar artmıştır.
ORTA ASYA’DA BAŞLICA ŞEHİRLER VE NÜFUSLARI (1897-2013)
1897

1926

1939

1959

2013

Alma-Ata

23.000

45.000

222.000

455.000

1.477.564

Astana

-

-

32.000

101.000

814.401

Karaganda

-

-

156.000

389.000

459.778

Çimkent

-

21.000

74.000

153.000

637.803

Semey

26.000

57.000

110.000

155.000

299.264

Pavlodar

-

-

29.000

90.000

333.412

Aşkabad

-

52.000

127.000

170.000

871.500

Çarçau

-

14.000

55.0”00

66.000

253.000

Taşauz

-

-

-

-

210.000

Türkmenbaşı

-

-

21.000

53.131

70.543

KAZAKİSTAN

TÜRKMENİST
AN

Merv

92.290

ÖZBEKİSTAN
Taşkent

2.309.600
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Semerkant

55.000

105.000

136.000

195.000

436.300

Buhara

75.000

47.000

50.000

69.000

263.400

Namangan

62.000

74.000

80.000

122.000

449.200

Andican

47.000

73.000

85.000

129.000

333.400

Fergana

-

-

36.000

80.000

187.100

Bişkek

6.600

37.000

93.000

217.000

874.400

Oş

-

-

33.000

65.000

255.900

KIRGIZİSTAN

Celâlabad

89.004

Karakol

67.100

Narin

34.822

TACİKİSTAN
Duşambe

-

6.000

83.000

224.000

747.500

Hokent

82.000

69.000

85.000

105.000

182.000

Kurgan-Tübe

75.500

Bazı Orta Asya şehirlerinin nüfusları 1897-1939 arasındaki devrede de hızla artmıştır.
Bu devrede, özellikle Kırgızistan’ın başkenti Bişkek ile Kazakistan’ın başkenti Alma Ata
olağanüstü bir hızla nüfuslanarak tüm Sovyetler Birliği’ndeki en yüksek nüfus artış oranına
(sırasıyla %1430 ve %900) sahip olmuşlardır. Orta Asya şehirlerine özgü bu durum daha
sonraki yıllarda da devam etmiş, 1926-1939 arasındaki devrede şehir nüfuslarındaki en büyük
artışlar Tacikistan’da Duşambe (%1372), Kazakistan’da Alma-Ata (%408) ile pamuk ve
meyve merkezi Çimkent (%253)’de ve Türkmenistan’da pamuk ve gümüş madeni merkezi
Çarcuy (%92)’da olmuştur. Buna karşılık, 20.yüzyılın başlarında şehir nüfuslarındaki en
büyük artışların görüldüğü Bakü ve Bişkek’de bu artışın hızı çok azalmıştır; Bakü’de%
304’den %79’a, Bişkek’de %460’dan %153’e.
Orta Asya şehirlerinin nüfuslarındaki artışlar, özellikle daha önceki yıllarda çok
yüksek artış oranlarına sahip olan şehirlerde, 1940’lardan sonra yavaşlamıştır. Örneğin, bu
oranlar Duşambe’de %171’e, Bişkek’de %134’e, Alma Ata’da %106’ya, Çimkent’de %105’e
ve Çarcuy’da %20’ye kadar düşmüştür. Buna karşılık en yüksek artışların yeni maden
sahalarına, daha çok Kazakistan’ın şehirlerine, kaydığını görüyoruz. Bu devrede nüfusu %980
oranında aratan Temir-Tav (şehrin 1939’da 5.000 olan nüfusu yirmi yıl gibi kısa bir sürede 19

1959’da 54.000’e yükselmiş; çünkü Sovyetler Birliği’ndeki üçüncü büyük kömür havzası
olan Karaganda’nın kömürü ile Atasu’nun demirine dayanarak tüm ülkedeki en ucuz ham
demir elde edilen büyük bir demir-çelik sanayi merkezi olmuş) ile %641 oranında artan ÜstKamenegorsk (her çeşit madence zengin bir sahanın merkezidir) en yüksek artışları
göstermişlerdir. Bunları Doğu Kazakistan’da zengin bir maden sahası olan Zyryanovsk (nüfus
artış oranı %235) ile yine Kazakistan’ın zengin tahıl ve hayvancılık alanlarının merkezinde
yer alan Akmolla ve Pavlodar (her ikisinin de nüfusları %214 oranında artmış) izlemiştir. Orta
Asya’da bu yıllarda en yüksek nüfus artışları yalnızca Kazakistan’ın şehirlerinde görülmemiş;
örneğin Özbekistan’da bir elektronik ve sanayi merkezi olan Çirçik de %344’lük bir artış
oranı ile bölgenin hızla nüfuslanan şehirleri arasında yer almıştır.
Günümüzde, tüm Bağımsız Devletler Topluluğu içinde en düşük şehirleşme oranlarına
Orta Asya ülkelerinde rastlanmaktadır. Bölgenin en sanayileşmiş ülkesi olan Kazakistan’ın
nüfusunun %58’i kasaba ve şehirlerde yaşar; ancak diğer ülkelerde bu oran %40 dolayındadır.
Bölgede 1 milyon ve daha fazla nüfusa sahip yalnızca iki şehir vardır: Alma-Ata (Kazakistan;
1.47 milyon) ve Taşkent (Özbekistan; 2.3 milyon) (Dönmez, 1987; Özey 1997, 1998, 2009,
2012) .

1.3. Ekonomik Yapı
Orta Asya, zengin yeraltı kaynakları ile olduğu kadar farklı iklim koşullarının yarattığı
çeşitli tarım ürünleri ile de önemli bir ekonomik güce sahip olmuştur. Pamuk bölgenin başlıca
tarımsal ürünüdür. Eski Sovyetler Birliği pamuk üretiminin 9/10’undan fazlasını karşılayan
bölgede, vahalar iklim ve toprak şartları bakımından pamuğun yetiştirilmesi için son derece
uygundur. Orta Asya’da pamuk yetiştirilen başlıca alanlar Fergana, Zerefşan, Amuderya,
Narin, Murgap ve Tecen vadileri olmakla birlikte, bölge içinde pamuk ekiminin en geniş alan
kapladığı ülke Özbekistan’dır. Eski Sovyetler Birliği’nde pamuk tarımına ayrılan toprakların
%65’i Özbekistan’da, %9.5’i Türkmenistan’da, %8.2’si Tacikistan’da, %5.5’i Kazakistan’da
ve %3.6’sı da Kırgızistan’da bulunmaktadır. Bu alanlar, aynı zamanda, pamuğun ekili
topraklar içindeki oranının en yüksek olduğu yerlerdir. Pamuk, Harezm, Buhara, Andican,
Fergana, Nemengan, Çarcuy, Taşavuz ve Merv gibi merkezlerin çevrelerinde ekili alanın
%60’ından fazlasını kaplar. Bu oran Andican ve Fergana ‘da %69’u, Harezm ve Buhara’da
ise %71’i bulur. Gerçekten de ekonomik değeri büyük olan pamuk, günümüzde Orta Asya’da
mono-kültür hâlindedir. (...Ancak bu durum, Türk Cumhuriyetlerinin ihtiyaçlarını karşılamak
amacıyla oluşmamıştır. Rusya’nın pamuk sanayii, Orta Asya kendi hâkimiyetlerine geçene
kadar, Amerika’dan ithal edilen pamuğa dayanıyordu. Amerikan İç Savaşı’nın yarattığı kriz
nedeniyle ithal pamuğun fiyatının hızla artması, Rusları 1861-1865 arasında Avrupa
Rusyası’nın güneyinde pamuk yetiştirmeye zorlamış ancak başarılı olunamamıştı. Rusya, bu
sorununu bir zamanlar elle yapılmış kumaş ve iplik ithal ettiği Orta Asya’yı hâkimiyeti altına
aldıktan sonra çözebildi....) Suni gübre, kanalize edilen sular ve bunların taşıdığı malzeme
sayesinde yüksek verim elde edilmektedir. Elde edilen bu pamuğun büyük kısmı
demiryollarıyla başta Moskova bölgesi olmak üzere Merkezi Rusya ve aralarında eski
Sovyetler Birliği’nin dışındakilerin de bulunduğu uzak şehirlerdeki tekstil fabrikalarına sevk
edilmekte; Taşkent, Barnaul, Kuzbas, Fergana ve Bişkek’te kurulan tesislerde küçük bir kısmı
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kullanılmaktadır. Ancak bilindiği gibi, pamuk üretimindeki artış büyük bir çevresel bedelin
ödenmesiyle sonuçlanmıştır.
Vahalar dışında Orta Asya’nın büyük kısmı tarımsal faaliyet için çok kuraktır.
Bununla birlikte, kara toprakların devamında ve orta iklim kuşağı içinde yer alan
Kazakistan’ın kuzey bölgeleri tahıl tarımı için çok uygundur. Bu çok elverişli iklim ve toprak
şartları buğdayın Kuzey Kazakistan’da hâkim kültür hâline gelmesini sağlamıştır. Eriyen
karlar ile ilkbahar ve yaz yağışları buralarda özellikle yaz buğdayı ekimine olanak sağlar.
Sovyet hâkimiyetinde kalınan devrede etnik Ruslar ve Ukraynalıların kuru tahıl tarımı
yaptıkları bu alanlarda büyük artışlar kaydedildi; bu artış yalnızca 1950-1958 arasındaki sekiz
yıllık devrede %90 kadardı. Özellikle 1954-1956 yıllarındaki “El-değmemiş Boş Alanlar
Projesi” uyarınca, en çok da kestane renkli topraklar kuşağında, çok geniş alanlara buğday
ekildi. Bu devrede tahıl üretiminde %560 oranında bir artış kaydedilmiş ve Kazakistan tek
başına Sovyet pamuk üretiminin %18.6’sını karşılar hâle gelmişti (Dönmez, 1987). Orta
Asya’da Kuzey Kazakistan dışında kalan alanlardaki tahıl tarımı, Sovyet yönetiminin
buralardaki halkı pamuk tarımı yapmaya zorunlu tutmaları nedeniyle, yerini pamuğa bıraktı.
Bölgede tahıl tarımı ancak sulama yapılan alanların dışında yapılmaktadır.
Orta Asya’da çok yaygın olan ham ipek üretiminin temelini oluşturan dut ağaçları,
vahalardaki sulama kanalları boyunca ve sulamalı tarıma tahsis edilen tarlaların kenarlarında
yetiştirilir. Orta Asya (Azerbaycan ile birlikte) Sovyet ham ipek üretiminin %75’inden
fazlasını karşılamakla birlikte, bölge ülkeleri içinde en büyük paya Özbekistan sahiptir;
yalnızca bu ülkenin payı %40’ın üzerindedir.
Bölgede tütün, şeker pancarı, üzüm bağları, sebzeler ve ılıman iklime özgü meyveler
diğer önemli tarımsal ürünleri oluştururlar. Tütün ekilen toprakların tamamına yakını
Kazakistan’da yer alır; ülkenin güneyinde Alma-Ata, Taldı-Kurgan ve Cambul çevreleri, daha
kuzeyde de Isık-Göl ve Talas çevreleri ile Çu vadisi başlıca tütün yetiştirilen alanlardır.
Kazakistan, tarımsal ürünlerin birçoğunda olduğu gibi, şeker pancarı üretiminde de en büyük
paya sahiptir. Şeker pancarı ülkenin daha çok güneyinde, özellikle Çu vadisinde buraya
“şeker vadisi” adını verdirecek kadar yaygın bir ekiliş alanına sahiptir. Buna karşılık Çu,
Talas ve Isık-Göl vadilerinin Kırgızistan sınırları içinde kalan bölümlerinde bu kez ketenkenevir ilk sırayı alır. Orta Asya’da (Azerbaycan ile birlikte) meyve-sebze yetiştiriciliği de
gelenekseldir. Özellikle kuru ve konserve meyvecilik Orta Asya’nın pamuktan sonraki ikinci
önemli ihraç maddesidir. Bölgede Alma-Ata’nın elmaları, Turfan vahalarının kuru üzüm ve
kavunu dünyaca meşhurdur; ayrıca Tacikistan ve Özbekistan tüm Sovyetler Birliği’ndeki en
geniş bağlara sahip ülkelerdir.
Daha önce de değinildiği gibi, bölge insanlarının büyük çoğunluğu önceleri Altay ve
Tiyen-Şan dağları ile steplerdeki doğal otlaklarda sürülerini otlatan göçebe nomadlardı. Bu
göçebe yaşam yüzyıllar boyunca hemen hemen hiç değişmeden devam etti. Ancak Sovyet
yönetimi, genellikle güçlü direnişlere karşı aldığı sert önlemlerle, göçebeleri toplu yaşama
zorlayarak onları geçici köylere yerleştirdi. Daha önce otlaklarda yapılan hayvancılık, bu
süreçte çiftlik hayvancılığına dönüşmüştü. Bununla birlikte, çobanlar hayvanlarıyla hâlâ bir
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otlaktan diğerine dolaşırlar. Koyun ve sığır başlıca çiftlik hayvanlarıdır; bunları keçiler, atlar,
eşekler ve develer izler. Bir et ve yün ambarı olarak nitelenen bölgede, ekili sahâların önemli
bir bölümü de yem bitkilerine ayrılmıştır. Yem bitkilerinin Orta Asya ülkelerindeki ekili
topraklara oranı Kazakistan ve Özbekistan’da %16 kadarken, Kırgızistan’da %25’i,
Türkmenistan’da ise %27’yi bulmaktadır.
Orta Asya, özellikle yeraltı zenginlikleri bakımından dünyanın önemli bölgeleri
arasında yer alır. Hazar Denizi’nin doğusunda kalan alan rezerv ve üretim bakımından önemli
kömür yataklarına sahiptir. Orta Kazakistan’da Karaganda’da zengin kömür yatakları
bulunmaktadır; bu zengin yataklar Donetz ve Kuznetsk’in ardından tüm eski Sovyetler
Birliği’ndeki üçüncü büyük yataklardır ve bu havza onlardan daha küçük olmasına rağmen
çok önemli bir üretici olmuştur. Buna bağlı olarak şehir de hayret verici bir şekilde
büyümektedir. Buradan çıkarılan kömürün çoğu Urallar’daki metalürji sanayiine gönderilir.
Kazakistan’da Karaganda’nın dışında güneyde Lenger, Bay-Konur, Ber-Chogur Aktuba ve
Dağcık’da da önemli kömür ve linyit yatakları vardır. Yine Özbekistan’da Fergana
vadisindeki Gök-Yangak ve Angren de önemli rezervlere sahip taşkömürü havzalarıdır.
Kazakistan, yalnızca bölgenin değil aynı zamanda tüm eski Sovyetler Birliği’nin en
büyük bakır ve demir yataklarına da sahiptir. Yaklaşık 12 milyar ton ile tek başına Sovyet
demir rezervinin 1/5’ine sahip olan Kazakistan’da, Kustanay, Ayat, Sarbay, Kaçar, Atasu,
Karsak, Privralsk ve Sokolovsk en önemli demir sahalarını oluştururlar. Karaganda’nın
kömürünü Atasu’nun da demir cevherini kullanan Temir-Tav bölgesinin Sovyetler
Birliği’ndeki en ekonomik demir üretim bölgesi olmasıyla, özellikle İkinci Dünya
Savaşı’ndan sonra önemi büyük ölçüde artmıştır. Bölgenin bakır yatakları Sovyetler Birliği
içinde rakipsiz olarak kabul edilmektedir. Özellikle Kazakistan’daki Cezkazgan havzası
üretim ve rezerv bakımından Sovyetlerin birinci, dünyanın ise ikinci büyük bakır yataklarına
sahiptir. Tek başına Sovyet bakır rezervinin %52’sine sahip olan Kazakistan’da Cezkazgan’ın
dışında Balkaş, Kunrad, Leninogorsk ve Bozcagöl havzaları ile Özbekistan’daki Almalık
havzası bölgenin diğer önemli bakır çıkarım alanlarını oluştururlar. II. Dünya Savaşı’na kadar
bakır üretiminin 3/4’ünü Urallar Bölgesi’nden karşılayan Sovyetler, daha sonra
bağımsızlıkların kazanılmasına kadar yarısından fazlasını Kazakistan’dan elde ediyorlardı.
Orta Asya, büyük çoğunluğu Kazakistan’da (%62’si) olmak üzere, Kırgızistan ve
Tacikistan’da zengin kurşun yataklarına da sahiptir. Kazakistan’daki en önemli yataklar Altay
dağları yakınlarında yer alır; yalnızca bu bölge Sovyet kurşun rezervinin %43’üne sahiptir.
Ülkedeki diğer büyük yataklar Çimkent ve çevresinde yer alır; burası aynı zamanda gümüş
yatakları bakımından da çok zengindir.
Görüldüğü gibi, Kazakistan en zengin maden yataklarına sahip olan bölge ülkesidir.
Bu zenginlikler yalnızca yukarıda değinilenlerle sınırlı değildir: Aktuba bölgesinde dünyanın
en büyük krom damarı yer alır; Leninogorsk kalay işletmesi Sovyetlerin ikinci büyük kalay
sahasıdır; Sovyetlerin en zengin manganez yataklarından biri bu ülkede bulunur ve nikel
rezervinin de %50’sine sahiptir. Rusların Kazakistan’da 1930’lara kadar oldukça seyrek olan
demiryolu şebekesini bu tarihlerden sonra geniş ölçüde arttırmış olmaları, bu ülkenin tarımsal
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potansiyeli yanında, zengin maden kaynakları ile de ilgilidir. Özellikle 1935’den sonra Orta
Asya ile Sibirya ve Balkaş bölgelerini birbirine bağlayan ara yollarla demiryolu şebekesi çok
sıklaştırılmıştır.
Orta Asya’nın sahip olduğu yeraltı zenginlikleri Kazakistan’dakilerle sınırlı değildir.
Bölge bütün olarak büyük bir ekonomik potansiyele sahiptir; eski Sovyetler Birliği’nin tüm
uranyum yatakları Asya Rusyası’nda, özellikle Fergana havzası ile Kazakistan’ın dağlık
bölgelerinde yer alır. Başkırdistan’da Gökşin’de, Kazakistan’da Akmolla ve Turgay’da,
Kırgızistan’da Mailisu’da önemli boksit yatakları vardır; Kazakistan ve Tacikistan’da saf
hâlde bulunan kobalt büyük bir ekonomik değere sahiptir. Karakum gölü sülfür bakımından
çok zengindir; ayrıca Amuderya ve Fergana vadilerini çevreleyen sıradağlar üzerinde hemen
her tür madenin yanında civa, tungsten, antimon gibi nadir madenler de yer almaktadır
(Dönmez, 1987; Özey 1997, 1998, 2009, 2012). .
Orta Asya ülkeleri giderek artan bir uluslararası önem sahiptirler. Beş bölge ülkesi
ekonomilerini geliştirmek amacıyla “Orta Asya Birleşmiş Devletleri” adını verdikleri bir
bölgesel organizasyon oluşturdular. Bu organizasyonun başlıca hedefi bölgesel ekonomik
ihtiyaçların karşılanması olarak belirlenmesine rağmen, dış dünya ile ilişkilerin kurulması ve
düzenlenmesine de önem verilmektedir.
Tüm Orta Asya ülkeleri, aynı zamanda düşük tüketim seviyesini de yansıtan, düşük
ulusal gelirlere sahiptirler. Sulamalı tarım, yerel imalat faaliyetleri, turistik çekim merkezleri
ve potansiyel petrol ve doğalgaz üretimi ekonomik gelişme için elverişli şartlar sunar. Buna
rağmen nüfusun büyük çoğunluğunun gelir düzeyi son derece düşüktür ve ekonomiyi
modernleştirmeye yönelik çabalara karşılık geleneksel yaşam tarzını sürdürmeye devam
etmektedirler. Bu ülkelerde tarım hâlâ ulusal gelirin %30’unu karşılamaya devam eder. Daha
önce tümüyle tarıma olan bağımlılık Sovyet hâkimiyetindeki devrede sanayi faaliyetlerinin
geliştirilmesi ile azalmıştı; ancak tüm kararlar Moskova’dan verildiği için, modern bir
ekonomide ihtiyaç duyulan hizmetler teşvik edilmemişti. Günümüzde bir geçiş süreci yaşayan
bu ülkelerde profesyonel ve ticari hizmetlere şiddetle ihtiyaç duyulmaktadır.
Orta Asya ülkelerinin karşı karşıya oldukları en önemli sorunlardan birisi, dünya
ekonomisi ile bağlantı kurulabilmesi için ulaşım ağlarına duyulan ihtiyaçtır. Bunun en güzel
örneğini petrol üretimi ve pazarlara ulaştırılmasında yaşanan güçlükler verir. Yetersiz ulaşım
şebekesi Kazakistan, Özbekistan ve Tacikistan’daki dünya pazarlarına girmeye hazır durumda
bulunan ve dünyanın en büyükleri arasında sayılan maden kaynaklarının gelişmesini ve
ticaretini de engellemektedir. Bunun yanında Rusya, Çin, Pakistan ya da İran üzerinden
uzanan alternatif yolların tümü de politik açıdan sorunludur.
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Uygulamalar
Öğrencinin bir fiziki harita üzerinde Orta Asya’nın başlıca morfolojik ünitelerini, bir
siyasi harita üzerinde de bölge ülkelerinin sınırlarını ve metinde adı geçen yerlerin
lokasyonlarını öğrenmeleri yararlı olacaktır. Ayrıca öğrenci, atlastan Orta Asya’nın iklim,
bitki ve toprak haritalarını da incelemelidir. Bu konuda, ilgili web sitelerine ve google earth’e
bakmaları önemli bir katkı sağlayacaktır.
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Uygulama Soruları
1)

İli Nehri hangi göle dökülür?

2)

Tanrı Dağları hangi doğrultuda uzanırlar?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Orta Asya ülkeleri, son yıllarda maden kaynaklarının -özellikle doğalgaz, kömür,
petrol, demir cevheri, demir içermeyen madenler ve demir alaşımları- üretiminde giderek
daha önemli olmaya başladılar. Kazakistan, doğal kaynaklar bakımından en zengin olanıdır.
Aral Denizi’ne ulaşan vadilerde pamuk üretimi gıda maddeleri üretiminin de önüne geçerek
en önemli tarımsal faaliyet oldu; ancak günümüzde bu gelişmenin yol açtığı büyük felâkete
çare bulunması ülkenin en önemli sorunları arasındadır. Ülke zengin kömür yataklarına sahip
olmasına rağmen, Sovyetler Birliği’nin parçalanmasından sonra ekipman ve işletme sorunları
nedeniyle üretimde düşme oldu. 1996’da, Kazakistan’ın endüstriyel merkezinin yeniden
geliştirilmesine yönelik büyük bir projenin parçası olarak, başkentin Karaganda’nın
kuzeybatısındaki Akmola’ya (yeni adıyla Astana) taşınması kararlaştırıldı. Yine aynı yıl
dünyanın üçüncü büyük altın yatağı bulundu; bu maden arama çalışmalarına hız verilmesine
yol açtı. Kazakistan aynı zamanda Hazar Denizi’nin batısında kalan alanda büyük petrol
yataklarına da sahiptir. Tengiz ve çevresindeki Hazar petrol yataklarından Rusya’nın
Karadeniz kıyısındaki limanı (Novorissisk) Novorsslysk’ın kuzeyinde yeni bir limana
uzanacak bir boru hattının yapımı için Rus, Ummanlı ve Amerikalı petrol şirketleri ile
görüşmeler hâlâ devam etmektedir. Bu, Kazakistan’ın petrol ihracatını büyük ölçüde
arttıracaktır.
Türkmenistan dünyanın dördüncü büyük doğal gaz rezervlerine sahiptir; bazı
gözlemciler küçük ancak zengin kaynaklara sahip olan geleceğin zengin bu Orta Asya
ülkesine “Yeni Kuveyt” adını vermektedirler. Türkmenistan’ın Kazakistan- Rusya-Ukrayna
üzerinden uzanan boru hatları ile Batı Avrupa’ya doğal gaz ihracatı, ülkenin en önemli gelir
kaynakları arasındadır. Türkmenistan’da maden çıkarımı, imalat faaliyetlerinin de önünde
gelen, en önemli ekonomik faaliyettir. Astragan kürkleri hâlâ meşhur bir yerel üründür;
Karakum Kanalı pamuk, tahıl, çeşitli meyve ve sebzelerin sulamalı olarak yetiştirildiği
ülkenin doğu kısmına su taşımaya devam eder.
Hazar Denizi’ne kıyısı olmayan Özbekistan buradaki petrol yataklarına
erişememektedir. Tarım ülkedeki en önemli ekonomik faaliyettir; pamuk ihracatı da en
önemli gelir kaynakları arasındadır. Özbekistan, diğer az gelişmiş ülkeler gibi, bir hammadde
ihracatçısından bir mamul madde ihracatçısına dönüşümün mücadelesini vermektedir. Ülke,
aynı zamanda, Sovyet yönetiminde kalınan devrede pamuk yetiştirilen alanlardaki hatalı
uygulamaların (aşırı sulama, zararlılarla bilinçsiz mücadele vb.) sonuçları (kirlenmiş su
kaynakları, yüksek kanser oranları vb.) ile mücadele etmekte ve diğer Orta Asya ülkeleri ile
Aral Denizi felaketinin tüm kötü etkilerini paylaşmaktadır. Ülkenin sulamalı tarımın egemen
olduğu ve zengin petrol rezervlerine sahip olan bu batı kısmı, göçebe grupların yaşadığı
çöllerle sınırlanan doğu kısmında Taşkent ve çevresinde yer alan geleneksel Özbek
merkezinden ayrılmaktadır. Özbekistan ekonomisi, 1991’den sonra eski Sovyetler Birliği’nin
geri kalanı ile bağlantıların kesilmesinden ve özellikle de enerji sıkıntısından büyük ölçüde
etkilenmiştir.
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Kırgızistan’ın ve Özbekistan’ın doğu kısmının ekonomileri yakından bağlantılıdır;
ancak Kırgızistan toprakları merkezdeki dağlarla bölünmüş olan sorunlu bir coğrafi yapıya
sahiptir. Ülkenin düzlük alanlarında sulamalı tarım yapılır, kasaba ve şehirlerde de tarımsal
üretime dayanan gıda ve tekstil sanayileri yer alır. Yüksek alanlarda tarıma hayvancılık eşlik
eder; dağlarda ise sığır, koyun ve “yak” yetiştirilir. Kırgızistan petrol ve doğalgaz
kaynaklarına da sahiptir; ancak dünya pazarlarına çok uzak olan konumu bağlantıyı
güçleştirmektedir.
1920’lerde Tacikistan’ın idaresini ele alan Sovyetler Birliği sanayi faaliyetlerinin
gelişmesine büyük önem verdi. Madencilik, imalât faaliyetleri, hidroelektrik üretimi ve
sulamalı tarım “zorla” kabul ettirildi; ancak nüfusun büyük çoğunluğunun yaşam tarzlarını
çok az değiştirebilmiştir.
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Bölüm Soruları
1)
a)
b)
c)
d)
e)
2)
a)
b)
c)

Aşağıdakilerden hangisi Orta Asya ülkeleri arasında yer almaz?
Kazakistan
Türkmenistan
Afganistan
Kırgızistan
Tacikistan
Orta Asya ülkelerinin toplam nüfusları yaklaşık olarak ne kadardır?
66.8 milyon
65.3 milyon
58.6 milyon

d)

49.6 milyon

e)

63.5 milyon

3)
Orta Asya ülkelerinde nüfus yoğunluk (kilometrekare/nüfus) değerlerine
bakıldığında, en yüksek değeri hangi ülke vermektedir?
a)

Kazakistan

b)

Kırgızistan

c)

Özbekistan

d)

Türkmenistan

e)

Tacikistan

4)
Orta Asya’nın en büyük akarsuyu aşağıdakilerden hangisidir?
a)
Amuderya
b)
Karatal
c)
Siriderya
d)
Lepse
e)
Ertek
5)
OrtaAsya’nın en büyük yüzölçümüne sahip olan ülkesi hangisidir?
a)
Tacikistan
b)
Türkmenistan
c)
Kırgızistan
d)
Kazakistan
e)
Özbekistan
6)
Orta Asya ülkelerinin toplam yüzölçümü ne kadardır?
7)
“Eski Türkistan’ın kalbi” olarak tanımlanan Orta Asya ülkesi hangisidir?
8)
Orta Asya topraklarından kaynaklarını almakla birlikte bölge dışında dökülen
akarsular hangileridir?
9)
“Özbekistan ekonomisi, ……….’den sonra eski Sovyetler Birliği’nin geri
kalanı ile bağlantıların kesilmesinden ve özellikle de enerji sıkıntısından büyük ölçüde
etkilenmiştir” ifadesinde boşluk bırakılan yere ne gelmelidir?
10)
“1920’lerde Tacikistan’ın idaresini ele alan ……….. sanayi faaliyetlerinin
28

gelişmesine büyük önem verdi” ifadesinde boşluk bırakılan yere ne gelmelidir?

Cevaplar:1)c, 2)a, 3)c, 4)c, 5)d, 6)3.994.400, 7)Özbekistan, 8)Obi nehrinin birer
kolu olan İrtiş, İşim (Esil) ve Tobul, 9)1991, 10)Sovyetler Birliği
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2. ORTA ASYA: ÜLKELER: KAZAKİSTAN
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
2.Orta Asya: Ülkeler: Kazakistan
2.1. Çevre Koşulları
2.2. Nüfus ve Yerleşme
2.2.1. Nüfusun Sosyal Özellikleri
2.3. Ekonomik Yapı
2.3.1. Doğal Zenginlikler ve Enerji Kaynakları
2.3.2. Sanayi Faaliyetleri
2.3.3. Tarım ve Hayvancılık
2.3.4. Ulaşım Faaliyetleri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Kazakistan yaklaşık olarak ne kadar alan kaplar?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Fiziki coğrafya

Nüfus ve yerleşme

Ekonomik coğrafya

Kazanım

Kazakistan’ın çevre
koşullarının genel özellikleri
ile kavranması.

Kazakistan’da nüfus ve
yerleşmenin başlıca
özelliklerinin incelenmesi;
nüfusun sosyal özelliklerine
dikkat çekilmesi.

Kazakistan’da ekonomik
faaliyetlerin genel
özelliklerinin ve çeşitli
ekonomik sektörlerin
(dağılışları ile birlikte)

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
Prof. Dr. Yusuf Dönmez’e
ait “Türk Dünyasının Beşeri
ve İktisadi Coğrafyası”
(1987) adlı kitabın
okunması; Prof. Dr. Nadir
Devlet’in (1989), Prof. Dr.
Ramazan Özey’in (1996,
1997, 2000, 2009, 2010,
2012) ve Prof. Dr. İbrahim
Güner’in (2000, 2006)
kaynakçada belirtilen
yayınlarına bakılması.
Prof. Dr. Yusuf Dönmez’e
ait “Türk Dünyasının Beşeri
ve İktisadi Coğrafyası”
(1987) adlı kitabın
okunması; Prof. Dr. Nadir
Devlet’in (1989), Prof. Dr.
Ramazan Özey’in (1996,
1997, 2000, 2009, 2010,
2012) ve Prof. Dr. İbrahim
Güner’in (2000, 2006)
kaynakçada belirtilen
yayınlarına bakılması.
Prof. Dr. Yusuf Dönmez’e
ait “Türk Dünyasının Beşeri
ve İktisadi Coğrafyası”
(1987) adlı kitabın
okunması; Prof. Dr. Nadir
Devlet’in (1989), Prof. Dr.
Ramazan Özey’in (1996,
1997, 2000, 2009, 2010,
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incelenmesi.

2012) ve Prof. Dr. İbrahim
Güner’in (2000, 2006)
kaynakçada belirtilen
yayınlarına bakılması.
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Anahtar Kavramlar









Kazakistan,
Mangışlak Yarımadası,
Kazak Bozkırı,
Astana,
Temirtav,
Üst Kamenegorsk,
Pavlodar,
Karaganda
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Giriş
Orta Asya’nın kuzeyinde yer alan Kazakistan, alansal olarak (yaklaşık 2.8 milyon
km ) bölgede yer alan beş bağımsız cumhuriyetin en büyüğüdür. Diğer dört cumhuriyetin
yüzölçümlerinin toplamından daha fazla alan kaplayan Kazakistan’ın toprakları, batıda Hazar
Denizi’nden doğuda Çin sınırına (doğu-batı doğrultusundaki uzunluğu 2.500 km’yi bulur)
kuzeyde Sibirya ovalarının güneyinden, güneyde Aral Gölü’nün yarı çöl kıyılarına (kuzeygüney yönündeki genişliği 1.700 km) kadar uzanır. Bu geniş ülke komşularıyla da uzun
sınırlara sahiptir: En uzun sınırı 6.846 km boyunca kuzeyinde yer alan Rusya iledir. Doğudan
Çin (1.533 km), güneyden Kırgızistan (1.051km), Özbekistan (2.203 km) ve Türkmenistan
(379 km) tarafından, diğer bir ifade ile tümüyle karalarla çevrilmiş bir ülke olan Kazakistan,
sadece iki iç deniz (ya da göl) ile kıyı çizgisine sahiptir: Ekonomik yaşamında önemli bir yeri
olan Hazar (1.894 km.) ve günümüzde büyük bir ekolojik felaketin yaşandığı Aral (1.015
km).
2
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2.1. Çevre Koşulları
Yeryüzü şekilleri bakımından oldukça sade bir görünüm sunan Kazakistan
topraklarının en belirgin özelliği batıdan doğuya doğru azar azar yükselmesidir. Ülke
arazisinin en alçak bölümünü deniz seviyesinden 26 m aşağıda bulunan Hazar Denizi kıyıları
oluşturur. Bu düz topraklar üzerinde, 4. zamandaki deniz çöküntülerinden meydana gelmiş
Hazar Denizi’nin hemen doğusunda Üstyurt ovasının batı kısmı (doğusu Özbekistan’ın
sınırları içinde) ile şekil bakımından bunun benzeri olan Mangışlak Yarımadası uzanır.
Kazakistan arazisinin büyük bir bölümü, zaman zaman hafif engebelerin göze çarptığı
düzlüklerle kaplıdır. Kazak Bozkırı adı verilen bu geniş topraklar, İşim nehrinin her iki kıyısı
boyunca uzanır. İlkbaharda rengârenk çiçeklerle kaplanan bozkır, yapısal açıdan Batı Sibirya
Ovası’nın bir parçasıdır. Batı Sibirya Ovası’nın Kazakistan’ın kuzeyini kaplayan güney
bölümünün en önemli özelliği, çok sayıdaki ve genellikle tuzlu olan küçük göllerle kaplı
olmasıdır. Kuzeydeki dağlarda 1.500 m’yi bulan zirvelere rastlanmakla birlikte, yükselti
doğuya doğru gittikçe artmaktadır. Gerçekten de ülkedeki en yüksek nokta doğu ve
güneydoğu sınırında yer alan ve Altay, Tarbagatay ve Çungarya Aladağları’nın batı
uzantılarını oluşturan dağlık bölgede yer almaktadır; doğu sınırındaki Altaylar üzerinde yer
alan Beluha Zirvesi (4.506 m.). Bu dağlık bölge, aynı zamanda, ülkenin tektonik bakımdan da
en hareketli kısmıdır. Zaman zaman meydana gelen deprem ve heyelanlar oldukça zararlı
olabilmektedirler. Örneğin, 1887 ve 1911’de Trans-Alay dağlarının kuzey eteklerinde
kurulmuş olan Almatı’da meydana gelen şiddetli depremler şehri yerle bir ederek çok sayıda
can ve mal kaybına yol açmıştı.
Kazakistan’da iklim koşullarının belirlenmesinde en önemli etken, kıta içindeki
konumu olmaktadır. Ülkenin Asya kıtasının ortasında bir kapalı havza oluşturması iklimin
tümüyle karasal bir karakter kazanmasına yol açmıştır. Özellikle ovalarda ve vadilerde çok
şiddetli bir karasal iklim hüküm sürer. Yazın 40-450C’ye kadar yükselen sıcaklıklar, kış
aylarında -450C’ye hatta daha da altına (ülkenin kuzeydoğusundaki uzak iç kesimlerde yer
alan Semipalatinsk’de -500C) kadar düşebilir. Toprakları çok geniş alanları kaplayan
(Türkiye’nin yüzölçümünün yaklaşık 3,5 katı) Kazakistan’da sıcaklık değerleri, doğal olarak,
bölgelere ve mevsimlere göre değişmektedir. Örneğin güneydoğudaki dağların eteklerinde
kurulmuş olan Almatı’da ortalama en yüksek sıcaklık 12.20C iken, en düşük sıcaklık
ortalaması ise 2.10C’dir. En yüksek aylık ortalama sıcaklıklar temmuz ve ağustos aylarında
(270C), en düşük ortalama sıcaklık ise ocak ayında (-130C) olarak ölçülmüştür. Buna karşılık,
Aral Gölü’nün hemen doğusunda Siriderya nehrinin kenarında kurulmuş olan Kızılorda’da
yıllık ortalamalar (en yüksek 12.90C, en düşük 1.90C) Almatı’ya benzerlik gösterirken, aylık
ortalamalar oldukça farklıdır. Kızılorda’da aylık ortalama sıcaklık değerleri arasındaki fark
artmakta, en yüksek aylık sıcaklık ortalaması temmuz ayında bu kez 320C’ye kadar çıkarken,
en düşük ortalamalar ise ocak ve şubat aylarında (-140C) yaşanmaktadır.
Kazakistan’ın büyük kısmında kurak ve yarı kurak şartlar hüküm sürmektedir. Yağış
miktarı ülke içinde bölgelere ve mevsimlere göre değişiklik göstermekle birlikte, değerler
genel olarak düşüktür. Ülkenin kuzey ve orta kesimlerinde 100-300 mm arasında değişen
(Kızılorda’da 125 mm) yağış değerleri, dağlık güneydoğu kesimde yükselerek 400-500
mm’ye ve hatta daha da üzerine (Almatı’da 597 mm) kadar çıkabilir. Buna karşılık güneybatı
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kesiminde 300 mm’nin de altına iner. Aral Gölü ile Siriderya’nın aşağı bölümünde yağış
değerleri 100 mm’nin de altındadır. Çöllerde ise yok denecek kadar azdır. Yağışlar ülke
genelinde ilkbahar ve yaz başlarında düşmekle birlikte, bazı yerel farklılıklar da
görülebilmektedir. Örneğin Almatı (%42.2) ve Kızılorda (%32.8)’da en fazla yağış ilkbahar
mevsiminde düşerken, en az yağış alan mevsimler Almatı’da kış (%14.9) Kızılorda’da ise yaz
(%14.4) olmaktadır. Her iki şehirde yağışın mevsimlere göre dağılışında gözlenen bu
farklılık, bu kez bulundukları farklı konumlar ve yükselti farkından kaynaklanmaktadır.
Daha önce de değinildiği gibi, Kazakistan kapalı bir havza konumunda olmasına
rağmen akarsular bakımından oldukça zengindir; büyüklü-küçüklü akarsuların sayısı 8.500’ü
bulur. Kaynaklarını doğu ve güneydoğudaki yüksek dağlardan alan önemli nehirlerin çoğu
Hazar Denizi, Aral, Balkaş ve Tengiz göllerinin su toplama havzalarına boşalırlar. Buna
karşılık, ülkenin kuzeyindeki İrtiş (1.700 km.), İşim (1.400 km.) ve Tobol gibi akarsular yine
kuzeye doğru akmakta ve Rusya Federasyonu’nda birleşerek Obi adını alıp aynı adı taşıyan
körfezden Kuzey Buz Denizi’ne dökülmektedirler. Amuderya ile birlikte Batı Türkistan’ın en
önemli akarsularını oluşturan Siriderya nehri, Kazakistan’da da tarım faaliyetleri ve elektrik
enerjisi üretimi için önemli bir kaynak oluşturmaktadır. Kazakistan, akarsular yanında, göller
bakımından da oldukça zengindir. Dünyanın en büyük iç denizi olan Hazar Denizi ülkenin
batısında yer alırken, Aral, Balkaş, Zaysan, Alakol ve Seletitengiz diğer büyük gölleri
oluştururlar. Kazakistan’da irili-ufaklı göllerin sayısı 48.000’i geçmektedir; ancak bu çok
sayıdaki göllerin çoğunluğu yazın kurur. Hatta, daha önce ayrıntılı olarak üzerinde durulduğu
gibi, ülkenin en büyük gölü olan Aral da bölgede çok sayıda açılan sulama kanalları
sonucunda kuruma aşamasına gelmiş ve bu olay çok ciddi ekolojik sorunları beraberinde
getirmiştir (Özey 1997, 1998, 2009, 2012) .

2.2. Nüfus ve Yerleşme
Günümüzdeki Kazakistan toprakları, Sovyetler tarafından sürekli olarak yapılan
ilâveler/kaynaklar nedeniyle, göçebe aşiretlerin kurduğu ilk Kazak ülkesinden çok daha
geniştir. Bu çok büyük alan kaplayan cumhuriyette nüfus sadece 18 milyon dolayında
olmasına karşın, yaklaşık olarak 100 farklı etnik gurup bulunmaktadır. Gerçekten de
Kazakistan nüfusunun en büyük özelliği etnik yapısının çok farklı olmasıdır. Kazakistan
Cumhuriyeti’ne adını veren yerli Türk halkı Kazakların1 %80.7’si kendi cumhuriyetlerinde
yaşamasına rağmen, toplam nüfusun ancak %41’ini oluşturmaktadırlar. Bu oran hiçbir Türk
ülkesinde bu kadar düşük değildir. Buna karşılık Ruslar %38’lik bir paya sahiptirler; bu orana
%5.2’lik bir paya sahip olan Ukraynalılarda da dâhil edildikleri takdirde, Slav nüfusun toplam
nüfustaki payları yaklaşık %43’e ulaşmaktadır. Bu durum, Slav Kökenli nüfusun, tarıma
elverişli toprakları, geniş otlakları ve ekonomik değeri yüksek yeraltı zenginlikleri ile doğal
kaynaklar açısından bölgenin en zengin ülkesi olan Kazakistan’a yerleştirilmeleri ile ilgilidir.
ya da Kazahlar, Hazar Denizi’nin kuzeyinden Doğu Türkistan’a kadar çok geniş bir alana
yayılmış Türk soyunu oluştururlar. Toplam sayılarının 10 milyonun üzerinde olduğu tahmin edilmektedir;
en büyük kısmı Kazakistan’da yaşar. Çin yönetimindeki Doğu Türkistan’da yaklaşık 1.000.000,
Özbekistan’da da 800.000 dolayında Kazak yaşamaktadır. Ayrıca Kırgızistan, Moğolistan ve Afganistan’da
da Kazaklara rastlanmaktadır. Kazak dili “RADLOFF”, Karakalpak, Kırgız ve Kıpçak ağızlarını da
kapsayan Kuzey Türkçesi’nin batı şivelerinden birisidir (Arat ve Temur’a göre).
1 Kazaklar
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19. yüzyılın sonlarında ülke nüfusunda yaklaşık %20’lik bir paya sahip olan Rus nüfusun
oranı, 20. yüzyılın hemen başlarında %40’ları bulmuştu. 1917 yılına kadar geçen devrede,
Rus ve Ukraynalı köylüler özellikle tarıma en elverişli arazilere yerleştirildiler. Birinci Dünya
Savaşı, 1917 Rus Devrimi ve aynı yıllarda yaşanan salgın hastalıklar Slav nüfusun göçünü
kısmen azalttı. Ancak daha sonraki yıllarda Kazakistan’daki Slav nüfusun oranı, özellikle
sanayi faaliyetlerinin yer aldığı şehirlerde, hızla artmaya devam etti; toplam nüfustaki payları
1926’da %35’e, 1939’da %47’ye ve 1950’lerde de yaklaşık %50’ye ulaşmıştı. Daha önce de
değinildiği gibi, bu pay bağımsızlığın kazanılmasından sonra giderek azalmakla birlikte, hâlâ
nüfusun önemli bir yüzdesini oluşturmaya devam etmektedirler. Günümüzde Kazakistan’daki
Ruslar daha çok kuzeydeki sanayi bölgelerinde yoğunluk kazanmışlarken, Kazakların büyük
çoğunluğu (%70’den fazlası) güneydeki vahalarda yaşarlar ve tarım-hayvancılıkla uğraşırlar.
Ülkedeki diğer başlıca etnik gurupları ise Almanlar (%4.7), ülkedeki diğer Türk gurupları
olan Özbekler ve Tatarlar (sırasıyla %2.1 ve %2) ile Koreliler, Polonyalılar ve diğerleri (%7)
oluşturur.
Bu büyük ve zengin ülkede yerleşme dokusu bölgelere göre önemli farklılıklar
göstermektedir. Kuzey bölgelerini kaplayan steplerde nüfus daha çok kolektif çiftliklerde
(kolhoz) ve devlet çiftliklerinin (sovhoz) bulunduğu büyük köylerde toplanmıştır; bu köylerin
önemli bir kısmı da koyun besiciliğiyle uğraşan devlet çiftliklerini çevrelerler. Ayrıca, step ve
çöl bölgelerinde hâlâ çok sayıda çoban çadırlardaki göçebe yaşam biçimlerini sürdürmektedir.
Kazakistan’da son derece dengesiz bir dağılış gösteren nüfusun en yoğun olduğu kesimler,
tarım ve sanayi faaliyetlerinin geliştiği ve ülkenin büyük şehirlerinin çoğunun yer aldığı
kuzey ve güneydoğu bölgeleridir. Kazakistan’da, özellikle İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra,
hızlı bir şehirleşme süreci yaşanmaktadır. Gerçekten de Kazakistan’ın nüfusunun bir diğer
önemli özelliği de şehirsel nüfus artış oranının en yüksek olduğu Orta Asya Cumhuriyeti
olmasıdır. Ancak şehirsel nüfusun hızla artışının nedeni dünyanın diğer bölgelerinde olduğu
gibi kırdan şehre göç değil, Slav kökenli nüfusun Kazakistan’daki şehirlere yerleştirilmesinin
bir sonucudur. Ayrıca, son savaşta Rusların savaş alanına yakın olan sanayi merkezlerindeki
tesislerle işçilerin bir bölümünü buraya taşımaları ve bunların bir bölümünü daha sonra da
burada bırakmaları da bu süreci hızlandıran bir diğer faktör olmuştur. Bu dönemde,
Kazakistan’daki şehirlerden Temirtav’ın nüfusu %980, Üst Kamenegorsk’unki %641,
Zyryanovsk’un %235, Akmolla ve Pavlodar’ın ise %214 oranında nüfusları artmıştır. Tüm bu
şehirler günümüzde de birer madencilik merkezi ya da tahıl tarımının yoğunluk kazandığı
merkezler hâlindedirler. Örneğin Temirtav’daki artış, bu şehrin Sovyetler Birliği’ndeki
üçüncü büyük kömür havzası olan Karaganda’nın kömürü ile Atasu’nun demirine dayanarak
tüm ülkede en ucuz ham demir elde edilen büyük bir demir-çelik sanayi merkezi olması ile
ilgilidir. Üst Kamenegorsk, Doğu Kazakistan’daki madencilik faaliyetlerinin toplandığı bir
yerleşmedir. Akmolla ve Pavlodar ise, ülkedeki zengin tahıl tarımı ve hayvancılık sahalarının
merkezinde yer alırlar (Dönmez; 1987;Özey 1997, 1998, 2009, 2012) .
Günümüzde ülke nüfusunun %57’si şehirlerde yaşamaktadır. Başlıca şehirlerden
Almaata, Semipalatinsk, Petropavlovsk ve Uralsk gibi çok eskiden kurulanların yanında,
Karaganda, Üst Kamenegorsk ve Rudni ülkenin daha çok önemli doğal zenginliklerinin
hemen yakınında ya da merkezinde yer alanlar da bu kaynaklara bağlı olarak kurulan ve
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gelişen modern merkezler niteliğini taşımaktadırlar. Eski başkent Almaata’nın kuruluş tarihi
tam olarak bilinmemektedir. Şehir 13. yüzyılda Moğollar tarafından yerle bir edilerek harabe
hâline getirildi. Ruslar 1854’de aynı yerde “Zailiyskaye” adında askeri bir üs kurdular;
1855’de adı “Verni” olan üs, Avrupa Rusyası’ndan gelen köylüler ve Tatarların çevresinde
toplanmasıyla kısa zamanda gelişti. 1926’da adı çevresindeki geniş elma bahçeleri nedeniyle
Almaata (Kazakça Almatı’dan dönüştürülen) oldu; 1926’da da başkent olarak kabul edildi.
İdari merkez olması nedeniyle gelişmesi hızlanan şehir, 1930’da Türkistan-Sibirya
demiryolunun buradan geçmesinin sağladığı ulaşım kolaylığı nedeniyle giderek büyüdü.
1926’da 46.000 dolayında olan nüfus 1940’da 220.000’i geçmişti. Günümüzde 1.200.000’lik
bir nüfusa sahip olan şehir, alansal olarak da giderek büyümüş ve yaklaşık 40 km çapında bir
alana yayılmış bulunmaktadır. Ancak şehir alansal olarak büyüdükçe, özellikle ilkbahar
sonlarında Tiyenşan dağlarından inen çamur sellerinin tehdidine daha sık maruz kalmaktadır.
Bu çamur sellerinden korunmak amacıyla, şehrin büyük bir kesimi çelik ızgaralarla çevrilmiş
ve sel kontrolü için radar sistemi geliştirilmiştir.
Kazakistan’ın önemli şehirlerinden ve günümüzdeki başkenti Astana, İşim ırmağının
kenarında, Kazakistan’ın orta kesiminde yer almaktadır. Diğer başlıca Orta Asya şehirlerinin
çoğu gibi, Trans-Kazakistan ve Güney Sibirya demiryollarının kavşak noktasında bir Rus ileri
karakolu olarak kurulan (1824) şehir, uzun yıllar Rusya’dan Buhara’ya (Özbekistan) giden
kervanların konaklama merkezi olarak hizmet görmüştür. 1950’den sonra ise, ülkede yeni
tarıma açılan tahıl bölgesinin merkezi hâline gelmiştir. Şehir 1961’e kadar Akmolinsk adını
taşımış, 1961’de adı Tselinograd olarak değiştirilmiş ve 1989’da da ilk adı olan Akmola’ya
dönülmüştür. Kazakistan Parlamentosu, 1994’de eski başkent Almaata’nın Çin sınırına çok
yakın bir konumda ve deprem kuşağında yer alması, sık sık heyelanlara maruz kalması ve
konum açısından şehirleşmeye pek de uygun olmadığı gibi gerekçelerle başkentin Akmola’ya
taşınmasını kararlaştırdı. Akmola, Almaata’ya göre ülkenin belli başlı sanayi merkezleri ile
petrol, doğalgaz, altın, bakır ve krom gibi önemli doğal kaynaklarına daha yakındı. Başkent
olma hazırlıkları (idari binalar, iş merkezleri, lüks otel ve motellerin inşası gibi) 1998’de
tamamlandı ve adı da Astana olarak yeniden değiştirildi. Aslında çevreden hızlı bir nüfus
göçü başlamıştı bile; 1996 sonunda 280.000 olan nüfus 2013 yılında 814.401’e çıkmıştır.
Günümüzde eski başkent Almaata kültürel ve ekonomik merkez olma özelliğini sürdürürken,
Astana ülkenin idari ve siyasal merkezidir. Bu durum şehrin ekonomik yapısını da
değiştirmiştir; daha önce şehir nüfusunun çoğu ulaşım sektöründe -demiryollarındaçalışırken, günümüzde bu değişme uğramaya ve hizmetler sektörü ağırlık kazanmaya
başlamıştır.
Astana ulusal başkent olmakla birlikte, Karaganda Almaata’nın ardından ülkenin
ikinci büyük şehridir. Karaganda 1934’de Nura kıyısında kurulmuş ve yakın çevresinde
bulunan zengin kömür yatakları sayesinde sanayi tesislerinin kurulmasıyla hızla gelişmiştir.
Çimkent ülkenin üçüncü büyük şehridir. 12.yüzyılda küçük bir kervan uğrak yeri olan
Çimkent’de, Karadağ’ın fosfatı, Batı Sibirya’nın petrolü ve Buhara bölgesinin doğalgazına
dayanılarak kurulan kimya sanayi giderek büyümüştür (Özey; 1997).
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2.2.1. Nüfusun Sosyal Özellikleri
Kazakistan’da resmî dil Kazakça’dır; Kazakça nüfusun %40’ından fazlası tarafından
konuşulur. Daha önce de değinildiği gibi, Kazakistan nüfusunun en önemli özelliklerinden
biri de nüfusun çok sayıda etnik gruba bölünmüş olmasıdır. Bu etnik gruplar arasındaki
bağlantıyı ise Rusça sağlar; Rusça nüfusun 2/3’si tarafından konuşulmakta ve günlük iş
yaşamında da büyük bir üstünlüğe sahip bulunmaktadır.
Etnik farklılıklar ülkede dinlerin dağılışına da yansımaktadır: Günümüzde Kazakistan
nüfusunun %47’sini Müslümanlar, %44’ünü Rus-Ortodokslar, %2’sini Protestanlar ve geri
kalan %7’sini de diğer dinlere mensup olanlar oluşturmaktadır.

Doğum
(%o)

1979

1980

1984

1996

2013

Oranı 24.0

23.8

25.4

19.1

19.6

8.0

8.2

9.7

8.3

Ölüm Oranı (%o)

7.7

Kazakistan’da geçmişte oldukça yüksek olan doğum oranı 1990’lı yılların başlarına
kadar yüksek kalmaya devam etmiş ve bu tarihten itibaren azalmakla birlikte günümüzde
ancak binde 20 seviyelerine inebilmiştir. Ölüm oranlarında izlenen seyir de 1990’lardan sonra
değişmeye başlamış; ancak bu kez, binde 8 dolayında seyreden oranlar giderek artma
eğilimine girmiştir. Günümüzde Kazakistan’da nüfus artışı durma noktasına gelmiştir;
1996’da %-0.15. Bu doğum oranlarındaki düşme ve ölüm oranlarındaki artışın yanı sıra, son
yıllarda ciddi boyutlarda seyreden ve tıbbi hizmetlerde gerilemeden beslenme şartlarının
bozulmasına kadar birçok şeye neden olan sosyal ve ekonomik krizle de büyük ölçüde
ilgilidir. Ülkede bebek ölüm oranları hâlâ çok yüksektir: 1996’da binde 63.2 olarak
gerçekleşen bebek ölümleri, gelişmiş ülkelerin çok üzerindedir. Özellikle kadınlara (hamile ve
emzikli kadınlara) yönelik destekleyici yardım programlarına şiddetle ihtiyaç duyulmasına
rağmen, bu tür programların uygulamaya konulmaması nedeniyle bebek ölüm oranları daha
da yükselmeye devam etmektedir.

2.3. Ekonomik Yapı
Kazakistan, günümüzde, ekonomik açıdan farklı özelliklere sahip 4 bölgeye ayrılarak
incelenebilmektedir:
1) Orta ve Kuzey Kazakistan: oldukça elverişli bir coğrafi konuma sahip olan bölgenin
kuzeyinde tarım faaliyetleri ağırlık kazanmıştır. Daha çok buğday ve darı yetiştirilen bu geniş
topraklarda gübreleme uçaklarla yapılmakta ve sulamada İrtiş ırmağının sularından
yararlanılmaktadır. Aynı zamanda sığır ve koyun yetiştiriciliği de önemlidir. Bu bölgede
büyük tarım işletmelerine maden çıkarımı (kömür, bakır, demir, boksit, volfram, manganez,
kurşun, barit gibi) ve sanayi faaliyetleri de eşlik etmektedir. Kuzeyde Pavlodar-Ekibastuz ve
Küstanay’da büyük sanayi kompleksleri yer almakla birlikte, özelikle Orta Kazakistan’da ağır
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sanayi oldukça gelişmiştir. Karaganda maden kömürü havzası, Cezkazgan ve Balkaş bakır
yatakları ve başka birçok madenlere ait yataklar, ilk-dönüştürme ve demir-çelik sanayilerinde
uzmanlaşmış çok sayıda tesisi buraya çekmiştir.
2) Batı Kazakistan: Bu bölgede daha çok çeşitli tarımsal ürünler ile koyun
yetiştiriciliği (özellikle Karakul koyunu) önemlidir. Ancak Emba ve Mangışlak
yarımadasındaki geniş maden yatakları nedeniyle maden çıkarma ve hidrokarbonları işleme
konusunda da uzmanlaşılmıştır; özellikle petrol, tuz ve fosfat madenlerine dayalı kimya
sanayiinde son yıllarda büyük bir gelişme görülmektedir.
3) Güney Kazakistan: Aral Gölü’nden Çungarya Havzası’na kadar uzanan bu bölge,
ülkenin nüfus ve tarım bakımından en canlı kesimidir. Çok farklı ekonomik coğrafi
görünümlerle karşılaşılan bölgede Siriderya ve İli ırmaklarının suladığı çok geniş tarım
alanları vardır: Tarımsal ürünlerin başında pamuk gelir, vahalarda ise üzüm bağları yoğunluk
kazanır. Ülke koyunlarının yarısı da bu bölgede beslenmektedir.
Ülkenin başta Almaata ve Çimkent olmak üzere birçok önemli şehri de Güney
Kazakistan’da yer almakta ve sanayi faaliyetleri şehir merkezlerine canlılık kazandırmaktadır.
Gerçekten de bölgede yoğun tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin yanı sıra, sanayi faaliyetleri
de (özellikle kimya ve üzere metalürji sanayileri) oldukça gelişmiştir.
4) Doğu Kazakistan: daha çok yarı göçebelerin yaşadığı bu bölgede sığır ve koyun
yetiştiriciliği hâkim ekonomik faaliyettir. Bölge, aynı zamanda, çok zengin kurşun, çinko,
gümüş ve altın yataklarıyla dikkat çekmektedir. Sanayi faaliyetleri, daha çok bölgenin iki
büyük şehrinde (Semipalatinsk; gıda sanayi ve Üst-Kamenegorsk; elektrometalürji)
toplanmıştır (Özey 1996, 1997, 1998, 2009, 2012) .

2.3.1. Doğal Zenginlikler ve Enerji Kaynakları
Kazakistan, “Mendel Tablosu” adı verilen tablodaki tüm madenlere sahiptir. Ülke,
özellikle petrol, taşkömürü, kurşun, demir, bakır, tungsten, çinko, manganez ve kromit
madenleri açısından oldukça zengindir. Kazakistan, bağımsızlık öncesinde, petrolden başlayıp
kömür ve uranyuma kadar uzanan bu zenginliklere sahip değildi. Başta petrol olmak üzere
çıkarılan kaynakların büyük kısmı, Sovyet sisteminin gereği olan cumhuriyetler arasındaki iş
birliği çerçevesinde oldukça düşük fiyatlara merkeze gönderiliyordu. Kazakistan, günümüzde
de, Bağımsız Devletler Topluluğu’nda üretilen bakırın % 74’ünü, demir dışı metallerin
%57.1’ini, gümüşün %50’sini, kömürün %18.7’sini, altının %7’sini, elektrik enerjisinin
%5.2’sini ve petrolün de %4.2’sini karşılamaktadır. Oldukça önemli kömür, petrol ve
doğalgaz yataklarının yanı sıra, kurşun (Altay, Karatav, Alatav, Tekeli), çinko (Almaata),
demir (Karkarlı, Balhaç, Cezkazgan, Atasu), manganez ve kalay yatakları ülke ekonomisine
büyük katkıda bulunmaktadırlar.
Kömür başta Karaganda ve Ekibastuz olmak üzere, Baykonur, Ariş ve Lenger
havzalarından çıkartılmaktadır. Kazakistan kömür üretiminde, tüketiminde ve ihracatında çok
önemli bir ülkedir. Karaganda ülkenin en önemli kömür üretim alanlarındandır; bölgede
kalitesi oldukça yüksek olan 13 kök kömürü yatağı bulunur. Bu yataklar, kuzey-güney
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doğrultusunda 20-45 km, doğu-batı doğrultusunda ise 1000 km uzunluğunda yaklaşık 1.600
km2’lik bir alana yayılmıştır. Ekibastuz havzası ise, Kazakistan’ın en büyük, eski Sovyetler
Birliği’nin üçüncü büyük üretim alanıdır. Buradaki 3 madenden (strip mining; madenin
üstünü kazarak kömür çıkarma yöntemi) elektrik santrallerinde kullanılmak üzere linyit
çıkartılmaktadır. 38 milyar tonluk bir kömür rezervi olduğu tespit edilen Kazakistan’ın kömür
üretimi, ülke içi kömür talebinin azalması nedeniyle, son yıllarda önemli bir düşüş
göstermiştir; 1991’de 143 milyon tondan, 1992’de 126, 1994’de 194 ve son olarak da 80
milyon tona düşmüştür. Aynı devrede Kazakistan’daki tüm birincil enerji tüketiminin
yaklaşık yarısının kömürden sağlanması nedeniyle, bu düşüş ülke için önem taşımaktadır.
Ayrıca, diğer eski Sovyet cumhuriyetlerine büyük miktarlarda kömür ihraç eden
Kazakistan’ın net ihracatı, yaklaşık 2/3 oranında azalmıştır. Tüm bunlar, hem kömür
üretiminde azalmaya hem de Karaganda havzasındaki yatakların yaklaşık yarısının
kapatılmasına yol açmıştır. Ekibastuz’daki yataklar ise, büyük çapta özelleştirildikleri için,
hâlâ işletilmektedirler. Kömür ihracatında bir düşüş yaşanmasına rağmen, Kazakistan yine
eski Sovyet cumhuriyetlerine en çok kömür ihraç eden ülke olmuştur. 26 milyon ton kömür
ihraç eden Kazakistan’ın kömürünün en büyük alıcısı Rusya’dır (16 milyon ton), bu ülkeyi 6
milyon ton ile Ukrayna izler.
1912’den beri petrol çıkartılmakta olan Kazakistan, eski Sovyet cumhuriyetleri
arasında Rusya’nın ardından ikinci büyük petrol üreticisidir. Ülke üretiminin yarısı kıyıda yer
alan üç bölgeden -Tengiz, Uzen ve Karachaganak- karşılanır. Bilinen petrol rezervi 10.0-17.6
milyar varil olan Kazakistan, günde yaklaşık 570.000 varil petrol üretmiştir. Ülkede petrol
üretimi batıda buna karşılık büyük şehirlerin ve sanayi alanlarının çoğu doğuda
yoğunlaşmıştır; doğudaki bu merkezler petrol üretilen alanlarla bağlantılı olmadığı için, petrol
ihtiyaçlarını Sibirya’dan boru hatları ile alarak karşılamaktadırlar. Kazakistan 3 petrol
rafinerisine sahiptir: Kuzeyde Pavlodar’da, batıda Atyrav’da ve güneyde Çimkent’de. Ancak
ülke iki ayrı boru hattına sahiptir; bu nedenle Pavlodar ve Çimkent Batı Sibirya’dan boru
hatları ile taşınan ham petrolü işlerlerken, Atyrav Kuzeybatı Kazakistan’dan çıkarılan yerel
ham petrolü kullanır.
Kazakistan, bağımsızlığını kazanmasından sonra kaynaklarını yabancı şirketlerin
işletmesine açtı. Ancak üretimin arttırılabilmesi için iki önemli konunun çözüme
kavuşturulması gerekmektedir: Bunlardan birincisi, Hazar Denizi’ndeki potansiyel yatakların
işletmeye açılmasıdır. Bölge devletleri arasında yatakların mülkiyeti konusundaki tartışmalar
nedeniyle yavaşlamıştır. İkincisi ise, Kazakistan petrolünün dünya pazarlarına taşınması için
boru hatlarının geliştirilmesi gereklidir. Sovyet döneminde, Kazak petrolünün tümü Rus boru
hattı sistemi ile ihraç ediliyordu. Rusya, Kazak petrolünün ihracında günümüzde de önemli
tercihlerden birisidir. Ancak başka güzergâhların da geliştirilmesi düşünülmektedir.
Geliştirilecek Hazar-aşırı yeni boru hatları ile örneğin Bakü-Ceyhan, Azerbaycan bağlantısı
da sağlanmış olacaktır. Bazı öneriler de Kazak petrolünün Asya’daki pazarlara taşınması ile
ilgilidir; bunlardan biri İran üzerinden Basra Körfezi’ne inecek olandır. Bir başkası Basra
petrolünün Kazakistan’dan Pakistan’a ve Umman Denizi’ne taşınması ile ilgilidir. Ayrıca,
Kazakistan Çin pazarı ile de ilgilenmektedir.
43

Kazakistan, diğer doğal kaynaklar açısından olduğu gibi, doğal gaz açısından da
zengin yataklara sahiptir; ülkede 25.3 trilyon m3’lük bir rezerv olduğu belirlenmiştir.
Kazakistan’daki doğalgaz yataklarının %40’ından fazlası, Kuzeybatı Kazakistan’daki dev
Karachaganak yatağında yer alır. Diğer önemli üretim alanları ise Tengiz, Zhanazhol ve
Uritav’da bulunur. Özellikle Tengiz’deki yataklar, yılda 15.2 milyar m 3’lük üretim değeri ile
ülkenin ikinci büyük doğalgaz üretim alanını oluştururlar. Ayrıca, kıyının açığında yer alan ve
henüz işletmeye açılmamış yataklarda da büyük miktarlarda gaz rezervi olduğuna
inanılmaktadır. Ülkedeki gaz üretim alanlarının bir kısmı Rus gaz boru hattı sistemi ile
bağlantılıyken, bir kısmının bu sisteme bağlantısı yoktur. Bu nedenle, Kazakistan ya kendi
gaz üretim alanlarının mevcut Rus gaz boru hattı sistemine bağlantısını sağlamak ya da gazını
pazarlara ulaştıracak yeni yollar geliştirmek zorundadır.
Genelde bir altyapı eksikliğinin söz konusu olduğu Kazakistan doğal gaz sektörü,
günümüzde özellikle boru hatları konusunda büyük sorunlarla karşı karşıyadır. Kazakistan
diğer Orta Asya cumhuriyetleri ve Rusya’ya 6 gaz boru hattı ile bağlanmasına rağmen,
ülkenin batısındaki gaz üretim alanları örneğin yoğun nüfuslu güneydoğu ve sanayileşmiş
kuzey gibi tüketim alanlarına bağlantılı değildir. Sonuç olarak, Kazakistan iki ayrı gaz boru
hattı ağına sahiptir: Batı bölgelerine yapılan gaz dağıtımından sorumlu olan Kazakgaz ve
güneydoğuya dağıtım yapan Alavgaz. Kazakistan ürettiği doğalgazı, batıdan Rusya yolu ile
ihraç etmektedir. Bununla birlikte, toplam doğalgaz tüketiminin %40’ını da Türkmenistan ve
Özbekistan’dan (küçük bir miktar da Rusya’dan) ithal etmektedir. Ancak Özbekistan,
ödenmemiş hesaplar nedeniyle gaz sevkiyatını durdurmuştur. Kazakistan, günümüzde,
batıdaki yataklardan elde edilen gazı ülkenin tüm bölgelerine taşıyacak bir ulusal boru hattı
inşa etmektedir.
Kazakistan’da tüm ekonomik sektörlerde olduğu gibi enerji sektöründe de son
yıllarda büyük sorunlarla karşılaşılmaktadır. Ülke tarihinin eski Sovyetler Birliği’nin bir
parçası olması nedeniyle, günümüzde elektriğin taşınması ayrı ayrı ağlarla bağlantılıdır:
Kuzeybatıda Rusya ağı (Avrupa Rusyası’na) ile kuzey (Sibirya Rusyası’na) ve güneyde Orta
Asya ağı (Kırgızistan ve Özbekistan). 1998 yazında, Kazakistan ve Kırgızistan arasındaki bir
anlaşma uyarınca, Kazakistan elektrik şebekesi kuzey ve güney parçaları arasında
bölünmüştür.
Kazakistan günümüzde elektrik ihtiyacının çoğunu karşılamasına rağmen, ağların
ayrılığı nedeniyle hem elektrik ihracatçısı (1.7 milyar kwh) hem de ithalatçısı (8.4 milyar
kwh) bir ülkedir. Kazakistan, ulusal elektrik tüketiminin yaklaşık %14’ünü Rusya ve
Kırgızistan’dan, küçük bir kısmını da Özbekistan’dan ithal eder. Ancak bu ithal elektriğin
bedelinin ödenmesi önemli bir sorundur. Rusya ödenmemiş borçlar nedeniyle sık sık kesintiye
gitmektedir.
Kazakistan 54 termik, 5 hidroelektrik ve 1 tane de nükleer enerji santraline (Aktav’da)
sahiptir. Ülke elektriğinin %80’i kömür yakan santrallerden elde edilir. Ancak kuzeyde
yoğunlaşmış olan bu santrallerde kirlilik ve kül oranı yüksek kömürler yakılmaktadır; ülkenin
en büyük şehri Almaata’nın üzerini bir battaniye gibi kaplayan kirli hava tabakası bunun en
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güzel örneğidir. Kazakistan’da sahip olunan hidroelektrik potansiyelinin yalnızca %60’ından
yararlanılmaktadır. Balkaş Gölü yakınında yeni bir nükleer enerji santralinin kurulması
planlanmaktadır; bu tesis Almaata’nın ihtiyacını karşıladığı gibi Çin ve diğer Orta Asya
ülkelerine de elektrik ihraç edecektir.
Kazakistan’ın sanayileşmiş kuzeyi, toplam elektriğin yaklaşık %60’ını tüketir. Ülkenin
enerji tüketimi 1990’dan beri her yıl giderek azalmıştır. Bu azalma, aslında, Sovyetler
Birliği’nin çökmesinden sonra Kazakistan’ın endüstriyel üretimindeki düşme ile ilgilidir.
Ayrıca, yerel tüketicilerin ödeme yapmamaları da Kazakistan’ın enerji sektörü için bir diğer
önemli sorundur. Ülkede sık sık elektrik kesintisi uygulanmaktadır; bazı bölgeler son birkaç
kışı elektriksiz geçirmişlerdir. Kazakistan elektrik dağıtım sistemini özelleştirmeyi
planlamakla birlikte, bunu yerine getirmede yavaş hareket etmektedir.

2.3.2. Sanayi Faaliyetleri
Kazakistan’da ekonominin en önemli sektörü sanayidir. Zengin doğal kaynaklarının
Sovyetler Birliği’nin hammadde gereksiniminin büyük bölümünü karşıladığı Kazakistan’da,
oldukça gelişmiş bir maden sanayisi vardır. Ülkedeki sanayi faaliyetlerinin başlıcalarını
petrol, kömür ve demir cevheri olmak diğer yeraltı kaynaklarının çıkarımı ve işlenmesi ile
demir-çelik, demirsiz metaller, elektrik motorları ve inşaat malzemeleri üretimi oluşturur.
Özellikle sanayi faaliyetleri içinde önemli yeri olan inşaat sektörü hızla gelişmekte, prefabrike
evlerin yapımı ayrı bir uzmanlık alanı hâline gelmiş bulunmaktadır. Diğer sanayi kuruluşları
arasında ise konserve et, şeker, un, bira ve şarap, sebze ve meyve konservesi, ilaç, sentetik
iplik, otomatik pres ve röntgen aletleri üreten fabrikalar sayılabilir. Ancak sanayi üretiminde
büyük dalgalanmalarla karşılaşılmaktadır. Bunda ülkedeki sanayi tesislerinin çoğunun bakım
ve onarım ihtiyacı (bir kısmı bağımsızlıktan sonraki devrede kapatılmıştır) içinde olması da
etkili olmakla birlikte, serbest piyasa ekonomisine geçişte karşılaşılan ve diğer yeni bağımsız
cumhuriyetlerde de yaşanan güçlükler en büyük rolü oynamıştır
Kazakistan’da en önemli sanayi merkezi olarak maden ocaklarının, makine inşa,
tekstil ve gıda sanayilerinin bulunduğu Karaganda’yı görmekteyiz. Bunun dışında,
Temirtav’da demir-döküm ve kimya, Cezkazgan ve Balkaş’da bakır döküm, kuzeybatıda
Kustanay ve Aktürbe’de demir-çelik, kuzeyde Petropavlovsk (Kızılyar), Zeliogiad (Akmolla)
ve Pavlodar’da gıda sanayileri gelişmiştir (Devlet, 1989; Özey 1997, 1998, 2009, 2012) .

2.3.3. Tarım ve Hayvancılık
Kazakistan, Bağımsız Devletler Topluluğu içindeki ekilebilir toprakların 1/3’üne
sahiptir. Kazakistan’ın kuzeyindeki bozkırlar, güneyindeki yaylalar ve doğusundaki sulamaya
tabi tutulan araziler, tarımsal açıdan en değerli bölümlerdir. Ülkenin özellikle kuzeyinde (Batı
Sibirya’nın devamı olarak), tahıl tarımına çok elverişli kara topraklar uzanmaktadır. Buna
uygun iklim koşulları da eklenince, buğday kuzey topraklarında hâkim kültür hâline gelmiştir.
Eriyen karlar, ilkbahar ve yaz yağışları buralarda özellikle yazlık buğday ekimine olanak
sağlar.
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Ülkede 1917 Devrimi’nden önce ekilen toprak miktarı 4.5 milyon hektardı. Rus
göçmenlerin Kazak topraklarına yerleştirilmeleriyle, özellikle 1960’lı yıllardan itibaren
milyonlarca hektarlık arazi tarıma açıldı. 1970’e kadar 25.5 milyon hektarlık arazi daha
tarıma açılmış ve giderek genişletilen tarım alanları 36 milyon hektarı bulmuştur. Bu değer,
ülke topraklarının %13’üne denk gelmektedir.
Kazakistan, günümüzde de özellikle buğday ve darı üretiminde BDT’deki en önemli
bölgelerden birisini oluşturmaktadır. Ülkedeki ekilebilir toprakların %66.4’ü buğday tarımına
ayrılmıştır. Güney Kazakistan’da sulama yolu ile pamuk, pancar, kendir, tütün ekilmekte ve
sulanan arazi miktarı giderek genişlemektedir: 1915’te 672.900 hektar, 1935’de 1 milyon
hektar ve günümüzde de 2.3 milyon hektar.
Kazakistan’ın ülke yüzölçümünün %57’sini kaplayan çayır ve otlakları, sığır ve koyun
besiciliğini geniş ölçüde mümkün kılmaktadır. Kazakistan, BDT’nin sahip olduğu çayırların
%25’ine, otlakların da %45’ine sahiptir. Yine, sığır üretiminin %13’ü ile koyun üretimin
%41’i de bu ülkeden karşılanmaktadır.
Kazakistan’da kırsal ekonomi birbirinden farklı özelliklere sahip 4 bölgede
yoğunlaşmıştır:
1) Yerleşik tarım bölgesi: Bu bölgede özellikle buğday, darı, ayçiçeği ve büyükbaş
hayvanlar yetiştirilir.
2) Geçiş bölgesi: Başlıca darı yetiştirilir ve koyun beslenir.
3) Hayvancılık bölgesi: Hemen tümüyle koyun besiciliği yapılır. Ancak at ve deve de
(Aktürbe’de) yetiştirilmektedir.
4) Sulamalı tarım bölgesi: Sanayi hammaddesi olarak pamuk, tütün (Almaata, Taldıkurgan ve Cumbul yörelerinde), kendir, yağlı tohumlar ve pirinç yetiştirilir.
Ülkede balıkçılık faaliyetleri, Hazar Denizi kıyılarında ve akarsularda önemlidir.
BDT’de avlanan balıkların %17’sini Kazakistan karşılar. Özellikle Hazar Denizi ve Ural
nehrinde yetişen mersin balığından bol miktarda havyar elde edilmektedir.
Kazakistan’da ormanlar oldukça azdır. Ülkenin doğusundaki dağlık alanlarda bulunan
ormanlar, yaklaşık 28 milyon hektarı bulmaktadır.

2.3.4. Ulaşım Faaliyetleri
Diğer eski Sovyet cumhuriyetlerinde ya da merkezî planlama ülkelerinde olduğu gibi,
Kazakistan’da da demiryolları en önemli ulaşım sektörüdür. Toplam 13.841 km uzunluğa
sahip olan demiryolları, özellikle yük taşımacılığında büyük bir paya sahiptir. Trans-Sibirya,
Güney Sibirya ve Türkistan-Sibirya demiryolları Kazakistan’dan geçer. Ülkede karayolları
(toplam 87.873 km) ve nehirlerden (Siriderya ve İrtiş üzerinde 4.002 km suyoluna sahip) de
yük taşımacılığında yararlanılır. Yolcu taşımacılığı ise, bu kadar geniş alan kaplayan bir
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ülkede, karayolları yanında havayollarıyla da yapılmaktadır. Ülkedeki havaalanlarının sayısı
350’nin üzerindedir.
Ülkenin başlıca limanlarını Aktav (Shevchenko), Atyrav (Guryev), Oskemen (ÜstKamenegorsk), Pavlodar ve Semey (Semipalatinsk) oluşturur.
Genel özellikleri ile ekonomik yapısını özetlemeye çalıştığımız Kazakistan,
bağımsızlığını ilan etmeden önce Sovyet sistemi ile sıkı bir şekilde bütünleşmişti. Ancak
Sovyetler Birliği’nin parçalanması ile güç ve bilinmezliklerle dolu bir döneme girildi.
Kazakistan’ın geleneksel ağır sanayi ürünlerine olan talebin birdenbire büyük miktarlarda
azalması, 1991’den sonra ekonomiyi hemen hemen çökme noktasına getirdi. Devlet,
1994’den sonra, ekonomik faaliyetler üzerindeki kontrolünü kademe kademe kaldıran ve
kaynakların özel sektöre geçişi ile sonuçlanan ılımlı bir ekonomik reform ve özelleştirme
programını uygulamaya başladı. Bununla birlikte, devletin ekonominin temel sektörleri
üzerindeki kontrolü hâlâ güçlüdür ve petrol ihracatının arttırılabilmesi için boru hatlarının
yetersizliği, ekonomik kalkınma için çok önemli potansiyel bir kaynağın önünü kesmektedir.
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Uygulamalar
Öğrenciler Kazakistan ile ilgili fiziki haritalara bakmalı; ülkenin iklim, bitki ve toprak
haritalarını incelemelidir. Bir siyasi harita üzerinde de ülkenin Asya’nın merkezindeki
konumunu kavramalı, nüfus haritalarını incelemeli ve metinde adı geçen yerlerin adlarını
bulmalıdır. İlgili web sitelerine (wikipedia, world bank, world factbook, encyclopedica
britannica gibi) ve google earth’e bakmaları yararlı olacaktır. Ayrıca, yetiştirilen tarımsal
ürünler ve hayvancılık faaliyetlerine ait bilgileri de fao’nun internet sitesinden izleyebilirler.
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Uygulama Soruları
1)
2)

Kazakistan’ın batısında hangi deniz/göl bulunur?
İrtiş Nehri hangi denize dökülmektedir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Günümüzde cumhuriyete adını veren Kazakların, 15. yüzyılda Orta Asya’nın geniş
bozkırlarında konargöçer olarak yaşayan Sibir ve Moğol kavimlerinin kaynaşması sonucunda
ortaya çıkmış bir Türk kavmi oldukları tahmin edilmektedir. Kazak toplulukları 15. ve 16.
yüzyıllarda Hazar Denizi’nin doğusu ile Aral Gölü’nün kuzeyinde kalan bu geniş bozkırlar
üzerinde Büyük Kazak Hanlığı’nı kurdular. Giderek büyüyen Hanlık, bir süre sonra halkın
konargöçer olmasının ve özellikle askerî teşkilatın kurulmasının getirdiği zorunluluklarla, her
biri aslında steplerde göçebe hayvancılık yapan aşiretlerden oluşan dört Orda (bölüm)’ya
bölündü. Ancak Ordalar’ın yaylaları paylaşamaması çoğu iç savaşlara kadar ilerleyen devamlı
kavgalara yol açıyordu. Bu iç çekişmeler, sınırlarını doğu ve güney yönünde genişletmek
amacında olan Rusların 17. yüzyılın sonlarından itibaren Kazak steplerindeki aşiretleri
egemenlikleri altına almalarını kolaylaştırdı. Rusların bu topraklar üzerindeki yayılmaları 18.
yüzyılın başlarında da devam etti; bu devrede daha çok İrtiş ırmağı boyunca ilerleyen Ruslar,
daha sonra başlıca yerleşmelerin nüvesini oluşturacak olan bir dizi kale (1716’da Omsk,
1718’de Semipalatinsk, 1719’da Üst-Kamenegorsk gibi) inşa ettiler. 1850’li yıllara
gelindiğinde artık Rus işgali tamamlanmış ve yüzyılın son yarısına gelindiğinde özellikle
Kazakistan’ın kuzeyinde çok sayıda Rus köyü kurulmuştu.
1917 Devrimi’nden sonra, Kazaklar arasında zamanla artan milliyetçilik akımlarına
paralel olarak, Kazak milliyetçileri Sovyet hükümetinden tam özerklik talebinde bulundular.
Bunların çoğu Sovyet Kızılordusu’nun müdahaleleriyle bastırıldı; ancak 1920’de Kazakistan
özerkliğini kazanarak “Kazak Özerk Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti” statüsünü aldı (ilginç
olan bir durum, özerklik statüsünü kazanan bu yeni cumhuriyete “Kırgız Özerk Cumhuriyeti”
adının verilmesidir. Yanlışlıkla konulan bu isim 1925’de “Kazak” olarak değiştirilmiştir).
Kazak Özerk Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti, 1936’da gerçekleştirilen düzenlemeyle
Kazakistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti’ne dönüştürüldü; diğer Türk ülkeleri gibi 1991
yılına kadar Sovyetler Birliği idaresinde kaldıktan sonra, 16 Aralık 1991 tarihinde
bağımsızlığını kazanarak Kazakistan Cumhuriyeti (ya da Kazakistan) adını aldı.
Eski Sovyet cumhuriyetlerinden ikinci en geniş ülkesi olan Kazakistan, hemen tüm
madenlerde olduğu gibi fosil yakıtlar açısından da çok büyük rezervlere sahiptir. Ülke, aynı
zamanda, hem çiftlik hayvancılığı yapılan hem de tahıl yetiştirilen geniş step alanları ile
önemli bir tarımsal faaliyete de sahne olmaktadır. Kazakistan’ın sanayi sektörü bu doğal
kaynakların çıkarılması ve işlenmesine dayanır; inşaat ekipmanı, traktörler, tarımsal
makineler ve bazı savunma kalemlerinde uzmanlaşmış nispeten geniş bir makine-imalât
sanayii de gelişmiştir. Bu gelişmede, II. Dünya Savaşı sırasında Sovyetler Birliği’nin
batısında kurulu birçok sanayi tesisinin bölgeye taşınması büyük rol oynamıştır. Günümüzde
Kazakistan’da çalışan nüfusun 1/3’ine yakını (%31.5’i) sanayi ve inşaat sektörlerinde çalışır;
yine toplam ulusal üretimin yarısına yakını da (%45.5) bu sektörlerden sağlanmaktadır.
Ekonomik yapıda en önemli sektör sanayi olmakla birlikte, tarım faaliyetleri de oldukça
önemlidir; işgücünün %26’sı tarım ve ormancılık faaliyetlerinde istihdam edilir. Kazakistan,
aslında, Sovyetlerin büyük tarımsal projelerinin -ve üzücü başarısızlıklarının- sahnesi
olmuştur. Bu projelerden 1950’lerde uygulamaya konulanlardan biri de “Bakir Alanların
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Ekilmesi ve Sulanması Programı” adını taşıyordu. Geniş otlakların tarıma açılmasına yönelik
olan bu proje kapsamında milyonlarca dönüm arazi tarıma açıldı ve üretime başlandı. İlk
yıllarda üretimde büyük artışlar sağlandı; ancak, klimatik çeşitlilikler, yeraltı suyunun aşırı
kullanımı ve zararlıları yok edici ilaçların bilinçsizce kullanımı bir çevre felâketine yol açtı.
Su kaynakları kesilen Aral Gölü kuruduğu gibi, sağlık istatistikleri de kimyasal kirliliğin yol
açtığı büyük tahribatın etkilerini gösteriyordu. Geleneksel göçebe yaşam biçiminden büyük
ölçüde uzaklaşmış olan Kazakistan’ın ekonomisi, makineleşmiş bir tarımın yanı sıra başta
madenciliğe dayalı olan kollar olmak üzere gelişmiş sanayi faaliyetlerine dayanmaktadır.
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Bölüm Soruları
1)
Kazakistan topraklarının ne kadarı tarım alanı olarak nitelendirilmektedir?
a)
% 13’ü
b)
% 23’ü
c)
% 25’i
d)
% 42’si
e)
% 35’i
2)
Kazakistan, diğer doğal kaynaklar açısından olduğu gibi, doğalgaz açısından da
zengin yataklara sahiptir. Ülkedeki doğalgaz rezervleri ne kadar olarak belirlenmiştir?
a)
23.3 trilyon m3
b)
25.3 trilyon m3
c)
15.3 trilyon m3
d)
45.3 trilyon m3
e)
16.3 trilyon m3
3)
Kazakistan ve Kırgızistan arasındaki bir anlaşma uyarınca, Kazakistan elektrik
şebekesi kuzey ve güney parçaları arasında bölünmüştür. Bu anlaşma hangi yıl imzalanmıştır?
a)
2008
b)
1985
c)
1990
d)
1998
e)
1995
4)
Kazakistan’da en önemli sanayi merkezi aşağıdakilerden hangisidir?
a)

Temirtav

b)

Cezkazgan

c)

Balkaş

d)

Kustanay

e)

Karaganda

5)
Günümüzde Kazakistan nüfusunun ne kadarı şehirlerde yaşamaktadır?
a)
% 67’si
b)
% 47’si
c)
% 55’i
d)
% 57’si
e)
% 45’i
6)
Kazakistan’da resmî dili nedir?
7)
Hazar Denizi’nin hemen doğusunda Üstyurt ovasının batı kısmı (doğusu
Özbekistan’ın sınırları içinde) ile şekil bakımından bunun benzeri olan bir yarımada uzanır.
Bu yarımadanın adı nedir?
8)
Şehirsel nüfus artış oranının en yüksek olduğu Orta Asya Cumhuriyeti
hangisidir?
9)
“Kazakların, 15.yüzyılda Orta Asya’nın geniş bozkırlarında konar-göçer
olarak yaşayan Sibir ve …………. kavimlerinin kaynaşması sonucunda ortaya çıkmış bir
Türk kavmi oldukları tahmin edilmektedir” ifadesinde boşluk bırakılan yere ne gelmelidir?
10)
“Yeryüzü şekilleri bakımından oldukça sade bir görünüm sunan Kazakistan
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topraklarının en belirgin özelliği ………….. doğru azar azar yükselmesidir” ifadesinde boşluk
bırakılan yere ne gelmelidir?

Cevaplar: 1)a, 2)b, 3)d, 4)e, 5)d, 6)Kazakça, 7)Mangışlak Yarımadası,
8)Kazakistan, 9)Moğol, 10)Batıdan doğuya
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3. ORTA ASYA: ÜLKELER: ÖZBEKİSTAN
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
3. Orta Asya: Ülkeler: Özbekistan
3.1. Çevre Koşulları
3.2. Nüfus ve Yerleşme
3.2.1. Nüfusun Gelişme Seyri ve Başlıca Özellikleri
3.2.2. Şehirleşme ve Başlıca Şehirler
3.3.Ekonomik Yapı
3.3.1. Tarım ve Hayvancılık
3.3.2. Yeraltı Kaynakları
3.3.3. Sanayi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Özbekistan’ın Aral Denizi’ni sınırlayan uzak batı kısmında, Amuderya’nın deltası
ile yakın çevresindeki step ve çöllerde hangi özerk cumhuriyet yer alır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Fiziki coğrafya

Nüfus ve yerleşme

Ekonomik coğrafya

Kazanım

Özbekistan’da çevre
koşullarının genel
özelliklerinin ortaya
konulması.

Özbekistan’da nüfus ve
yerleşmenin başlıca
özelliklerinin (nüfusun
gelişme seyri, şehirleşme ve
başlıca şehirler) incelenmesi

Özbekistan’da ekonomik
faaliyetlerin genel
özelliklerinin ve çeşitli
ekonomik sektörlerin
(dağılışları ile birlikte)
incelenmesi.

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
Prof. Dr. Yusuf Dönmez’e
ait “Türk Dünyasının Beşeri
ve İktisadi Coğrafyası”
(1987) adlı kitabın
okunması; Prof. Dr. Nadir
Devlet’in (1989), Prof. Dr.
Ramazan Özey’in (1996,
1997, 2000, 2009, 2010,
2012) ve Prof. Dr. İbrahim
Güner’in (2000, 2006)
kaynakçada belirtilen
yayınlarına bakılması.
Prof. Dr. Yusuf Dönmez’e
ait “Türk Dünyasının Beşeri
ve İktisadi Coğrafyası”
(1987) adlı kitabın
okunması; Prof. Dr. Nadir
Devlet’in (1989), Prof. Dr.
Ramazan Özey’in (1996,
1997, 2000, 2009, 2010,
2012) ve Prof. Dr. İbrahim
Güner’in (2000, 2006)
kaynakçada belirtilen
yayınlarına bakılması.
Prof. Dr. Yusuf Dönmez’e
ait “Türk Dünyasının Beşeri
ve İktisadi Coğrafyası”
(1987) adlı kitabın
okunması; Prof. Dr.Nadir
Devlet’in (1989), Prof.
Dr.Ramazan Özey’in (1996,
1997, 2000, 2009, 2010,
2012) ve Prof. Dr. İbrahim
Güner’in (2000, 2006)
kaynakçada belirtilen
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yayınlarına bakılması.
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Anahtar Kavramlar









Fergana Vadisi,
Aral Gölü,
Amuderya (Ceyhun),
Siriderya (Seyhun),
Karakalpak Özerk Bölgesi,
Taşkent,
Buhara,
Fergana
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Giriş
Özbekistan Cumhuriyeti, Orta Asya’nın merkezinde yer alır. Güneybatıdaki
Amuderya ile kuzeydoğudaki Siriderya nehirleri arasında uzanan toprakların büyük bölümünü
kaplayan Özbekistan, toplam 447.400 km2’lik yüzölçümü ile Kazakistan ve Türkmenistan’ın
ardından Orta Asya’nın üçüncü geniş ülkesidir. Toplam 6.221 km’lik sınır çizgisine sahip
olan ülke, kuzey ve kuzeybatıdan Kazakistan (2.203 km), doğu ve güneydoğudan Kırgızistan
(1.099 km) ve Tacikistan (1.161 km), güneybatıdan Türkmenistan (1.621 km) ve güneyden de
Afganistan’ın çok küçük bir bölümüyle (137 km) çevrilidir. Tümüyle karalarla çevrili olan
ülke, yalnızca topraklarının kuzeybatısındaki Aral Gölü ile 420 km’lik bir kıyı çizgisine
sahiptir.
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3.1. Çevre Koşulları
Özbekistan’da yüzey şekillerine, genel olarak, çoğunluğu düz-dalgalı (rüzgârın yığdığı
kum tepecikleri nedeniyle) kum çölleri, Amuderya ve Siriderya nehirlerinin yatakları boyunca
uzanan geniş, düz ve yoğun olarak sulanan vadiler, doğuda dağlık Tacikistan ve Kırgızistan
tarafından kuşatılmış Fergana Vadisi ve batıda giderek küçülen Aral Gölü damgasını vurur.
Özbekistan topraklarının yaklaşık %80’ini oldukça kurak iklim şartlarının hüküm
sürdüğü düzlük alanlar oluşturur. Ülkenin kuzeybatı bölümünü alüvyonlarla örtülü Turan
Ovası kaplar; bu ova Aral Gölü’nün çevresinde 60-90 m’ye kadar yükselir ve güneydoğuya
doğru uzanarak Özbekistan’ın orta bölümünde Kızılkum Çölü ile birleşir. Özbekistan’ın
batısı, doğu yarısı bu ülkenin toprakları içinde kalan (bilindiği gibi batısı Kazakistan’da)
Üstyurt platosu ile kaplıdır. Hafif dalgalı bir yüzeye sahip olan Üstyurt platosunda, yükselti
200 m dolayındadır. Amuderya nehri bu plato bölgesinin hemen doğusundan akarak Aral
Gölü’ne dökülür; birçok göl çanakları, kuru akarsu yatakları ve bataklıklarla kaplı olan nehrin
deltası, Karakalpak Özerk Cumhuriyeti’nin iç kesimlerine kadar uzanır.
Amuderya (Ceyhun) ve Siriderya (Seyhun) nehirleri arasında yaklaşık 350.000 km2’lik
bir alan kaplayan Kızılkum Çölü’nün önemli bir bölümü Özbekistan’ın sınırları içinde kalır.
Step bitkilerinin gelişme ortamı bulduğu Kızılkum’da kumul alanı sınırlıdır. Bununla birlikte,
Orta Asya’nın diğer büyük çölü Karakum’da olduğu gibi, bu geniş çölde de çok sayıda
takırlara ve genelde 5-10 m arasında değişen yükseltideki sürekli yer değiştiren yarımay
biçimli kumullara rastlanmaktadır. “Barkan” adı verilen bu kumulların bazılarının yükseltisi
35 m’yi bulabilmektedir. Bunlar, yazın kuzey kışın ise güney yönlü rüzgârlarla, kuzey-güney
yönünde yaklaşık 20 m kadar yer değiştirirler. Özellikle bu çöldeki barkanlar (burada “Adam
Kırılgan” adı veriliyor) insan yaşamı için çok tehlikeli olarak bilinmektedirler. “Kuduk” ya da
“Guduk” adı verilen kuyular ise, Kızılkum’da seyahati bir ölçüde de olsa kolaylaştırmaktadır.
Özbekistan’ın doğu ve güneydoğusunda, Tiyenşan (Tanrı) ve Altay Dağları’nın batı
uzantılarını oluşturan dağlık bir kuşak uzanır. Doğuda Fergana havzasını çevreleyen
sıradağlar (sırasıyla Karjan; Uğan, 4.229 m; Pokem, 4.300 m; Çatkal, 4.045 m ve Kuramin,
3.000 m) 3.500-4.500 m arasında yüksekliğe sahiptirler. Güneydoğuda Gissar ve Alay
sıradağları Orta Asya’nın en büyük vadisi olan Fergana’yı boydan boya geçecek şekilde
uzanır. Güneyde ise Türkistan, Malguzar ve Nutadağ sıradağları, ortasından Siriderya
nehrinin aktığı Taşkent-Golodnaya bozkırını çevreler.
Bu dağlar birbirlerinden oldukça verimli vadiler ve havzalarla ayrılmışlardır. Bunların
en önemlileri, aynı zamanda ülkenin en önemli tarım ve yerleşme alanları da olan, Fergana ve
Zerefşan havzalarıdır. Yukarıda da değinildiği gibi, Tanrı, Gissar ve Alay dağları arasında
kalan Fergana Ovası (doğu bölümü Özbekistan sınırları içinde) aslında bir çöküntü
hendeğidir. Siriderya’nın suladığı bu verimli alan milyonlarca yıldır dağlardan gelen
akarsularla doldurulmaktadır; aynı zamanda tüm Orta Asya’nın en geniş ve verimli ovasıdır.
Fergana, Hokand, Namandan ve Andican gibi büyük şehirler bu havza üzerinde
kurulmuşlardır. Buhara ve Semerkand gibi tarihi şehirler de daha güneyde yer alan Zerefşan
vadisinde yer almaktadırlar. Zerefşan Ovası, eskiden Amuderya’nın bir kolu olan Zerefşan
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nehri (877 km) tarafından sulanmaktadır. Bu ova, kendisine verilen ismi (Altın Saçıcı
anlamına geliyor) tam olarak hak ettiğini kanıtlamakta ve yapılan sulama kanalları ile
çevresine bereket saçmaktadır. Zerefşan vadisinin güneyinde yer alan Kaşkaderya ve
güneydoğusunda yer alan Surhanderya havzaları da Özbekistan’ın can damarlarından diğer
ikisini oluştururlar.
Özbekistan’da son derece kurak bir karasal iklim hüküm sürer. Yazlar kurak ve
uzundur; sıcaklıklar sık sık 400C’nin üzerine çıkar. Buna karşılık kışlar kısa ve soğuk geçer;
kış aylarında sıcaklıkların -200C’ye kadar düştüğü kaydedilmiştir. Örneğin, ülkenin
doğusundaki Taşkent’te temmuz ayında 330C’ye yükselen sıcaklıklar ocak ayında -50C’ye
kadar düşebilir. Yıllık ortalama yağış miktarının yalnızca 200 mm olduğu Özbekistan’da,
geniş alanlar kaplayan çöl bölgelerinde bu değer 100 mm’nin de altına inerken dağlık
bölgelerde nispeten yükselir. Örneğin, doğudaki dağlık bölgede yer alan Taşkent’te yıllık
yağış 374 mm’dir.
Ülkede irili-ufaklı 600 kadar akarsu vardır. Kaynaklarını doğudaki dağlık alandan alan
bu akarsuların Amuderya ile birlikte en önemlileri olan Siriderya ve Zerefşan, Özbekistan’a
Fergana, Semerkant ve Buhara ovalarını hediye etmişlerdir.
Özbekistan’da sulama kanallarının uzunluğu 150.000 km’yi bulmaktadır. Ülkede ilk
olarak 1939’da 270 km uzunluğundaki Fergana vadisi kanalı açılmış ve bunu 1965’de 180
km’lik Karakum Kanalı izlemiştir. Bu kanallar, diğer Orta Asya Türk cumhuriyetlerinde
olduğu gibi Özbekistan’da da tarımı olumlu yönde etkilemişler ancak Aral Gölü sorununu
ortaya çıkarmışlardır (Devlet, 1989; Özey 1997, 1998, 2009, 2012).
Kazakistan ile Özbekistan’daki Karakalpak Özerk Bölgesi 2 arasında yer alan Aral
gölü, 66.000 km2’lik yüzölçümü ile Orta Asya’nın alan bakımından Hazar Denizi’nden sonra
Özbekistan’ın Aral Denizi’ni sınırlayan uzak batı kısmında, Amuderya’nın deltası ile yakın çevresindeki
step ve çöllerde Karakalpaklar yaşar. Bu bölge, Sovyet hâkimiyetinin olduğu devrede, Karakalpak halkının
etnik farklılığı ve bu halkın Kazaklarla olan ilişkilerinin Özbeklerle olduğundan çok daha yakın olması gibi
gerekçelerle, Karakalpak Özerk Cumhuriyeti’ne tahsis edilmişti. Karakalpaklar 1924’de Kazakistan’a dâhil
olarak özerk bir eyalet durumunda kaldılar; çok geçmeden -2 yıl sonra Karakalpakistan Özerk Cumhuriyeti
olarak Sovyet Rusya’ya dâhil edildiler. Günümüzde özerk cumhuriyet konumunu hâlâ koruyan
Karakalpakistan, 164.900 km2’likyüzölçümü ile Özbekistan Cumhuriyeti toplam yüzölçümünün % 36’sını,
1.273.000 (1991) olan nüfusu ile de toplam nüfusun % 6’sını oluşturur. Oysa Özbekistan nüfusu içinde
Karakalpaklar’ın payı % 2.1 kadardır. Karakalpakistan’da ise, Karakalpaklar’ın oranı % 34 dolayındadır;
nüfusun geri kalanını Özbekler, Kazaklar, Türkmenler vs. oluşturur.
2

Bu özerk cumhuriyetin idari merkezi daha önce Amuderya deltası yakınındaki Törtkül (Dörtgöl)
iken, 1932’de yine aynı yerdeki Nukus’a nakledilmiştir. Nukus sanayi faaliyetlerinin (özellikle gıda sanayi)
geliştiği tek merkezdir.
Yarı yerleşik-yarı göçebe bir yaşam süren Karakalpaklıların en önemli ekonomik uğraşıları,
özellikle atragan kürkü elde etmek için koyun yetiştiriciliğidir. Aynı zamanda halı ve kilim dokumacılığını
kapsayan el sanatları da meşhurdur. Aslında Karakalpaklar’ın ekonomik yapılarını anlatan önemli bir
atasözleri vardır; “3 ay süt, 3 ay kavun, 3 ay kabak, 3 ay balık, işte yaşamanın yolu!” Gerçekten de,
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en büyük ikinci gölüdür. Aral, daha önce dünyanın (Hazar, Superior ve Victoria’dan sonra)
dördüncü büyük gölü idi. Ancak bölgedeki pamuk üretimini arttırmak amacıyla kendisini
besleyen Amuderya ve Siriderya nehirlerinin suyu kanallarla sulamaya ayrılınca, gölün suyu
azalmaya başlamıştır. Gölün 1961’de 66.000 km2 olan yüzölçümü 1989’da 40.000 km2’nin,
2.000 yılında da 35.000 km2’nin altına inmiştir. Aral’da su seviyesi de sürekli olarak
düşmektedir: 1900-1960 döneminde değişiklik 1 m kadarken, 1960’dan sonraki düşüş sürekli
ve büyük ölçüde olmuştur. 1979 yılına kadar göldeki su seviyesi 53 m’den 48 m’ye
dolayısıyla hacmi de 1.077 km3’den 697 km3’e düşmüş, buna karşılık tuzluluk derecesi 10,1
gr/lt’den 16.2 gr/lt’ye yükselmiştir. Yine göle dökülen ortalama su miktarı yılda 56 km3 iken,
1979 yılına kadar bu miktar %43 azalarak 31 km3’e düşmüştür. Suyun azalmasıyla birlikte,
içindeki adacıklar çoğalmış ve ortasından “büyük göl” ve küçük göl” olmak üzere ikiye
ayrılmıştır. Günümüzde, Siriderya ancak küçük gölü beslemektedir.
Göldeki suyun bu şekilde sürekli olarak azalması, önemli ekonomik ve ekolojik
sorunlar yaratmıştır. Tuzluluk derecesinin artması ve önemli yumurtlama yataklarının
kuruması nedeniyle su ürünlerinde büyük zararlar olmuş, bir zamanlar son derece verimli olan
balıkçılık faaliyetleriyle suyoluyla taşımacılık ortadan kalkarken nüfus da yavaş yavaş bölgeyi
terk etmeye başlamıştır. Olumsuz etkiler yalnız gölde değil yakın çevresinde de kendisini
hissettirmektedir. Bir zamanlar su altında olduğu hâlde göl suyunun çekilmesi ile yüzeyde
kalan tuz tabakaları şiddetli rüzgârlarla etrafa savrulmaya başlamıştır; fırtınalar 75 milyon
tonu bulan toz ve tuzların 40 km’lik bir şerit hâlinde hareket etmesine yol açmaktadır.
Tuzların bu şekilde etrafa yayılması, yine Aral Gölü’nün kurumasına bağlı olarak topraktaki
tuz oranının artması sulanmış toprakların azalmasına yol açmakta ve bu durum doğal olarak
tarımsal faaliyeti son derece olumsuz etkilemektedir. Arazideki en olumsuz değişiklikler
Amuderya ve Siriderya nehirlerinin deltalarında, taştıkları zaman sularının yayıldığı ovalarda
ve göle kavuştukları noktadan 500 km kadar gerilere uzanan alanlarda olmuştur. Eskiden
sulak olan bu alanlarda çayırlar yetiştiriliyor ve sulu tarım yapılabiliyordu. Göl suyu
seviyesinin düşmesi ve özellikle baharda gelen sel sularının azalması ile nehir suyundaki
azalma yüzünden buralardaki topraklar fakirleşmekte, erozyon ve tuzluluk artmakta, su
taşmaları sonucu meydana gelen göller kurumakta ve bitki örtüsünde çayırlardan bataklık ve
çöl bitkilerine doğru bir değişiklik yaşanmaktadır. Tüm bunlara yoğun kimyasal madde
kullanımının yeraltı suyunu bozmasıyla halkın sağlığının bozulması da eklenince, bu olay
“ekolojik Çernobil” olarak adlandırılmaktadır.

Karakalpaklar’ın bir kısmı hâlâ göçebe bir yaşam sürmekte ve hayvan yetiştirmektedir; bir kısmı Aral
Gölü’nde balıkçılıkla geçimlerini sağlar; bir kısmı da tarımla uğraşır ve genelde sebze (kabak) ve meyve
(kavun) yetiştirir. Ancak, Aral Gölü’nün kurumaya ve kirlenmeye yüz tutmasıyla birlikte, balıkçılıkla
geçimini sürdüren fakir Karakalpak halkı pamuk tarımı ve hayvancılığa yönelmiştir.
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3.2. Nüfus ve Yerleşme
3.2.1. Nüfusun Gelişme Seyri ve Başlıca Özellikleri
Özbekistan günümüzde 30 milyonun üzerinde olan nüfusu ile Orta Asya’nın en yoğun
nüfuslu ülkesidir. 1936’da 5.4 milyon olan nüfus, 1960’lı yıllarda yaklaşık 10 milyona,
1980’de 15.8 milyona, 1991’de 20.3 milyona ve 1997’de 23.4 milyona ve günümüzde de 30.2
ulaşmıştır. Ülke, diğer Orta Asya cumhuriyetleri gibi, belirli devrelerde büyük göç dalgalarına
sahne olmuştur. Bunlardan birincisi, 1920’li ve 1930’lu yıllarda, hem yeni Sovyet rejimini
sağlamlaştırmak hem de ülkenin doğal yeraltı ve yerüstü zenginliklerinden yararlanmak
amacıyla çok sayıda insanın (çoğunlukla Ruslar ve biraz da Avrupalılar) Özbekistan’a
yerleştirilmesi ya da kendilerinin göç etmeleri ile ilgilidir. Bir diğer göç dalgası da İkinci
Dünya Savaşı sırasında, Avrupa Rusyası’ndaki fabrikaların sökülerek personeli ile birlikte
Özbekistan’a yerleştirilmeleri ile olmuştur. Ancak 1950’li ve 1960’lı yıllardan itibaren
Özbekistan’a Rusya içinden yönelik olan iç göçler artık çok azalmaya başlamıştır.
Özbekistan, Orta Asya ve Kafkaslar’da Türk ve Müslüman olan yerli halkın ülke
toplam nüfusu içinde yüksek bir orana sahip olduğu cumhuriyetler arasındadır. Günümüzde
Özbekistan nüfusunun %71.4’ünü Özbekler, %8.3’ünü Ruslar, %4.7’sini Tacikler, %4.1’ini
Kazaklar, %2.4’ünü Tatarlar, %2.1’ini Karakalpaklar ve geri kalan %7’sini de diğer
(Ukraynalılar, Yahudiler, Koreliler gibi) etnik gruplar oluşturmaktadır. Bağımsızlığın
kazanılmasından sonra Rusların büyük kısmı anavatanlarına dönmekle birlikte, Özbekistan
nüfusu içinde en büyük azınlık grubu oluşturmaya devam ederler. Rusları izleyen Tacikler,
her zaman önemli bir azınlık grubu olmuşlardır. Sovyet idaresinin Orta Asya’da yeni idari
düzenlemelere giriştiği devrede, Özbekistan’ın teşekkülü sırasında (1924’de) Tacikistan
Özerk Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti de Özbekistan’a katılmıştı. Tacikistan 1929’da “ittifak
cumhuriyeti” statüsünü kazanarak Özbekistan’dan ayrılmakla birlikte, hâlâ çok sayıda Tacik
Özbekistan sınırları içinde yaşamaya devam etmektedir. Özbek kaynakları, Bağımsız
Devletler Topluluğu’na bağlı cumhuriyetlerde 25 milyon kadar Özbeğin yaşadığını
belirtmektedir. Özbek nüfusun en büyük çoğunlukta olduğu cumhuriyet, Tacikistan’dır;
Tacikistan nüfusunun yaklaşık %25’ni Özbekler oluşturur. Yine, Kırgızistan’da nüfusun
%13’ünü, Türkmenistan’da da %9.2’sini Özbekler oluşturmaktadır. Ayrıca, Bağımsız
Devletler Topluluğu dışında da çok sayıda Özbek yaşamaktadır; yalnızca
Afganistan’dakilerin sayılarının 4-5 milyon dolayında olduğu tahmin edilmektedir.
Nüfusun bu farklı etnik bileşimi, ülkede konuşulan dillerde ve inanç sisteminde de
yansımaktadır. Özbekistan’da nüfusun %71.4’ünü oluşturan Özbeklerin tümü Müslüman
(çoğunluğu Sünni) iken, Ruslar ve Ukraynalılardan oluşan %9’u ise Doğu Ortodoks kilisesine
mensuptur. Yine, nüfusun %74.3’ü Özbekçe, %14.2’si Rusça, %4.4’ü Tacikçe ve %7.1’i de
diğer dilleri konuşmaktadır.

3.2.2. Şehirleşme ve Başlıca Şehirler
Sovyet hâkimiyetine girildiği devrede, Özbekistan nüfusunun büyük çoğunluğu yoğun
nüfuslu kırsal alanlarda yaşıyordu. O devrede Sovyetler Birliği’nin en yoksul
cumhuriyetlerinden biri olan Özbekistan’da, daha önce de değinildiği gibi, 1920’li ve 1930’lu
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yıllarda başlayan göç dalgalarıyla şehirlerde yaşayan nüfusun oranı artmaya başladı.
1920’lerde toplam nüfusun yaklaşık %20’si şehirlerde yaşarken, bu oran 1960’larda %34’e
çıkmıştı. Günümüzde de nüfusun %40’ından fazlası şehirlerde yaşar.
Özbekistan’da büyük şehirlerin tümü, verimli toprakların bulunduğu ovaların
kenarlarında ya da eski ticaret/kervan yollarının kesişme noktaları üzerinde kurulmuşlardır.
Ülkenin başkenti olan Taşkent, günümüzde 2.3 milyonun üzerinde olan nüfusu ile yalnızca
Özbekistan’ın değil aynı zamanda tüm Türkistan’ın da en nüfuslu şehridir. MÖ.200 yıllarında
kurulduğu bilinen şehir, kuruluşundan 11.yüzyıla kadar Carc, Çaçkent, Şaşkent ve Bilkent
olarak anılmıştır. 8. yüzyılda Müslüman Araplar tarafından fethedilen Taşkent, 13.yüzyıla
kadar Müslümanların hâkimiyetinde kalmıştır. 13.yüzyıl başlarında Moğolların istilâsına
uğramış, 1809’da Hokand Hanlığı’na ilhak olmuş ve 1865’de de Rusların eline geçmiştir.
İçinden Çirçik nehrine bağlı bir dizi kanalın geçtiği şehir, 1966’da çok şiddetli bir deprem
geçirmiş ve çok sayıda tarihi yapı yok olduğu gibi 300.000 kişi de evsiz kalmıştır. Yakın
zamanlara kadar Taşkent’in nüfusunun büyük çoğunluğunu, Orta Asya’nın diğer büyük
şehirlerinde olduğu gibi, Ruslar oluşturmaktaydılar; ancak bağımsızlıktan sonraki yıllarda bu
durum Özbeklerin lehine değişmeye başlamıştır.
Zerefşan nehrinin aşağı çığırı yakınında ve verimli lös toprakları üzerinde kurulmuş
olan Semerkant, Orta Asya’nın en eski şehirlerinden birisidir. Kuruluşu MÖ.400 yılına kadar
inen şehir, MÖ.329’da Büyük İskender’in işgaline uğramış; daha sonra MS.6.yüzyılda Orta
Asya Türklerinin, 8 yüzyılda da Müslüman Arapların egemenliği altına girmiştir. Semerkant,
verimli topraklar üzerinde ve ticaret yollarının kesişme noktasında kurulmasına bağlı olarak,
İslamiyet devrinde çok parlak bir dönem geçirmiş ve Türkistan’daki en büyük yerleşme birimi
olmuştur. Ancak, Moğol hükümdarı Cengiz Han 1220 yılında şehri yerle bir etmiş, 1365’de
de Timur tarafından devletinin başkenti yapılmıştır. Geçmişte hem büyük bir bilim merkezi
(örneğin, gözlemevi), hem de İslâm sanatı ve medeniyetinin müzesi (medreseler, türbeler,
külliyeler) olan Semerkant, 1964’de büyük bir su baskınına uğramıştır. Neredeyse tümüyle
tahrip olan şehir, daha sonra günümüz mimarisine uygun olarak yeniden inşa edilmiştir. Bu
nedenle, tarih olanlar dışında, 1964 öncesini yansıtan yapılara pek fazla rastlanmamaktadır.
Özbekistan’ın bir diğer büyük şehri olan Buhara da yine Zerefşan nehrinin yakınında,
ancak bu kez nehrin hemen hemen Kızılkum Çölü’nde kaybolduğu yerde kurulmuştur. MÖ
1.yüzyılda kurulduğu tahmin edilen şehir, 907 yılında Müslüman Araplar tarafından
fethedilmiş ve Semerkant ile birlikte önemli bir kültür, sanat ve ticaret merkezi olmuştur.
Buhara en parlak dönemini 10. yüzyılda yaşadı; o dönemde 11 kapısı bulunan çok geniş bir
sur içinde yer alan şehir, geniş ve taş döşeli sokakları, muntazam evleri ve köşkleri ile dikkat
çekiyordu. Daha sonra çeşitli işgallere ve yıkımlara maruz kalmakla birlikte, planı çok az
değişmiştir. Günümüzde Orta Asya’daki en önemli tarihi yapıları barındırmaktadır; Buhara
kalesi ve günümüzde de açık olan Miri Arap medresesi gibi. Şehir, 1950’de doğalgaz
yataklarının bulunmasından sonra hızlı bir şekilde gelişmiştir.
Fergana vadisinin kuzeyinde kurulmuş olan Namangan, eski bölgesel önemini
(özellikle 18.yüzyılda) kaybetmiş olmakla birlikte, kültür ve ticaret merkezi olma özelliğini
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günümüzde de sürdürmektedir. Aynı zamanda, pamuklu dokuma ve gıda sanayileri de şehirde
gelişmiş olan sanayi kollarıdır.
Yine Fergana vadisinde, vadinin güneydoğusunda ve Andican nehrinin getirdiği
alüvyon birikintisi üzerinde kurulmuş olan Andican, Özbekistan’ın en önemli şehirleri
arasındadır. Tarihi 9. yüzyıla kadar inen şehir, 15. yüzyılda Fergana bölgesinin başkenti
olmuş ve en parlak dönemini yaşamıştır. Ancak alüvyon birikintisi ve fay hattı üzerinde
kurulmuş olması nedeniyle, sık sık toprak kayması ve depremlere maruz kalmaktadır;
örneğin, 1902’de meydana gelen depremde şehir yerle bir olmuş ve 4 binin üzerinde insan
hayatını kaybetmişti. Geçmişte Doğu Türkistan’a ve oradan da Çin’de uzanan kervan yolları
üzerinde yer aldığı için önemli bir ticaret merkezi olan Andican, günümüzde de önemli kara
ve demiryollarının kavşak noktasında yer almakta ve buna dayanarak hızla gelişmektedir.
Bölgenin önemli kültür, sanayi ve ticaret merkezi olan şehirde, pamuklu dokuma, gıda,
makine ve elektronik gibi sanayi kollarına ait tesislerin sayısı gün geçtikçe artmaktadır.
Fergana vadisinin güneyinde, Alay dağlarının eteğinde yer alan Fergana,
Özbekistan’ın diğer şehirlerine oranla oldukça yeni bir tarihe sahiptir. İlk olarak, 1877’de
Hokand Hanlığı topraklarının Rus Çarlığı’nın egemenliğine geçmesiyle, askeri bir üs olarak
Novi Margelan adıyla kurulmuştur. 1910’da Skobelev olarak adı değiştirilen şehir, daha sonra
bölgenin yönetim merkezi olmuş ve 1924’de de Fergana adını almıştır. Şehirde sanayi
faaliyetleri oldukça gelişmiştir: Pamuklu ve ipekli dokuma, sentetik iplik ve gübre fabrikaları
yanında, bölge petrollerini işleyen önemli bir rafineriye de sahiptir.
Özbekistan’ın yine Fergana vadisinde yer alan bir diğer önemli şehri de Hokand’dır.
10. yüzyılda Doğu Türkistan’a ve oradan Çin’e ya da Hindistan’a giden önemli kervan yolları
üzerinde Hokavend adıyla kurulan şehir, Orta Asya şehirlerinin çoğu gibi 13. yüzyıldaki
Moğol akınları sonucunda tahrip edilmiştir. Hokand Hanlığı tarafından 1732’de inşa edilen
bir kalenin çevresinde yeniden gelişen Hokand, 1740’ta aynı hanlığın başkenti olmuş ve bir
din ve ticaret merkezi olarak önem kazanmıştır. 1876’ta Rusların eline geçen şehir zaman
zaman başkaldırı hareketlerine sahne olmuştur; bunların en önemlisi 1918’de Hokand
Müslümanlarının Rus rejimine karşı koyarak yeni bir hükümet kurmalarıdır. Ancak bu
hükümet çok kısa bir sürede Kızıl Ordu tarafından devrilmiştir. Hokand bölgenin önemli
sanayi şehirleri arasındadır; dokuma, gıda ve makine sanayileri oldukça gelişmiştir (Devlet,
1989; Özey 1997, 1998, 2009, 2012) .

3.3. Ekonomik Yapı
3.3.1. Tarım ve Hayvancılık
Fergana ve Zerafşan ovaları ile Taşkent ve Nukus çevreleri, Özbekistan’ın en önemli
tarım bölgelerini oluştururlar. Topraklarının ancak %10’u tarıma elverişli olan ülkede,
eskiden beri çok önemli olan kuraklık sorununu çözmek amacıyla, Sovyet döneminde büyük
sulama projeleri gerçekleştirilmiştir. Sulama kanallarının yapılmasıyla birlikte, ülkenin büyük
kısmını kaplayan Kızılkum Çölü’nün yaklaşık 500.000 hektarlık bölümü sulamalı tarıma
açılmıştır. Toplam tarım alanı 3.600.000 hektar olan Özbekistan’da, günümüzde tarıma
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ayrılan toprakların hemen hemen tamamında (3.565.000 hektarında ya da diğer bir ifadeyle
%99’unda) sulamalı tarım yapılmaktadır. Akarsuların ve kanalların erişemediği bölgelerde
ise, “kehriz” ya da “nohur” adı verilen kuyular açılmakta ve bu kuyulardan yararlanılarak
sulama yapılmaktadır.
Özbekistan’da tarım alanlarının çok büyük bir bölümü, aynı zamanda ülkenin en
önemli tarımsal ürünü olan pamuğa ayrılmıştır. Özbekistan, yılda 6 milyon ton dolayında olan
üretimi ile BDT pamuk üretiminin %65’ini karşılar. Pamuk, özellikle Fergana ve Zerafşan
havzalarında çok geniş alanlar kaplar. Özbekistan eski Sovyetler Birliği’nin birinci (toplam
üretimin 2/3’sini karşılıyordu), dünyanın ise üçüncü büyük pamuk üreticisi olmuştur. Ancak
Özbekistan (belki de Kazakistan’dan bile daha çok) Sovyetlerin tarımsal gelişme
siyasetlerinin olumsuz sonuçlarına da tanıklık etmiştir. Çöllerde sulama ile yetiştirilen pamuk,
çevre üzerinde şiddetli bozulmalar pahasına ekonominin dayanak noktası olmuştur. Sulama
için gerekli olan su akarsuların yatakları değiştirilerek elde edildi ancak Aral Gölü neredeyse
kurumaya yüz tuttu; haşere mücadelesinde kullanılan ilaçlar içme suyunu kirletti; yerel olarak
yetiştirilen ürünlerin tehdit edici niteliktedir; bebek ölümleri ve kanser vakaları çok artmıştır.
Özbekistan’da tarım ürünleri içinde pamuktan sonra ikinci sırayı pirinç alır.
Günümüzde BDT pirinç üretiminin %50’sini Özbekistan üretir. Özbekistan pamuk ve pirinç
üretiminde olduğu gibi ipek üretiminde de (eski Sovyetler Birliği’nde olduğu gibi) BDT
içinde önemli bir yere sahiptir; günümüzde BDT ipek üretiminin %50’sini Özbekistan
karşılar. Dut ağaçları özellikle Fergana ve Zerafşan vadilerinde geniş alanlar kaplar. Diğer
tarımsal ürünlerin başlıcalarını ise, mısır (yılda yaklaşık 550.000 ton) ve ayçiçeği ile çeşitli
sebzeler ve meyveler oluşturur. Meyve üreticiliğinin geleneksel öneme sahip olduğu
Özbekistan’da, meyve bahçeleri yaklaşık 250.000 hektarlık bir alan kaplamaktadır. Şeftali,
kayısı, elma ve incir Özbekistan’da yetiştirilen başlıca meyveler arasında yer almalarına
rağmen, özellikle üzüm bağları en büyük payı kaplar. Sofralık ve şaraplık üzümleriyle büyük
bir üne sahip olan Özbekistan’da, günümüzde yaklaşık 110.000 hektar üzüm bağı bulunmakta
ve üretim de 400.000 tonu bulmaktadır.
Özbekistan’da, iklim ve toprak şartlarına bağlı olarak, hayvancılık tarım ile birlikte en
önemli ekonomik faaliyetleri oluşturmaktadır. Ülkedeki hayvancılık faaliyetleri içinde
eskiden beri koyun ve sığır besiciliği en büyük paya sahiptir; 5 milyonun üzerinde sığır, 10
milyon dolayında da koyun beslenir. Özellikle Buhara ve Semerkant, Karakul koyununun
yetiştirildiği bölgelerdir; buna bağlı olarak da, bu yörelerde astragan kürkü üretimi fazladır.
Özbekistan’da daha önceleri Aral Gölü kıyılarında balıkçılık faaliyetleri, özellikle de
havyar üretimi, önemliydi. Ancak gölün kurumasıyla bu faaliyetler büyük ölçüde azaldığı
gibi, havyar, kurutulmuş, tütsülenmiş ya da tuzlanmış balık üretimi ile ülkedeki balıkçılık
sanayiinde önemli bir yeri olan ve göl kıyısında yer alan “Muynak Havyar Üretim Merkezi”
de kapatılma tehlikesi ile karşı karşıya kalmıştır.

3.3.2. Yeraltı Kaynakları
Diğer Orta Asya Türk Cumhuriyetleri gibi, Özbekistan da yeraltı kaynakları
bakımından oldukça zengindir. Başta petrol, doğalgaz, altın ve kömür olmak üzere bakır,
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çinko, kurşun, molibden ve uranyum gibi birçok doğal kaynağa sahip olan ülke, özellikle
doğalgaz ve petrolde büyük rezervlere sahiptir ve bu özelliğiyle hem bölgesel hem de küresel
ölçekte önemli bir üreticidir.
Özbekistan yılda ortalama 40 milyar m3’ü bulan üretimi ile dünyanın sekizinci büyük
doğalgaz üreticisidir. Aynı zamanda, bağımsızlığını kazandığından beri doğalgaz üretimini
arttırmış tek eski Sovyet cumhuriyetidir. Ülkede doğalgazın büyük bir kısmı, güneydoğu
Özbekistan’daki Surhan ve Kokdumalak gibi eski yataklardan elde edilmektedir. Ayrıca, yine
Buhara bölgesindeki Gazlı ve Kağan’da da zengin yataklar bulunmaktadır. Özbekistan,
doğalgaz üretimini arttırmak bazı girişimlerde bulunmaktadır. Bu girişimlerin kısa vadeli
olanları, mevcut yatakların genişletilmesi ve modern yöntemler kullanılarak üretimin
arttırılmasını; uzun vadeli olanları da dış yardım ile (Amerikan ve Rus firmaları ile
görüşmeler yapılmakta) yeni yatakların bulunmasını kapsamaktadır.
Özbekistan’ın bağımsızlık sonrasındaki en büyük hedeflerinden birisi de enerji
kaynakları açısından kendine yeterli olabilmektir. Gerçekten de ülke günümüzde bir yandan
büyük doğalgaz kaynaklarını kendi kullanmanın yollarını (örneğin, motorlu araçları benzin
yerine sıkıştırılmış gaz ile çalışacak şekilde değiştirmek) geliştirmekte, diğer yandan da
Surhan bölgesinde yeni kurduğu bir tesiste kendi gazını kendisi işlemektedir. Ancak
doğalgazda bir dünya ihracatçısı olmayı hedefleyen Özbekistan henüz ihraç ettiği gaz
miktarını arttırmayı başaramamıştır. Yerel gaz tüketiminin artmasına paralel olarak ihraç
edilebilecek olan gazın miktarının da azalması yanında, Özbekistan’ı Rusya’ya ve diğer eski
Sovyet cumhuriyetlerine (hem de genellikle ödeme yapmayan cumhuriyetlere) bağlayan Orta
Asya-Orta Rusya boru hattına alternatif boru hatlarının bulunması da gaz ihracatını
etkilemektedir. Bununla birlikte, Özbekistan Kazakistan, Kırgızistan ve Tacikistan gibi yakın
komşularının gaz ihtiyacının büyük bir kısmını karşılamaktadır. Ödemeler konusunda da son
yıllarda Kazakistan ile bir anlaşmaya varılmıştır. Bu anlaşmaya göre, Kazakistan
Özbekistan’a olan borcunu kendi ürünleri ile değiştirme yolu ile ya da Özbek ürünlerini
Kazakistan üzerinden diğer pazarlara (örneğin Ukrayna’ya) taşınması gibi hizmetlerle
ödemektedir.
Özbekistan, ihracatını arttırmanın yanında alternatif ihracat yolları geliştirmek için de
çaba sarf etmektedir. Önerilen alternatiflerden birisi, hâlen mevcut olan Orta Asya-Orta Rusya
boru hattı sisteminin büyümesi (bu aynı zamanda Orta Asya Türk cumhuriyetlerinin Avrupa
pazarına gaz ihraç etmesini de sağlayacaktır) ile ilgilidir. Bir diğer alternatif de Asya’da yeni
pazarlar bulunması yönündedir. Özbekistan, bu paralelde, Pakistan’a gaz ihraç etmek için
Afganistan ve Pakistan ile birlikte bir boru hattı projesine katılmış bulunmaktadır.
Özbekistan aynı zamanda zengin petrol yataklarına da sahiptir. Ülkede yıllık 3-5
milyon ton arasında değişen petrol üretiminin büyük bir kısmı Fergana Havzası’ndan
karşılanmaktadır. Bilindiği gibi Özbekistan’ın Kırgızistan ve Tacikistan ile paylaştığı
havzanın, henüz keşfedilmemekle birlikte, çok zengin petrol ve doğal gaz depolarını da
içerdiği tahmin edilmektedir.
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Özbekistan, bağımsızlıktan sonra yalnızca doğalgaz üretimini değil aynı zamanda
petrol üretimini de arttırmıştır. Petrol üretimi 1992’de günde 66.000 varilden, 183.000 varile
çıkmıştır. Buna bağlı olarak da Özbekistan günümüzde artık petrol ithal (kendi petrolündeki
sülfür oranının rafinerilerde işlenmek için oldukça yüksek olması nedeniyle bazı rafine
ürünleri hâlâ ithal etmekle birlikte) etmemektedir.
Özbekistan, uzun vadede doğalgazın yanı sıra petrol de ihraç eden bir ülke olmayı,
kaynaklarını geliştirmek için yabancı sermayeyi çekmeyi, ortaklıklar yolu ile üretimini
arttırmayı ve üretim paylaşma anlaşmaları yapmayı (devlete ait gaz şirketi olan Özbeneftgaz
İtalyan, Amerikan ve Japon şirketleri ile görüşmeler yapmakta) hedeflemektedir.
Özbekistan’da başlıca petrol yatakları Kokdumalak ve Mingbulok’da yer alır. 0.2-0.3 milyar
petrol rezervine sahip olduğu tahmin edilen ülkede, 32 yeni petrol yatağının işletmeye
açılmakta olduğu, 18 tanesinde genişletme ve yenileme çalışmaları yapıldığı ve 9 tanesinde de
sondaj çalışmaları yapıldığı belirtilmektedir. Özbekistan’da petrol rafinerilerinin
modernleştirilmesi, petrolde kendi kendine yeterli olmaya yönelik hedeflerin can alıcı
noktasıdır. Bu gerçekleştirildiğinde, ithal petrole ödenen yüksek bedeller petrol üretiminin
arttırılmasında kullanılabilecektir.
Özbekistan’da başlıca kömür yatakları Angren, Baysun ve Şargun’da bulunmaktadır.
Yalnızca Angren’deki yataklar 2.4 milyon ton üretimleri ile ülke toplam kömür üretiminin
%80’inden fazlasını karşılar. Ülke, diğer yeraltı zenginliklerinde olduğu gibi, kömürde de
üretim artışını ve yeni yatakların bulunmasını hedeflemektedir. Angren ve Şargun’daki
yataklara yapılan yatırımlarla 200.000-300.000 ton dolayında üretim artışı sağlanmıştır. 4.6
milyar ton dolayında kömür rezervine sahip olduğu tahmin edilen Özbekistan’da, yabancı
yatırımın üretim artışının yanı sıra ihracatı da 100.000 ton seviyesine çıkaracağı
beklenmektedir.
Taşkent’in güneyindeki Almalık bölgesinden çıkarılan bakır, yine bu bölgedeki
Üçkuduk yakınlarında çıkarılan uranyum ve Zerefşan yakınlarında Nurundağ’da çıkarılan
altın ülkenin diğer önemli yeraltı zenginliklerini oluştururlar. Özellikle 1.000 m derinlikte yer
alan altın yatakları dünyadaki en saf yataklar olarak kabul edilmektedirler ve yılda 80 ton
dolayında olan üretim miktarı da dünyadaki en büyük altın ocaklarının üretimine yakındır.

3.3.3. Sanayi
Özbekistan’da sanayi faaliyetleri Taşkent, Semerkant, Buhara ve Andican gibi büyük
şehirlerin çevrelerinde toplanmıştır. Ülkede gelişmiş olan sanayi kollarının başlıcalarını çeşitli
tarım makineleri ve motorların imalâtı, petrokimya, dokuma ve gıda sanayileri ile doğalgazın
çıkarılması ve işlenmesi oluşturur. Özbekistan, Orta Asya’nın en önemli makine ve ağır
donanım üreticisidir. Eski Sovyetler Birliği’nde pamuğun ekimi, hasadı ve işlenmesinde
kullanılan makinelerin büyük kısmı Özbekistan’da üretilmekteydi. Fergana Bölgesi’ndeki
Nevai, Hokand, Namangan ve Andican’da toplanmış olan kimya sanayisi pamuk üretimiyle
yakından ilişkilidir. Taşkent’de yer alan traktör fabrikası ise, tüm Orta Asya ülkelerinin
traktör ihtiyacını karşılayacak kapasitededir. Ayrıca Bebabad’da yer alan çelik fabrikası ile
Siriderya, Çırçık ve Zerafşan’da yer alan hidroelektrik santralleri ülkenin diğer büyük sanayi
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tesislerini oluştururlar. Özbekistan’da, çok sayıda sebze, meyve, balık (Aral Gölü’nde
yaşanan felâket nedeniyle sayıları oldukça azalmakla birlikte) ve hayvansal ürünlerin işlendiği
çok sayıda tesis de bulunmaktadır (Devlet, 1989; Özey 1997, 1998, 2009, 2012) .
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Uygulamalar
Öğrenciler Özbekistan ile ilgili fiziki ve siyasi haritalara bakmalıdır. Başlıca
morfolojik ünitelerin yerlerini bulmalı, akarsuların denize döküldükleri yerleri görmeli, ilgili
internet sitelerinden (wikipedia, World Bank, World Factbook, Encyclopedica Britannica
gibi) bulabileceği ülkenin iklim, bitki ve toprak haritalarını incelemelidir. Ayrıca, yine bir
harita üzerinde, metinde adı geçen başlıca şehirlerin, sanayi bölgelerinin yerlerini bulmalıdır.
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Uygulama Soruları
1)
2)

Buhara hangi nehrin yakınında kurulmuştur?
Pamuk Özbekistan’ın hangi bölgelerinde yoğun olarak yetiştirilmektedir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Günümüzde Özbekistan sınırları içinde kalan topraklarda, Paleolitik Çağ’a ait insan
yerleşmelerinin izlerine rastlanmıştır. MÖ 10. yüzyılda bölgede büyük devletler kuruldu;
ancak MÖ 6. yüzyılda Persler, MÖ 4. yüzyılda Büyük İskender, MS 8. yüzyılda da Araplar
tarafından istilâ edildi; 13. yüzyıldaki Moğol saldırılarının ardından da Timur’un egemenliği
altına girdi. Bu bölgede Özbek halkının ilk dönemlerine ilişkin kesin bilgiler
bulunmamaktadır. Ancak 14. yüzyılın ilk yarısında Müslümanlığı benimsedikleri ve Özbek
adını yine bu dönemde aldıkları (Kıpçak hükümdarı Özbek Han zamanında Müslüman
olmaları ile ilgili olarak) tahmin edilmektedir. Özbekler, 15. yüzyılda Siriderya’nın kuzeyinde
kalan topraklara ulaşarak Timur’un egemenliğindeki toprakları tehdit etmeye başladılar;
yüzyılın sonunda da günümüzdeki Özbekistan Cumhuriyeti’nin sınırları içinde kalan
topraklara hâkim olmuşlardı.
Savaşlar, çalkantılar ve huzursuzluklarla geçen asırlardan sonra 19. yüzyılın başına
gelindiğinde, Amuderya ve Siriderya arasında kalan bölge Buhara, Hive ve Hokand
hanlıklarının egemenliğindeydi. Ancak bu hanlıklardan hiçbiri kesin sınırlara, hanlıkları
oluşturan kabilelerin reisleri üzerinde sürekli bir denetime ya da tehlike anında komşularına
yardım edecek güce sahip değildi. 18. yüzyılın başlarında, Ruslar bölgeye seferler
düzenlemeye başladılar; 1860’da Hokand Hanlığı’nı yıkmış, daha sonra da Buhara ve Hive
Hanlıkları’nı hâkimiyetleri altına almışlardı. Ruslar, 1924’de Orta Asya’da etnik temellere
dayanarak yeni bir yönetsel düzenlemeye gittiler. Bu yeni düzenlemeye göre, bölge toprakları
Kazakistan, Özbekistan, Tacikistan, Türkmenistan ve Kırgızistan toprakları arasında
bölüştürüldü. 27 Ekim 1924 tarihinde Özbekistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti kuruldu.
1936’da Karakalpak Özerk Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti Özbekistan’a bağlandı. 1956 ve
1963 yıllarında Kazakistan’ın güneyindeki bazı topraklar Özbekistan Sovyet Sosyalist
Cumhuriyeti’ne geçtiyse de 1971’de bu toprakların bir bölümü Kazakistan Sovyet Sosyalist
Cumhuriyeti’ne geri verildi. Nihayet, Sovyetler Birliği’ni oluşturan diğer cumhuriyetler gibi,
1991 yılında bağımsızlığını kazanarak Özbekistan Cumhuriyeti adını aldı.
Orta Asya’nın merkezinde yer alan Özbekistan, dünyanın en önemli doğalgaz ve altın
üreticilerinden biri ve aynı zamanda üçüncü büyük pamuk ihracatçısıdır. Eski Sovyetler
Birliği’nin Karakul koyunu ve ipekböceği yetiştiriciliği açısından en önemli ülkesi ve
bölgesel ölçekte de önemli bir kimyasal maddeler ve makineler üreticisi olarak ekonomik
açıdan önemli bir bölge devletidir. Özbekistan’da, bağımsızlığın kazanılmasından sonra,
devlet hem üretim ve fiyatlarda sıkı bir kontrol uygulayarak hem de destek tedbirleri ile eski
Sovyet sistemini desteklemeye çalıştı. Ancak yüksek enflasyon oranları ile karşılaşılınca
ekonomide devletin rolü azaltıldı; daha sıkı para politikaları uygulanmaya başlandı.
Özelleştirme yaygınlaştırıldı ve yabancı yatırıma uygun koşulların sağlanmasına çalışıldı.
Bununla birlikte, devlet ekonomide söz sahibi olmaya hâlâ devam etmektedir. Ayrıca, bu
reformlar 1994’ün ortalarından itibaren uygulamaya konulmakla birlikte, henüz geniş
kapsamlı yapısal değişiklikleri gerçekleştirmekten uzaktır.
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Bölüm Soruları
1)
hangisidir?
a)

Toplam 447.400 km2’lik yüzölçümü ile Orta Asya’nın üçüncü geniş ülkesi
Tacikistan

b)

Özbekistan

c)

Türkmenistan

d)

Kırgızistan

2)
Eski Sovyetler Birliği’nin Karakul koyunu ve ipekböceği yetiştiriciliği
açısından en önemli ülkesi hangisidir?
a)

Özbekistan

b)

Türkmenistan

c)

Kırgızistan

d)

Kazakistan

e)

Tacikistan

3)
Oldukça kurak iklim şartlarının hüküm sürdüğü düzlük alanlar Özbekistan
topraklarının ne kadarını oluşturur?
a)

% 20’sini

b)

% 50’sini

c)

% 75’ini

d)

% 45’ini

e)

% 80’ini

4)

Özbekistan’ın yıllık petrol üretimi ne kadardır?

a)

3-10 milyon ton

b)

1-3 milyon ton

c)

3-5 milyon ton

d)

2-5 milyon ton

e)

10-15 milyon ton
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5)

Özbekistan yılda ortalama ne kadar doğal gaz üretir?

a)

50 milyar m3

b)

125 milyar m3

c)

14 milyar m3

d)

40 milyar m3

e)

80 milyar m3

6)
Özbekistan’ın en önemli tarım bölgeleri nereleridir?
7)
Özbekistan’da tarım alanlarının çok büyük bir bölümü hangi ürüne ayrılmıştır?
8)
Özbekistan’da doğal gazın büyük bir kısmı hangi yataklardan elde
edilmektedir?
9)
“Özbek halkının 14. yüzyılın ilk yarısında …………….. benimsedikleri ve
Özbek adını yine bu dönemde aldıkları tahmin edilmektedir.” ifadesinde boşluk bırakılan yere
ne gelmelidir?
10)
“Özbekistan’da ………….. faaliyetleri Taşkent, Semerkant, Buhara ve
Andican gibi büyük şehirlerin çevrelerinde toplanmıştır” ifadesinde boşluk bırakılan yere ne
gelmelidir?

Cevaplar: 1)b, 2)a, 3)e, 4)c, 5)d, 6)Fergana ve Zerafşan ovaları ile Taşkent ve
Nukus çevreleri, 7)Pamuk, 8)Güneydoğu Özbekistan’daki Surhan ve Kokdumalak gibi eski
yataklardan, 9)Müslümanlığı, 10)Sanayi
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4. ORTA ASYA: ÜLKELER: TÜRKMENİSTAN
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
4. Orta Asya: Ülkeler: Türkmenistan
4.1. Çevre Koşulları
4.2. Nüfus ve Yerleşme
4.2.1. Nüfusun Gelişme Seyri ve Dağılışı
4.2.2. Nüfusun Sosyal ve Ekonomik Özellikleri
4.2.3. Yerleşme Yapısı ve Başlıca Şehirsel Yerleşmeler
4.3. Ekonomik Yapı
4.3.1. Tarım ve Hayvancılık
4.3.2. Yeraltı Zenginlikleri
4.3.3. Sanayi
4.3.4. Ulaşım
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)
Türkmenistan topraklarının ne kadarı çöller ve yarı çöllerden meydana
gelmektedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Fiziki coğrafya

Nüfus ve yerleşme

Ekonomik coğrafya

Kazanım

Türkmenistan’da çevre
koşullarının genel
özelliklerinin ortaya
konulması.

Türkmenistan’da nüfus ve
yerleşmenin başlıca
özelliklerinin (nüfusun gelişme
seyri ve şehirler) ortaya
konulması.

Türkmenistan’da ekonomik
faaliyetlerin genel
özelliklerinin ve çeşitli
ekonomik sektörlerin
(dağılışları ile birlikte)
incelenmesi.

Kazanımın nasıl elde edileceği veya
geliştirileceği
Prof. Dr. Yusuf Dönmez’e ait “Türk
Dünyasının Beşeri ve İktisadi
Coğrafyası” (1987) adlı kitabın
okunması; Prof. Dr. Nadir Devlet’in
(1989), Prof. Dr. Ramazan Özey’in
(1996, 1997, 2000, 2009, 2010, 2012)
ve Prof. Dr. İbrahim Güner’in (2000,
2006) kaynakçada belirtilen
yayınlarına bakılması; Aydın
İbrahimov ve Füsun Soykan’ın
Türkmenistan ile ilgili yayın ve
notlarının incelenmesi.
Prof. Dr. Yusuf Dönmez’e ait “Türk
Dünyasının Beşeri ve İktisadi
Coğrafyası” (1987) adlı kitabın
okunması; Prof. Dr.Nadir Devlet’in
(1989), Prof. Dr. Ramazan Özey’in
(1996, 1997, 2000, 2009, 2010, 2012)
ve Prof. Dr. İbrahim Güner’in (2000,
2006) kaynakçada belirtilen
yayınlarına bakılması; Aydın
İbrahimov ve Füsun Soykan’ın
Türkmenistan ile ilgili yayın ve
notlarının incelenmesi.
Prof.Dr. Yusuf Dönmez’e ait “Türk
Dünyasının Beşeri ve İktisadi
Coğrafyası” (1987) adlı kitabın
okunması; Prof. Dr. Nadir Devlet’in
(1989), Prof. Dr. Ramazan Özey’in
(1996, 1997, 2000, 2009, 2010, 2012)
ve Prof. Dr. İbrahim Güner’in (2000,
2006) kaynakçada belirtilen
yayınlarına bakılması; Aydın
İbrahimov ve Füsun Soykan’ın
Türkmenistan ile ilgili yayın ve
notlarının incelenmesi.
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Anahtar Kavramlar










Türkmenistan,
Karaboğaz Gölü/Körfezi,
Karakum Çölü,
Kopet Dağları,
Turan Ovası,
Türkmenler,
Atrek Nehri,
Murgap,
Aşkabat
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Giriş
Orta Asya’nın güneybatısında, Hazar Denizi kıyılarından doğuya doğru İran ve
Afganistan’ı sınırlayacak şekilde uzanan topraklar üzerinde küçük ve ıssız Türkmenistan
Cumhuriyeti yer alır. Toplam 3.736 km’lik sınır çizgisine sahip olan Türkmenistan
kuzeydoğudan Özbekistan (1.621 km), güneydoğudan Afganistan (744 km), güneyden İran
(992 km), kuzeybatıdan Kazakistan (379 km) ve batıdan da Hazar Denizi (1.768 km) ile
çevrelenmektedir. Ülkenin kuzeybatısında, Hazar Denizi’nin bir kolu olan ve yaklaşık 13.000
km2’lik bir yüzölçümüne sahip olan Karaboğaz Gölü/Körfezi ülkenin içine bir cep gibi
sokulmaktadır.
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4.1. Çevre Koşulları
Türkmenistan, doğal bakımdan bir düzlükler ülkesidir. Yeryüzü şekillerinin son derece
düz ve sade olduğu ülke arazisinin %80’den fazlası çöller ve yarı çöllerden meydana
gelmiştir. Ülkenin doğusunda, güneydoğusunda ve güneyinde yer alan dağlar %8’lik bir alan
kaplamakta, arazinin geriye kalan kısmında da (%12) tepeler, dağ etekleri, vahalar ve vadiler
uzanmaktadır.
Ülkenin doğu ve güneyinde yer alan Kugitang ve Kopet dağları, Alp-Himalaya
sisteminin bir parçasıdırlar. Aşınmış, çıplak Kopet dağı kütlesi, 2000 m’nin üzerindeki
yükseltilerden Türkmenistan düzlüklerine dimdik iner. Bu dağlık kütlenin kuzeyinde, dağların
düzlük alanlarla kesiştiği bölgede, kuzeybatı-güneydoğu doğrultusunda büyük bir fay hattı
uzanmaktadır. Bu nedenle ülkede sık sık depremler olmaktadır; örneğin, daha 1948’lerde olan
depremde başkent Aşkabat yerle bir olmuştu.
Yukarıda da değinildiği gibi, Türkmenistan topraklarının büyük bir kısmını çöller
kaplar. Toplam 488.100 km2’lik bir yüzölçüme sahip olan ülkede, yalnızca Karakum
Çölü’nün yüzölçümü 350.000 km2’dir. Kazakistan sınırına kadar uzanan bu büyük çölde,
coğrafi görünüme çıplak kum tepeleri (barkanlar) ile maki örtüsüyle kaplı kumullar hâkimdir.
Çıplak kum tepeleri, ülkedeki düzlük alanların %7’sini oluşturmaktadırlar. Zemin üzerinde
genellikle herhangi bir bitki topluluğu bulunmadığından, kumlar hareketlenmekte ve kum
tepeleri meydana çıkmaktadır. Bazıları hilâl şeklinde olan çıplak kum tepelerinin yüksekliği
1-15m, çapları ise 10-15 m kadardır. Yine bazılarının yükseklikleri 30-60 m’ye, çapları ise
100-300 hatta 500 m’yi bulabilmektedir. Maki örtüsüyle kaplı kumul alanları, düz ve hafif
dalgalı bir yapıya sahiptir. Bunların en tipik olanları yan yana ve eğimli sıralar hâlinde
uzanırlar. Yükseklikleri 1-3 m, en fazla 10-30 m kadardır. Uzunlukları ise 100-300 m’den
birkaç km’ye kadar değişir. Uzanış yönleri rüzgârın esiş yönüne bağlı olduğundan, çoğu
zaman esiş yönüne paralel ve çizgisel bir şekilde uzanırlar. Bu tip çöller, diğer çöllere göre
daha zengin bir bitki örtüsüne sahiptirler. Boyları 4 m’yi bulan siyah saksavul ağaçları 5-10 m
arayla yer alırlar; çalılıklar ve sarmaşık cinsi sarılgan bitkiler de bu tür çöllerin yüzeyine
seyrek bir şekilde dağılmışlardır (İbrahimov ve Soykan, 1996; 9-10).
Türkmenistan’da vahalar ve yaylalar geniş alan kaplamamakla birlikte, yoğun
yerleşme ve tarım bölgeleridirler. Vahalar, Karaboğaz Gölü’nün doğusunda yer alan Turan
Ovası’nda ve Amuderya kıyılarında yoğunluk kazanırlar; Kopet, Murgab, Orta ve Aşağı
Ceyhun vahaları bunların başlıcalarıdır. Ülkenin batısında ve güneyinde yer alan yaylaların en
büyüklerini ise Karapul, Bacur ve Balkan yaylaları oluşturur.
Asya’nın iç kesimlerinde yer alan Türkmenistan’da yüzey şekillerinin iklim üzerindeki
etkisi büyüktür. Güneyden dağlarla çevrili olan ülkenin yüzölçümünün büyük bir bölümünün
de çöllerle kaplı olması, sert ve karasal bir iklimin hüküm sürmesine neden olmaktadır. Buna
bağlı olarak da sıcaklık değerleri gün ve yıl içinde büyük farklılıklar gösterir. Yaz aylarında
ender olarak 350C’nin altına düşen sıcaklıklar, Karakum Çölü’nde 500C hatta 550C’yi
bulabilmektedir. Buna karşılık, kışlar çok sert ve kısa geçer. Ocak ayı ortalamaları 40C-50C
arasında değişmekle birlikte, sıcaklık değerleri sık sık -250C’nin altına düşebilmektedir.
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Örneğin, Afganistan sınırında yer alan Kuşka’da kış mevsiminde sıcaklıklar -33OC’ye kadar
düşmüştür. Şiddetli rüzgârlar ve çisentili yağmurlar, bu soğuğu daha da arttırmaktadır.
Türkmenistan’da yüksek sıcaklık değerlerine buharlaşmanın şiddeti ve yağış azlığı da
eklenince, çöl şartları kendiliğinden ortaya çıkmaktadır. Türkmenistan, yağış değerlerinin
gerçekten oldukça düşük olduğu bir ülkedir. Güneybatıdaki yaylalarda 200-300 mm arasında
değişen yıllık yağış değerleri, çöl bölgelerinde 150 mm’nin de altına inmektedir. Örneğin,
Hazar Denizi yakınlarında yer alan Türkmenbaşı’nda bile yıllık yağış yalnızca 138 mm
kadardır.
Ülkede su kaynaklarının dağılışı oldukça farklıdır. En büyük nehir olan Amuderya,
Türkmenistan’ın doğu ve kuzeydoğu sınırlarını kuşatır ve bütün yıl boyunca akar. Atrek,
Sumbar, Tecer ve Murgap da diğer büyük akarsuları oluştururlar. Kaynağını Kopet
Dağları’ndan alan Atrek nehri bir süre İran ile olan sınırı oluşturacak şekilde aktıktan sonra,
bir kolu olan Sumbar gibi o da Hazar Denizi’ne dökülmektedir. Her ikisi de Afganistan’da
Babadağ’dan doğan Tecer ve Murgap nehirleri ise, Türkmenistan topraklarına girip bir süre
aktıktan sonra Karakum Çölü’nde kaybolurlar. Karakum Çölü’nde su kaynakları çölün
kuzeybatısındaki Uzboy vadisinde ve ayrıca kuzeydoğusu ile güneydoğusunda yer alır. Diğer
bölgelerde doğal su kaynakları bulunmamaktadır. Buna nem oranının son derece düşük
olması ve yağışların yetersiz olması da eklenince, suni yoldan su ihtiyacını karşılanması yani
sulama büyük önem taşımaktadır. Sulama amacıyla birçok kanal ve gölet inşa edilmişse de bu
problemin çözümünde en büyük rolü Karakum Kanalı oynar. Ülkenin güneydoğusunda
Amuderya nehrinden başlayarak Karakum çölünde uzanan Karakum kanalı, dünyanın en
büyük sulama ve taşımacılık kanallarından birisidir. Yapımına 1950’de başlanan ve ancak
1990’ların başında tamamlanabilen kanal, Gazanjik yerleşme biriminden itibaren 100 km
kadar açık kanal sisteminde olup, batıda borular içindedir. Böylece, Karakum çölünün güney
kısmı ile birlikte Nebitdağ ve Türkmenbaşı yerleşmelerinin su ihtiyacını da karşılamaktadır.
Türkmenistan’da su kaynaklarını bulunduğu belirli bölgeler haricinde başlıca su
kaynağını yağmurlar oluşturur. Yukarıda da değinildiği gibi yağış değerleri de oldukça düşük
olmakla birlikte, çöllerde su toplamak üzere kille sıvanmış çukurlar (takır) hazırlanır ve
bunlar ilkbahar yağmurlarıyla dolarak küçük birer göl oluştururlar; ancak yaz sıcaklarında
kururlar. Hatta yerli nüfus bu takırlarda kuyular açarak suyu derinlerde tutmakta ve böylece
buharlaşmasını önlemektedir (İbrahimov ve Soykan, 1996).

4.2. Nüfus ve Yerleşme
4.2.1. Nüfusun Gelişme Seyri ve Dağılışı
Türkmenistan’ın idari tarihçesinde, 1880’li yıllardan itibaren başlayan Rus hâkimiyeti
dönemi ile 1925-1991 yılları arasındaki SSCB’ne bağlı olunan özerk cumhuriyet dönemi
önemli bir yer tutmaktadır.
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TÜRKMENİSTAN’DA NÜFUSUN GELİŞME SEYRİ (1897-2013)
Yıllar

Toplam
Nüfus

Şehirsel
(%)

Nüfus Kırsal Nüfus (%)

1897

750.000

10.5

89.5

1913

1.042.000

11.2

88.8

1917

901.000

-

-

1926

998.000

13.7

86.3

1939

1.252.000

33.2

66.8

1951

1.225.000

38.4

61.6

1959

1.516.000

46.1

53.9

1970

2.159.000

47.9

52.1

1979

2.759.000

48.0

52.0

1989

3.534.000

45.4

54.6

1990

3.622.000

45.2

54.8

1991

3.714.000

45.4

54.6

2011

5.450.000

45.0

55.0

2013

5.171.943

49.0

51.0

Türkmenistan’da ilk nüfus sayımı 1897 yılında yapıldı; bu sayımın sonuçlarına göre o
yıllarda Rusya’ya bağlı olan ülkenin nüfusu 750.000 dolayındaydı. Sovyetler Birliği’nin
kurulmasından sonra bu ülkeye bağlı bir cumhuriyet olarak Türkmenistan’da 6 kez nüfus
sayımı (1926, 1939, 1959, 1970, 1979 ve 1989) yapılmıştır. Ülkede yapılan ilk nüfus
sayımından günümüze kadar geçen yaklaşık 100 yıllık devrede nüfusu 5.2 milyona ulaşmıştır.
Türkmenistan topraklarının 2/3’sinden fazlasını Karakum Çölü oluşturduğundan,
nüfusun dağılışı son derece eşitsizdir. Kopet Dağlık kütlesinin etekleri, Amuderya nehri
vadisi ve vahalar ülkenin en yoğun nüfuslu alanlarıdır.

4.2.2. Nüfusun Sosyal ve Ekonomik Özellikleri
Türkmenistan’da 1990’ların başlarında % 2.5 dolayında olan yıllık nüfus artış hızı,
günümüzde %1.8 seviyesine kadar düşmüştür. Nüfus artış oranı ülke genelinde düşmekle
birlikte, Türkmen nüfusta görülen yüksek artış etnik yapı içinde Türkmenlerin payını giderek
arttırmıştır. Gerçekten de günümüzde ülkede çok sayıda ve değişik oranlarda farklı etnik
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gruplar yaşamakla birlikte, %77’lik paylarıyla Türkmenler başta gelmektedirler. Bunlara
sırasıyla %9.2 ve %2.5’lik paylara sahip olan Özbekler ve Kazaklar da katıldığında,
Türkmenistan kendi siyasi sınırları içinde yaklaşık %90’lık bir payla Türk kökenli grupların
en çok yer aldığı Orta Asya ülkesi olmaktadır. Diğer tüm Orta Asya cumhuriyetlerinde olduğu
gibi, Türkmenistan’da da Ruslar nüfusun önemli bir kısmını oluşturmaya devam
etmektedirler. Ülkeye 19. yüzyılda yerleşmeye başlayan Ruslar toplam nüfusun her zaman
önemli bir kısmını oluşturmuşlardır. Ancak, 1979’da nüfusun %13’ünü kapsayan payları
1989’da %9’a düşmüş ve bu düşüş bağımsızlığın kazanılmasından sonra daha da artmıştır.
Günümüzde nüfusun %6.7’sini oluşturan Ruslar, daha çok şehirlerde ve büyük kasabalarda
yaşamaktadırlar. Ülkedeki önemli etnik gruplardan Özbekler Daşhovuz ve Lebap
vilayetlerinde, Kazaklar çoğunlukla ülkenin batısında ve Daşhovuz’da yaşarlarken, nüfusun
%1.1’ini oluşturan Tatarlar Aşgabat, Mari, Çarçau, Türkmenbaşı, Nebitdağ, Bayramali,
Daşhovuz ve Yolöten şehirlerinde toplanmışlardır. Diğer küçük gruplardan Azeriler,
Ermeniler ve Ukraynalılar da yine bu şehirlerde yaşamaktadırlar. Ülkede belirtilmesi gereken
gruplardan bir tanesi de Beluclar’dır. Nüfusun %0.7’sini oluşturan Beluclar, Mari vilayetinin
Yolöten, Türkmenkale ve Paragat ilçelerinde görülmektedirler. Ayrıca ülkede Dağıstanlılara,
Almanlara, Bulgarlara, Romanyalılara ve Korelilere de rastlanmaktadır.
Türkmenistan’da nüfusun etnik yapısında görülen farklılıklar, doğal olarak, inanç
sistemleri ile konuşulan dillerde de yansımaktadır. Resmi dil olan Türkmence nüfusun %72’si
tarafından konuşulurken, Rusça (%12), Özbekçe (%9), Kazakça (%2) ve diğer diller (%5.1)
onu izler. Yine, nüfusun %89’u Sünni Müslümandır; Doğu Ortodoks kilisesine mensup
olanlar nüfusun %9’unu oluştururken, geri kalan %3’lük payın dini inanışı ise
bilinmemektedir.
Tarımın en önemli ekonomik faaliyet olduğu Türkmenistan’da, bu durum çalışan
nüfusun ekonomik faaliyet kollarına göre dağılımında da yansımaktadır. Günümüzde çalışan
nüfusun çok büyük bir kısmı -%41.9’u tarım sektöründe çalışırken, sanayi ve inşaat sektörleri
(%20.8) ile sağlık, eğitim, kültür ve sosyal hizmetlerde (%18.8) çalışanlar bunu izler. Çalışan
nüfusun geri kalanının %6’si ulaşım ve haberleşme, %5.7’si ticaret ve kamu sektöründe,
%4.3’ü hizmetlerde ve %25.’i de yönetim/idari görevlerde istihdam edilirler.

4.2.3. Yerleşme Yapısı ve Başlıca Şehirsel Yerleşmeler
Daha önce, Türkmenlerin çoğu “yurt” adı verilen geçici konaklama yerlerinde
konaklıyor ve hayvan sürüleri ile birlikte konargöçer bir hayat yaşıyorlardı. Günümüzde ise,
nüfusun yarısından fazlası -yaklaşık %55’i, pamuk tarımı yapan yerleşik çiftçiler hâlinde
köylerde yaşamaktadırlar. Türkmenistan nüfusunun geri kalan %45’i de şehirlerde yaşar.
1897 yılında nüfusun yalnızca %10.5’i şehirlerde yaşarken, bu oran 1959’a kadar giderek
artarak günümüzdeki seviyesine ulaşmış ve bu tarihten sonra da yaklaşık aynı seviyede
kalmıştır.
Türkmenistan idari açıdan 5 vilayete (Ahâl-Etek, Mari, Taşauz, Lebap ve Balkan),
vilayetler 20 şehir ve 71 şehir tipli kasabaya, bunlar 43 ilçeye, ilçeler de sayıları 278 kadar
olan köylere (oba) bölünmüştür. Ayrıca, çöl bölgelerinde bir su kaynağı başında birkaç
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meskenden oluşmuş küçük yerleşim birimleri de (sayıları 1600 kadar) bulunmaktadır.
Türkmenistan’da bir yerleşmenin şehir olarak kabul edilebilmesi için, en az 5.000 nüfusa
sahip olması ve nüfusunun %66’sının da memur ve işçilerden oluşması gerekmektedir.
Aşgabat, Mari, Türkmenbaşı (Krasnovodsk) ve Çarçau ülkedeki en eski şehirlerdir. Taşauz,
Bayramali, Tejen, Kerki, Kızılarbat, Kazancık ve Yolöten 1940 yılında şehir olmuşlar;
bunlara 1967’den sonra Nebitdağ, Çeleken, Guşkı, Büzmeyin eklenmiş ve son yıllarda da
Köhneurgenç, Gavurdağ, Seydi, Kumdağ ve Şatlık şehir kategorisine alınmışlardır.
Türkmenistan şehirleri farklı kriterlere göre sınıflandırılırlar. Örneğin, yönetsel açıdan
sınıflandırıldıklarında doğrudan devlet yönetimine bağlı olan Aşgabat, vilayet
yönetimindekiler (11 adet) ve ilçe merkezleri (8 adet) olmak üzere üç gruba ayrılırlar.
Türkmen şehirlerinin bir başka gruplandırılması nüfusları dikkate alınarak yapılabilir. Nüfusu
400.000’in üzerinde olanlar (Aşgabat), 200.000-400.000 arasında nüfusa sahip olanlar
(günümüzde bu grupta şehir bulunmamaktadır), 100.000-200.000 arasında nüfusa sahip
olanlar (Çarçau, Taşauz), 30.000-100.000 arasında nüfusa sahip olanlar (Mari, Nebitdağ,
Türkmenbaşı, Bayramali, Tejen, Kızılarbat, Büzmeyin) ve 30.000’in altında nüfusa sahip
şehirler (Gavurdağ, Kerki, Köhneurgenç, Çeleken, Guşgı, Yolöten, Seydi, Şatlık, Kumdağ)
gibi. Türkmenistan şehirleri, ayrıca fonksiyonlarına göre de sınıflandırılmaktadırlar. Şehirler,
yönetim fonksiyonlarına göre (başkent Aşgabat; vilayet merkezi şehirler: Mari, Taşauz,
Çarçau, Türkmenbaşı; ilçe merkezi şehirler: Nebitdağ, Çeleken, Guşgı vd.), sanayi
fonksiyonuna göre (Nebitdağ, Çarçau vb.), ulaşım fonksiyonuna göre (Türkmenbaşı) ve tarım
fonksiyonuna göre (tarım ürünlerinin işlendiği merkezler) olmak üzere bu kez dört gruba
ayrılmaktadırlar.
Başkent Aşgabat, İran sınırına 30 km uzaklıkta, Karakum çölünün güneyinde ve Kopet
dağlarının güney etekleri üzerindeki Ahal vadisi içinde yer almaktadır. Aşgabat, 1881 yılına
kadar küçük bir Türkmen kasabasıydı. Ancak bu tarihte Rusların yerleşmenin yakınlarında
yeni bir kale inşa etmeleri ve 1885’de de Zakaspiskaya demiryolunun buradan geçmesiyle
hızla büyüyerek nüfusu 45.000’e ulaştı. 1917 Devrimi’nden sonra yönetim merkezi olan
Aşgabat’a 1919’da mahalli bir devrimci olan Poltorask’ın adı verildiyse de 1927’den sonra
yeniden eski adını aldı. 1948 depreminde tümüyle yıkılan şehir, daha sonra eski planına göre
yeniden inşa edildi. Hızla artan nüfusu karşısında büyük ölçüde su sıkıntısı çekmeye
başlamakla birlikte, 1962’de Karakum Kanalı’nın şehre ulaşmasıyla bu sorun da ortadan
kalktı. Aşgabat, günümüzde Türkmenistan’ın idari, kültürel, sanayi, ulaşım ve ticari
merkezidir. Aynı zamanda, vaha içinde yer alması ve Kopet dağlarına yakınlığı dolayısıyla
(dağ-vadi-çöl üçlüsü) çok güzel bir doğal manzaraya sahiptir.
Ülkenin ikinci büyük şehri olan Çarçau, aynı zamanda “Çarçau Yönetim Birimi”nin de
merkezidir. Trans-Hazar demiryolunun 1886’da Amuderya nehri yakınlarına kadar
uzatılmasından sonra bir Rus yerleşim bölgesi olarak kurulmuş ancak hem demiryollarının
kavşağında yer alması hem de Amuderya nehri üzerinde limana sahip olması nedeniyle kısa
sürede gelişmiştir. Günümüzde şehirde, kimya (süperfosfat) ve tekstil (ipekli dokuma) sanayi
kollarına ait tesislerle çırçır atölyeleri yer almaktadır. Çarçau, aynı zamanda, bölgede
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yetiştirilen Karakul koyunlarından elde edilen astragan kürklerinin imalât ve pazarlama
yeridir de.
Taşauz, ülkenin kuzeyindeki “Taşauz Yönetim Birimi”nin merkezidir. Harzem
vahasının batısında yer alan yerleşme, Şavat kanalının her iki yakasında kurulmuştur.
Önceleri bir kale ve pazaryeri fonksiyonuna sahip olan Taşauz, 1950’li yıllarda demiryolunun
geçmesiyle hızla gelişmiştir. Günümüzde daha çok kanalın güney kesimine doğru
genişlemekte olan şehirde gelişmiş olan sanayi kolları pamuklu dokuma, gıda ve oto
sanayidir.
Türkmenbaşı Hazar Denizi kıyısında, Balkhan yarımadası üzerinde kurulmuştur.
Şehir, Rus istilâlarında atlama taşı olarak kullanılmıştır. Ruslar tarafından Krasnovodsk
(Kızılsular) olarak belirlenen şehrin adı, 1993’de Türkmenbaşı (aynı zamanda Cumhurbaşkanı
Sapermurad Niyazov’un da soyadı olarak seçtiği) olarak değiştirilmiştir.
Abbasiler döneminde ünlü bir eğitim ve öğrenim merkezi olan Merv, Selçuklular
döneminde başkent olmasıyla gelişmesinin zirvesine ulaşmıştı. Ancak 1221’de Moğol
akınlarıyla yerle bir edildi. Bundan sonra da eski önem ve cazibesine bir daha kavuşamadı.
Günümüzde, merkezinde ve çevresinde yer alan Kızlar Sarayı, Erk Kale, Gevir Kale ya da
Sa’d bin Ebi Vakkas ve Muhammed İbn Zeyd gibi İslâm büyüklerinin türbeleri ile tarihi bir
kimlik taşımaktadır (İbrahimov ve Soykan 1996; (Devlet, 1989; Özey 1997, 1998, 2009,
2012)

4.3. Ekonomik Yapı
Türkmenistan,
incelenebilmektedir:

günümüzde

ekonomik

açıdan

beş

bölgeye

ayrılarak

1) Batı Türkmenistan Ekonomik Bölgesi (Balkan Vilayeti): 138.500 km2’lik
yüzölçümüyle ülke toplam arazisinin %28.4’ünü kaplayan Batı Türkmenistan İktisadi
Bölgesi, Türkmenistan’ın en gelişmiş sanayi bölgesidir. Ülkenin başlıca petrol çıkarım
alanları bu bölgede toplandığı için, sanayi daha çok petrole dayalıdır; petrol sanayinin tüm
sanayi üretimi içindeki payı %75’tir. Bölgede petrole dayalı olan kollar dışında kimya
(Karaboğaz, Kuvumayak ve Cebel’de)ve inşaat (Kızılarbat, Bekdaş, Türkmenbaşı; Nebitdağ
ve Çeleken’de) sanayileri de gelişmiştir. Petrol dışında doğalgaz, (Kızılkum ve
Ördekligaz’da), çeşitli mineralli tuzlar, inşaat hammaddeleri ve bentonit bölgenin diğer yeraltı
zenginlikleridir.
Batı Türkmenistan, aynı zamanda, ülkede şehirleşme oranının da en yüksek olduğu
bölgedir; nüfusun %82’si şehirlerde yaşar. Bölgenin önemli şehirleri olan Nebitdağ bir petrol
çıkarım, Türkmenbaşı ise ulaşım, sanayi ve balıkçılık merkezleridir. Denizyolları,
demiryolları, karayolları ve havayollarının birleştiği Türkmenbaşı, aynı zamanda Orta
Asya’da kara içinde (Hazar kıyısında) yer alan tek büyük limandır. Kafkasya, Ukrayna ve
Rusya’nın güney bölgeleri Hazar Denizi üzerinden Türkmenbaşı limanı vasıtasıyla
birleşmektedir.
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Arazisinin ancak %9.4’ünün tarıma elverişli olduğu bölgede ekili topraklar azdır ve
ülke toplamının ancak %3’ünü oluşturur. Tarım alanları Batı Kopet dağının eteklerindeki
düzlükler ile Atrek ve Sumbar ovalarında yer alır. Bölgedeki 28 çiftliğin 19’unda koyunculuk
yapılmaktadır. Ülkedeki karakul koyunculuğunun %19’u bu bölgenin payına düşer.
Bölge, Hazar Denizi’nin doğu kıyıları, Mollagara kaplıcası ve çamur banyosu, Doğu
Kopet Dağı ve Büyük Balkan dağlarında iklim tedavi (kilimaterapi) merkezleri ve Karakum
Kanalı kenarındaki dinlenme yerleri ile rekreasyonel zenginliklere de sahiptir.
2) Ahal-Etek Ekonomik Bölgesi (Ahal-Etek Vilayeti): Türkmenistan’ın başkenti
Aşgabat bu bölgede yer alır. Bu nedenle, Ahal-Etek ekonomik bölgesi ülkenin gelişiminde
önemli bir yer tutmaktadır. 95.400 km2 yüzölçümüne (Türkmenistan’ın %19.6’sı) ve 910.000
kişilik bir nüfusa sahip olan bölgede, nüfus yoğunlukları özellikle vahalarda km2’de 90 kişiyi
geçmektedir. Bölgedeki şehirler çok uluslu, köyler ise tek ulusludur (Türkmen, Rus, Kazak
köyü gibi).
Başkent Aşgabat ülkenin toplam sanayi üretiminin %10’unu, bölgenin sanayi
üretiminin ise %80’ini karşılamaktadır. Şehirde petrol makineleri, pamuklu kumaş, şekerleme
ve halı üreten çok sayıda büyük tesis bulunur. Bölgede Aşgabat dışında Baharden, Kaka ve
Tejen gelişmiş olan diğer yerleşmelerdir. Baharden’de halıcılık ve el sanatları gelişmiştir;
ayrıca ünlü Arçman kaplıcası da yeraltı mineral suları ve kükürtlü sular bakımından zengin
olan bu yörede yer almaktadır. Kaka ve Tejen ise birer pamukçuluk ve koyunculuk
merkezidirler.
3) Güney Türkmenistan Ekonomik Bölgesi (Mari Vilayeti): Ülkenin güneyini
kaplayan bu bölge, Türkmenistan’ın doğalgaz rezervlerinin %70’ine sahiptir. Türkmenistan’ın
doğalgaz üretiminin yarısından çoğu (en büyük rezervler Şatlık’da) bu bölgeden
karşılanmaktadır. Bölgenin merkezi olan Mari şehrindeki doğalgazla çalışan elektrik santrali,
yıllık 1.600.000 kwh üretimi ile ülkenin elektrik enerjisi ihtiyacının %75’ini karşılar. Mari’de
sanayi üretiminin büyük çoğunluğu doğalgaz ve enerji üretimine yöneliktir; bunun yanı sıra
deri, yün, bitkisel yağ, pamuk ipliği, azot, sabun, bira, şarap ve inşaat malzemeleri üreten
tesisler de şehirde yoğun olarak bulunmaktadırlar.
Güney Türkmenistan ekonomik bölgesinin en gelişmiş yöresi Murgap vahasının aşağı
kesimleridir. Mari ve Bayramali gibi ülkenin büyük şehirlerinin yer aldığı bu yöre, bölgenin
sanayi üretiminin %94’ünü, tarımsal üretimin %90’ını ve pamuk üretiminin de %94’ünü
karşılamaktadır. Bayramali, aynı zamanda, burada bulunan termal suların varlığına ve
1929’da kaplıca tesislerinin açılmasına bağlı olarak bir dinlenme-kaplıca merkezine
dönüşmüştür. Murgap vahasının yukarı kesimi ise, Murgap vahasının aşağı kesimi kadar
gelişmiş olmamakla birlikte, önemli bir koyunculuk faaliyetine sahne olmaktadır. Burada yer
alan Guşgı, eski SSCB’nin en güney ucundaki şehir konumundaydı. Hanhovuz yöresi ise
Karakum Kanalı’nın buradan geçmesiyle gelişmeye başlamıştır ve günümüzde doğalgaz
üretilen ve koyun yetiştirilen bir alan niteliğindedir.
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4) Orta Amuderya Ekonomik Bölgesi (Lebap Vilayeti): Ülke arazisinin %19’unu
kaplayan bu ekonomik bölge, Amuderya’nın orta kesimlerinde ve her iki kıyısında 570 km
boyunca uzanır. Bölgenin zengin su potansiyeli Orta Amuderya vahasını oluşturmuş ve tüm
yerleşmeler ile ekili alanlar bu vahada toplanmıştır. Uzunluğu 4.100 km’yi bulan ve tümü
Amuderya nehrinden başlayan 21 sulama sisteminin kurulduğu bölgede çok sayıda pamuk
yetiştirme çiftliği bulunmaktadır. Bölgenin hepsi de sulanan ve 248.000 hektarı bulan ekili
arazisi üzerinde yalnızca pamuk değil, tahıl, sebze ve meyve yetiştiriciliği de önemlidir. Orta
Amuderya Ekonomik Bölgesi, kükürt, doğalgaz, potasyum, inşaat hammaddeleri ve taş
kömürü rezervleri açısından da zengindir. Metal eşya, inşaat, gıda, içki, tekstil ve elektrik
üretimi gibi sanayi kollarının gelişmiş olduğu bölge, ülkedeki gübre, dokuma ve iç giyim
konfeksiyonculuğunun %90’ını, dış giyim tekstil sanayinin %60’ını, tahılın %46’sını, pamuk
ipliğinin %28’ini ve etin %24’ünü üretmektedir.
Lebap ve çevresi, Orta Amuderya Eknomik Bölgesi’nin merkezi durumundadır. Nüfus
açısından Aşgabat’dan sonra ülkenin ikinci büyük şehri olan Çarçau ise, dağalgaz sanayisinin
geliştiği bir merkezdir. Sanayinin yerel ürünlerin (pamuk, et, süt, ipek, bitkisel yağ, karakul
koyunculuğu) işlenmesine dayalı olduğu Çarçau, çok sayıda sanayi tesisine sahiptir. Yine,
bölgedeki önemli yerleşmelerden Seydi bir petrol çıkarım merkeziyken, Kerki’de sulamalı
pamuk tarımı, karakul koyunculuğu ve ipekçilik gelişmiştir. Gavurdağ ve Darganata da
bölgenin diğer büyük şehirleridir.
5) Aşağı Amuderya Ekonomik Bölgesi (Taşauz Vilayeti): Bu ekonomik bölge,
Türkmenistan’ın kuzeyinde, Amuderya nehrinin aşağı kesiminde yer alır. Şehirsel nüfus
oranının oldukça düşük olduğu (%32.2) bölgede, nüfus artışı ülke ortalamasının üzerindedir.
Aşağı Amuderya vahası bölgenin %7.5’ini kaplar ve tüm sulama kanalları, şehirler, kasabalar
ve köyler burada yer alır.
Türkmenistan’daki ekili toprakların %25’i bu bölgede yer almakla birlikte, bölge
topraklarının ancak %2’si ekilidir. Bununla birlikte, ülkede üretilen toplam pamuğun
%30’undan fazlası, pamuk yağının %24’ü, tahılın %17.5’i, pirincin tamamı bölgenin payına
düşmektedir. Tarımda pamuk tarımı hâkimken, hayvancılık faaliyetlerinin esasını koyunculuk
oluşturur. Bölgedeki sanayi faaliyetleri ise, yerel hammaddeyi işleyen gıda ve tekstil gibi
kollara dayanmaktadır. Yağ, et, süt, basit metal eşyalar üreten fabrikaları, sebze ve balık
konserveciliğini, inşaat malzemeleri üretimini, çırçır ve halı dokuma atölyelerini kapsayan
imalât faaliyetleri, Taşauz, Köhneurgenç, Tahta ve İlyalı gibi yerleşmelerde
toplanmıştır(Devlet, 1989; Özey 1997, 1998, 2009, 2012) .

4.3.1. Tarım ve Hayvancılık
Türkmenistan ekonomisi temelde tarıma dayalı olmakla birlikte, ülke topraklarının
ancak %2’si tarımsal kullanıma uygundur. Toplam 39.4 milyon hektar olan tarım ve mera
alanlarının 17 milyon hektarlık kısmı tarıma elverişlidir; bu 17 milyon hektarlık alanın da 4.5
milyon hektar kadarının tam anlamıyla tarımsal niteliği vardır. Ancak, 1951’de yapımına
başlanan ve giderek genişletilen Karakum sulama kanalları sistemi, ülkenin yaklaşık %80’ini
kaplayan çölün güney ve güneybatı yarısında 1.5 milyon hektarlık bir arazinin daha tarıma
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açılmasını sağlamıştır. Amuderya’nın suları, Karakum Kanalı ile ülkenin doğusunda yer alan
Kerki kasabasının doğusundan Merv, Aşgabat, Kızılarvat, Nebitdağ ve Türkmenbaşı’nın
batısına kadar taşınmaktadır. Yine, kanalın yan yollarının yapımı hâlen sürmekte ve sulama
kapasitesi gün geçtikçe arttırılmaktadır. Dolayısı ile tarımsal faaliyette sulama oldukça
yaygındır. Ülkede sulamalı tarım yapılan başlıca bölgeler, Kopet Dağı’nın etekleri ile
Murgap, Tejen, Havuzhan ve Orta ve Aşağı Amuderya vahalarıdır.
Türkmenistan’da tarıma elverişli toprakların (susuzluktan ekim yapılamayan çöl ve
bozkır toprakları suya kavuştuğunda üretim ve verim artıyor) yarısında pamuk ekilidir. Bu
topraklarda MÖ 3. yüzyıldan beri var olduğu bilinen pamuk tarımı esas olarak 1890’lı yıllarda
önem kazanmaya başlamış ve ülke çapında demiryollarının inşa edilmesi gelişmesinde büyük
rol oynamıştır. Yıllık pamuk üretimi 1.5 milyon ton dolayında olan Türkmenistan, Bağımsız
Devletler Topluluğu pamuk üretiminin %15’ini karşılamaktadır. Ancak tarımsal üretimin
%60’dan fazlasını pamuğun oluşturması, ülkede bazı ürünlerin ihtiyacını doğurmaktadır.
Türkmenistan’da tahıl tarımı gelişmemiştir. 184.000 hektar alanda yapılan tahıl
tarımından yılda 450.000 ton kadar ürün elde edilir. Meyvecilik ve sebzecilik ise gelişmiştir;
kavun, karpuz ve kabak ülkenin en eski tarım ürünlerini oluşturmakla birlikte özellikle kavun
ekimi (200 kadar türü var) çok yaygındır. Meyvecilik daha çok Kopet dağı eteklerinde
yaygındır; Kargala ve Kızılatrek çevrelerinde subtropikal türlerin üretilmesi de ayrı bir özellik
olarak karşımıza çıkmaktadır.
Ülkede gelişmiş olan bir tarımsal faaliyet türü de bağcılıktır. 250.000 hektarlık bir
araziye yayılmış olan bağların %68’i Aşgabat, %19’u da Mari’de yer alır.
Türkmenistan ekonomisinde besi hayvancılığı da önemli bir yer tutmaktadır. Kırlarda
ve göçebe yaşamda hayvancılığın temel geçim kaynağını oluşturduğu ülkede, özellikle
koyunculuk gelişmiştir. 5.5 milyon dolayındaki koyun varlığının %80’i astragan kürkü ve
yününü üretmek için yetiştirilen karakul koyunlarına aittir; geriye kalan koyunlar sarıca
cinsidir. Astragan kürk koyunculuğu, bu konuda uzmanlaşmış olan ve çoğunluğu Mari (%37),
Türkmenbaşı (%18) ve Aşgabat’da (%14) yer alan koyun çiftliklerinde yapılmaktadır.
Ülkedeki büyükbaş hayvancılık ise, pamukçuluk ile entegre olmuştur. Mari, Taşauz ve Lebap
vilayetlerinde pamuk hasat edildikten sonra tarlalarda yonca yetiştirilir. Bu üç bölgede
gerçekleştirilen üretim, ülke süt ihtiyacının tümünü, etin %28’ini ve diğer hayvansal ürünlerin
de %36’sını karşılamaktadır. Domuz yetiştiriciliği ülkede nispeten yenidir (1965’lerden
sonra). Aşgabat, Çarçau ve Mari’de görülen bu faaliyette 267.000 dolayında domuz
varlığından ve yılda 10.000 ton et üretiminden söz edilebilir. Arıcılık ve ipekçilik de
Türkmenistan’daki hayvancılık faaliyetleri içinde önemli bir yere sahiptirler. Çöllerdeki
bitkilerden üretilen Türkmen balı ünlüdür ve Almanya, Çekoslovakya ve Japonya gibi
ülkelere ihraç edilmektedir. Türkmenistan ipek üretiminde, Orta Asya ve Kafkaslarda yer alan
Türk ülkeleri arasında Özbekistan ve Azerbaycan’ın ardından üçüncü sırada yer almaktadır.
Çarçau (tek başına üretimin %50’sini karşılıyor), Taşauz, Mari, Aşgabat ve Türkmenbaşı
ülkedeki başlıca ipekçilik merkezleridirler (Devlet, 1989; Özey 1997, 1998, 2009, 2012) .
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4.3.2. Yeraltı Zenginlikleri
Türkmenistan, çıkarım ve işlenme maliyetleri yüksek olmakla birlikte, yeraltı
kaynakları bakımından oldukça zengindir. Başta doğalgaz olmak üzere petrol, kükürt,
potasyum, kayatuzu, demir, değerli metaller, mineralli sular ve inşaat hammaddeleri ülkenin
önde gelen yeraltı zenginlikleridir.
Doğalgaz rezervlerinin 8.1 trilyon m3 olduğu tahmin edilen Türkmenistan’da en büyük
yataklar ülkenin güneydoğusunda Amuderya havzasındaki Devletabad’da yer alır; buradaki
yataklar ülkenin toplam doğalgaz rezervinin yarısını içermektedir. Ayrıca, Dönmez,
Börrideşik, Kükürtlü, Kerpiçli, Balkuyu, Sakar, Malay, Kızılkum, Karadeğiş, Samantepe,
Tejen, Mollaker, Seyrap ve Naip de diğer doğalgaz üretim alanlarıdır. İlk olarak 1966’da Ojak
yatağında başlayan doğalgaz üretimi, günümüzde yılda 80-90 milyar trilyon m3’e ulaşmıştır.
Doğalgaz üretimi açısından Orta Asya ülkeleri arasında ilk sırada yer alan Türkmenistan,
dünya doğalgaz rezervlerinin de önemli bir kısmına sahip olduğundan enerji pazarları için
büyük önem taşımaktadır. Doğalgazın %12’si ülke içinde tüketilmekte, geriye kalan kısmı
diğer eski Sovyet cumhuriyetlerine ihraç edilmektedir. Türkmenistan, yabancı yatırımın da
desteğiyle, ekonomisini yeniden canlandırmak için dev doğalgaz rezervlerine güvenmekte ve
potansiyel ihracatı bunun odak noktası olarak görmektedir. Ancak ihracat yollarının
arttırılması ülkenin en önemli sorunudur. Günümüzde, Türkmenistan doğalgazını yabancı
pazarlara göndermek için tümüyle Rus boru hattı sistemine bağımlı durumdadır. Bundan
başka, yerel ve yabancı tüketicilerin ödeme yapmamaları ve geçiş ücretleri konusunda Rusya
ile yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle, son yıllarda doğalgaz üretimi düşmüş ve ihracat durma
noktasına gelmiştir. 1.5 milyar doları bulan borçları nedeniyle 1997’de Ukrayna’ya gaz
vermeyi kesen Türkmenistan, ödemelerin %60’ının gıda maddeleri ya da petrol ekipmanı ile
yapılmasında anlaşılınca 1998’in başında bu ülkeye yeniden gaz göndermeye başlamıştır.
Aynı zamanda, ihracatı arttırmaya yönelik planların bir parçası olarak, Rus boru hattı
sistemine alternatifler geliştirilmektedir. Bunlardan ilki, 1997 sonunda açılan ve
Türkmenistan’ın Korpedze doğalgaz alanını İran’daki Kurt-Kui’ye bağlayan 200 km
uzunluğundaki boru hattıdır. Ayrıca, Türkmenistan’dan Türkiye’ye biri kara üzerinden diğeri
de Hazar Denizi üzerinden geçecek olan ve İran’ın katılımını gerektirecek olan iki boru hattı
için de güzergâh değerlendirme çalışmaları yapılmaktadır. Yine, Türkmen gazının Türkiye ve
Bulgaristan üzerinden Avrupa ülkelerine, Afganistan üzerinden Pakistan’a ve yine
Türkmenistan’dan Çin’e (muhtemelen Japonya’ya da) uzanacak boru hatları konusunda
görüşmeler yapılmaktadır.
Türkmenistan’daki petrol yatakları ise, batı ve güneybatı bölgeleri ile iç kısımlarda yer
almaktadır; Nebitdağ, Kotur-Tepe, Okarem ve Çelekem yarımadası başlıca petrol üretim
alanlarıdır. 546 milyon varil petrol rezervine sahip olan Türkmenistan’ın petrol üretimi,
1990’ların başlarındaki düşüşten sonra, 1995’den beri sürekli olarak artmaktadır.
Ancak, ihracat yollarının eksikliği petrol üretiminin daha fazla arttırılmasının ve
petrole dayalı sanayinin gelişmesinin önündeki en önemli engeldir. Yeni boru hatlarının inşa
edilmesine başlanmasına rağmen, bu hatların yüzyılın sonuna kadar kullanılamayacak olması
Türkmenistan’ı ve petrol şirketlerini alternatif yollar aramaya sevk etmektedir. 1998 yılı
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başında Türkmenistan ve İran arasında bir “petrol-değişim” anlaşması imzalandı. Bu
anlaşmaya göre, Türkmenistan’ın Nebitdağı bölgesindeki Burun yatağından çıkarılan petrol
İran’ın kuzey sınırına taşınmakta ve buna eşdeğer miktarda İran petrolü de Basra Körfezi yolu
ile ihraç edilmektedir. Ayrıca, Nebitdağ ile Amuderya nehri ve Hazar Denizi kıyılarındaki
henüz işletmeye açılmamış yatakların geliştirilmesi için de çalışmalara başlanmıştır.
Türkmenistan’da petrol ve doğalgazın dışında, kömür (ülkenin batısında Karaboğak
Körfezi’nin doğusundaki Tuvergır’da, ayrıca Yağman ve Köytendağ’da), kükürt (Karakum
Çölü’nde Aşgabat’ın 250 km kuzeyinde ve Gavurdağ-Köytendağ civarında), potasyum
(ülkenin güneydoğusunda, Karabil ve Karlikkali’de), kayatuzu (Hazar Denizi kıyısındaki
Kuvlumayak, Nebitdağ, Okuzbulak ve Sultansancar’da), brom (Çeleken yarımadası ve
Nebitdağ’da), bentonit (ülkenin batısındaki Oğlanlı’da), jips yatakları (Büyük Balkanlar,
Kopet Dağı, Gavurdağ, Köytendağ ve Karabil’de) önemli rezervleri olan yeraltı kaynaklarıdır.
Ayrıca, Türkmenistan’da geniş alanlarda alüminyum, kurşun, magnezyum ve dolomit
yataklarına da rastlanmaktadır.

4.3.3. Sanayi
Türkmenistan, yeraltı kaynakları bakımından zengin olmasına rağmen, sanayide
beklenen gelişmeyi gösterememiştir. Ülkedeki sanayi tesislerinin büyük çoğunluğu, çöl
bölgesinde kalan batı kesiminde yer alır. Günümüzde pamuk, petrol ve doğalgaz üretiminde
uzmanlaşmış olan Türkmenistan’da, gelişmiş olan sanayi kolları da yerel hammaddeyi
kullanan tekstil, enerji ve petrokimya sanayileridir.
Tekstil sanayi, ülkenin toplam sanayi üretiminin %37’sini vermektedir. Pamuğun yerel
hammadde olarak kullanıldığı bu sanayi kolunda, pamuklu ve ipekli dokumalar (Aşgabat,
Mari ve Çarçau’da), yünlü dokumalar (Mari, Çarçau ve Nebitdağ’da) ve giyim eşyaları
(Aşgabat, Nebitdağ ve Çarçau’da) üretilmektedir. Ayrıca, ipekli el dokumacılığı da
gelişmiştir. Türkmenistan’da enerji üretimi de büyük önem taşımaktadır. Kişi başına düşen
elektrik enerjisi 1913’de ancak 2.3 kwh iken, bu değer 4.000 kwh’a çıkmıştır. En büyük enerji
santrali, Mari’de yer alır. 1.6 milyon kwh güç kapasitesine sahip olan bu santral, ülkenin
elektrik enerjisinin %80’ini üretmektedir. Ayrıca, Büzmeyin, Türkmenbaşı, Çarçau ve
Seydi’de termik santraller ve Nebitdağ’da da doğalgaz santrali bulunmaktadır. Petrokimya
sanayi ise, özellikle Türkmenbaşı ve Çarçau gibi ülkenin büyük şehirlerinde yer alır. Çeleken
ve Seydi’de de oto lastikleri üreten, petrol atıklarını değerlendiren ve doğalgazı işleyen
fabrikalar yer alır.
Türkmenistan’da petrol ve doğalgaza bağlı olarak üretim yapan maden sanayi
(Türkmenbaşı ve Çarçau’da), kimya sanayi (ülkenin en modern sanayi tesisleri olan kimya
fabrikaları Gavurdağ, Çeleken, Mari, Çarçau ve Balkan Vilayeti’nde yer alır), metal eşya
sanayi (bu sanayi kolundaki 53 tesis Aşgabat, Mari ve Türkmenbaşı’nda yer alır), halı-kilim
sanayi (halı üreten fabrikalar Aşgabat, Mari, Baharden, Göktepe, Kızılarbat, Kazancık,
Garrıkala, Nebitdağ’da bulunurlar) nispeten az gelişmiş olmakla birlikte, diğer sanayi
kollarını oluştururlar.
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4.3.4. Ulaşım
Türkmenistan’da çöllerin çok geniş alanlar kaplaması gelişmiş bir teknoloji
kullanımını ve yüksek maliyetli yatırımları gerekli kılmakla birlikte, ülke ulaşımda yeterli
derecede gelişmiş bir taşıma sistemine sahiptir. Ulaşım sektörünün Türkmenistan’ın ulusal
gelirine katkısı %6.5 iken, çalışan nüfusun %7.1’i bu sektörde istihdam edilmektedir.
Türkmenistan’ın ulaşım sisteminde demiryolları başrolü oynamaktadır; yük
taşımacılığının %75’i, yolcu taşımacılığının da %25’i demiryolu ulaşımı ile sağlanmaktadır.
Ülkede demiryolu yapımı 19. yüzyıl sonunda başlamış ve 1886’da Hazar-ötesi demiryolu
hattı tamamlanmıştır. Sovyet hâkimiyetinde demiryolu inşası, diğer tüm Orta Asya
ülkelerinde olduğu gibi, hızla arttı. Bunda Türkmenistan’ın pamuk, halı ve bahçe tarımı
ürünlerinin Rusya’ya gönderilmesi amaçlanıyordu. Demiryolu ağının gelişmesi, demiryolu
hatlarının yakınlarında yeni şehirlerin (Kızılarbat, Aşgabat, Tejen, Mari, Guşgı, Çarçau gibi)
doğmalarını da teşvik etmiştir. Türkmenistan’ı doğu-batı doğrultusunda kateden
Türkmenbaşı-Aşgabat-Mari-Çarçau demiryolu en önemli hat olduğu gibi, ülkeyi komşu
ülkelere de bağlamaktadır; Mari-Kuşka hattı Afganistan’a, Çarçau-Amuderya hattı ise
Rusya’ya uzanmaktadır. Ayrıca, yerel önemi olan çok sayıda hat da bulunmaktadır.
Türkmenistan’da karayollarının toplam uzunluğu 23.000 km kadardır. Başlıca ana
karayolları büyük şehirleri birbirine bağlar. Aynı zamanda, Karakum çölünü kuzeyden güneye
geçecek olan 500 km’lik Aşgabat-Taşauz otoyolu da henüz inşa hâlindedir.
Türkmenistan tümüyle karalarla çevrili olmakla birlikte, Hazar Denizi ile 800 km
boyunca uzanan bir kıyı çizgisine sahiptir. Türkmenistan’ın Hazar kıyısında yer alan ve bu
büyük iç denizin Bakü’den sonra ikinci büyük limanı olan Türkmenbaşı, ülkenin
Transkafkasya, Kuzey Kafkasya ve Avrupa’ya açılan kapısıdır. Türkmenistan, Hazar
kıyısında Bekdaş ve Alaca adlı iki limana daha sahiptir. Ayrıca, 1962 yılından beri
Türkmenbaşı ve Bakü arasında kargo ve yolcu taşımacılığı yapan yüksek tonajlı yük gemileri
ve feribotlar da çalışmaktadır.
Amuderya nehri de orta ve aşağı kesimlerinde önemli taşımacılık faaliyetlerine sahne
olmaktadır. Karakum Kanalı üzerindeki Çarjev, Kargı ve Kelif limanları aracılığıyla inşaat
malzemeleri, mineral gübreler, petrol yan ürünleri ve tarımsal ürünler taşınmaktadır.
Türkmenistan’da havayolu ulaşımı açısından en büyük merkez Aşgabat’tır. Burada yer
alan ülkenin en büyük havalimanından Moskova, St. Petersburg ve eski SSCB’nin diğer bazı
şehirlerinin yanı sıra İstanbul ve Ankara’ya da ulaşmak mümkündür. Ülkede ayrıca,
Türkmenbaşı, Nebitdağ, Çeleken, Çarçau, Mari, Taşauz ve Gavurdağ gibi şehirlerde yer
alanlar başta olmak üzere 63 havalimanı daha bulunmaktadır.
Ülkede doğalgaz, petrol ve su taşıyan boru hatları da ulaşım sisteminin önemli bir
parçasını oluşturmaktadırlar. 1946 yılında Kumdağ ile Vışka arasında uzanan 40 km’lik hat,
ilk petrol boru hattıdır. Daha sonra Vışka-Türkmenbaşı, Goturdepe-Belek-Türkmenbaşı,
Goturdepe-Çeleken hatları inşa edilmiştir. 1952 yılında doğal gaz üretiminin başlamasıyla ise,
ilk doğalgaz boru hattı Vışka-Nebitdağ arasında (30 km) hizmete girmiştir. Doğalgaz boru
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hatları giderek arttırılmış ve Kumdağ-Nebitdağ, Goturdepe-Belek-Türkmenbaşı, GoturdepeBelek-Türkmenbaşı-Bekdaş-Yeni Uzan (Kazakistan), Goturdepe-Çeleken, Nebitdağ-Belek,
Maysk-Aşgabat-Büzmeyin,
Sakar-Çarjev-Denef,
Samantepe-Mübarek
(Özbekistan),
Mollakent-Mari ve Karagüp-Guşgı hatları da açılmıştır. Bunlardan en önemlisi MayskAşgabat boru hattıdır. Bu ülke içi hatlar dışında, 4 tene de uluslararası doğalgaz hattı ülkeden
geçmektedir.
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Uygulamalar
Öğrenciler Türkmenistan ile ilgili hem fiziki hem de beşeri haritalara bakmalı ve
metinde adı geçen yerlerin adlarını bulmalıdır; böylece lokasyonlarını öğrenmelidir. İlgili web
sitelerine (wikipedia, world bank, world factbook, encyclopedica britannica gibi) ve google
earth’e bakmaları yararlı olacaktır.
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Uygulama Soruları
1)
2)

Türkmenistan’ın başkenti Aşgabat hangi bölgede yer alır?
Kugitang ve Kopet dağları ülkenin hangi kesimlerinde yer alırlar?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Orta Asya’da yaşayan Türk halkları arasında etnik özelliklerini en iyi korumuş grup
olan Türkmenlerin kökenine ilişkin kesin bir bilgi bulunmamakla birlikte, 11. yüzyılda batıya
doğru göç eden Oğuzlardan Müslüman olanlarına Türkmen dendiği ve daha sonraları
Türkmen ve Oğuz kelimelerinin aynı anlamda kullanılmaya başlandığı bilinmektedir.
Türkmenler, 19. yüzyılın sonlarına ya da diğer bir ifadeyle Rus hâkimiyetine girinceye kadar
kırsal alanlarda göçebe bir yaşam sürdüler. Rusların Türkmenlerin yaşadığı toprakları ele
geçirmeye yönelik ilk girişimleri 1700’lerin başlarında başlamışsa da başarısızlıkla
sonuçlanan bu ilk girişimlerden sonra Ruslar bu toprakları 1899’da “Trans-Hazar Yönetim
Birimi/Oblast” olarak Türkistan Genel Valiliği’ne bağladılar. 1917 Sovyet Devrimi’nden
sonra sık sık çarpışmalara sahne olan bu topraklara 1921’de “Türkmen Yönetim Birimi” adı
verildi ve 1924’e kadar Türkistan Özerk Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti’nin bir parçası olarak
kaldı. Bu dönemde, Türkmenistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti’nin diğer bölgeleri, 1920’de
oluşturulan Buhara ve Harezm Sovyet Halk Cumhuriyetlerine bağlıydı. Bu topraklarla birlikte
Türkmen Yönetim Birimi’ne 1924’de Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti statüsü verildi. Sovyetler
Birliği’nin parçalandığı 1991 yılına kadar bu statüsünde bir değişiklik olmayan Türkmenistan,
27 Ekim 1991’de bağımsızlığını kazanarak Türkmenistan Cumhuriyeti adını aldı.
Türkmenistan, büyük gaz ve petrol yataklarına sahip olan, vahalarda yoğun sulamalı
tarım yapılan ve göçebe hayvancılık faaliyetlerinin hâlâ önemli olduğu bir ülkedir.
Türkmenistan’da sulamalı tarım yapılan toprakların yarısından fazlasında pamuk ekilidir; ülke
dünyanın en büyük onuncu pamuk üreticisidir. Aynı zamanda da dünyanın beşinci büyük
doğalgaz rezervlerine ve zengin petrol yataklarına sahiptir. Türkmenistan’ın ekonomisi, petrol
ve doğalgazdan kazanılan paraların canlandırıcı etkisi nedeniyle, 1993’ün sonlarına kadar
diğer eski Sovyet cumhuriyetlerinin ekonomilerinden daha az sarsılmıştı. Ancak 1994’de
Rusya’nın aracı olduğu Türkmen gazının yabancı pazarlara ihracatında güçlükler çıkarması ve
gaz verdiği başlıca tüketiciler olan eski Sovyet cumhuriyetlerinin borçlarını ödememeleri
nedeniyle, bütçe açık vermeye başladı ve enflasyon giderek arttı. Türkmenistan, gaz ve
pamuktan elde edeceği gelirlerin ekonomiyi destekleyeceği ümidiyle, yeni bir ekonomik
reforma ihtiyatla ve ölçülü bir şekilde yaklaşmaktadır. Özellikle son yıllarda İran ve Türkiye
üzerinden uzanacak yeni doğalgaz boru hatlarının açılması için girişimlerde bulunmaktadır;
ancak bunların gerçekleştirilmesi için de zamana ihtiyaç vardır.
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Bölüm Soruları
1)
Türkmenistan
Cumhuriyeti adını almıştır?
a)

27 Ocak 1991

b)

27 Aralık 1991

c)

27 Mayıs 1991

d)

27 Ekim 1991

e)

27 Şubat 1991

hangi

tarihte

bağımsızlığını

kazanarak

Türkmenistan

2)
Türkmenistan’da sulamalı tarım yapılan toprakların yarısından fazlasında hangi
ürün ekilidir?
a)

Pirinç

b)

Pamuk

c)

Buğday

d)

Tütün

e)

Şeker pancarı

3)

Türkmenistan’da havayolu ulaşımı açısından en büyük merkez neresidir?

a)

Aşgabat

b)

Türkmenbaşı

c)

Nebitdağ

d)

Çeleken

e)

Çarçau

4)

Türkmenistan’da ilk petrol boru hattı hangi yıl açılmıştır?

a)

1928

b)

1964

c)

1926

d)

1955
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e)

1946

5)

Türkmenistan’da en büyük nehir hangisidir?

a)

Atrek

b)

Sumbar

c)

Amuderya

d)

Tecer

e)

Murgap

6)
Orta Amuderya Ekonomik Bölgesi’nin merkezi neresidir?
7)
Aşgabat Türkmenistan’ın toplam sanayi üretiminin ne kadarını karşılar?
8)
Güney Türkmenistan ekonomik bölgesinin en gelişmiş yöresi neresidir?
9)
“Türkmenistan tümüyle karalarla çevrili olmakla birlikte, Hazar Denizi ile
………… km boyunca uzanan bir kıyı çizgisine sahiptir” ifadesinde boşluk bırakılan yere ne
gelmelidir?
10)
“Orta Asya’da yaşayan Türk halkları arasında etnik özelliklerini en iyi
korumuş grup …………’dir” ifadesinde boşluk bırakılan yere ne gelmelidir?

Cevaplar: 1)d, 2)b, 3)a, 4)e, 5)c, 6)Lebap ve çevresi, 7)% 10’unu, 8)Murgap
vahasının aşağı kesimleri, 9)800, 10)Türkmenler
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5. ORTA ASYA: ÜLKELER: KIRGIZİSTAN VE TACİKİSTAN
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
5.Orta Asya: Ülkeler: Kırgızistan ve Tacikistan
5.1. Kırgızistan
5.1.1. Çevre Koşulları
5.1.2. Nüfus ve Yerleşme
5.1.3. Ekonomik Yapı
5.1.3.1. Ekonomide Bağımsızlıktan Sonra Yaşanan Gelişmeler
5.2. Tacikistan
5.2.1. Çevre Koşulları
5.2.2. Nüfus ve Yerleşme
5.2.3. Ekonomik Yapı
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)
Orta Asya’da Tacikistan’dan sonra en küçük yüzölçümüne sahip olan ülke
hangisidir?
2)
Dağlık Bedahşan Özerk Yönetim Birimi, hangi Orta Asya ülkesinin
topraklarının doğu yarısını kaplamaktadır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Konu

Kazanım

Ülkeler coğrafyası

Prof. Dr. Yusuf Dönmez’e
ait “Türk Dünyasının Beşeri
ve İktisadi Coğrafyası”
(1987) adlı kitabın
okunması; Prof. Dr. Nadir
Devlet’in (1989), Prof. Dr.
Kırgızistan’ın genel beşeri
ve fiziki özelliklerinin ortaya Ramazan Özey’in (1996,
1997, 2000, 2009, 2010,
konulması.
2012) ve Prof. Dr. İbrahim
Güner’in (2000, 2006)
kaynakçada belirtilen
yayınlarına bakılması.

Ülkeler coğrafyası

Prof. Dr. Yusuf Dönmez’e
ait “Türk Dünyasının Beşeri
ve İktisadi Coğrafyası”
(1987) adlı kitabın
okunması; Prof. Dr. Nadir
Devlet’in (1989), Prof. Dr.
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Giriş
Orta Asya olarak adlandırdığımız coğrafi bölgenin güneydoğusunda, tümüyle karalarla
çevrili, küçük ve dağlık Kırgızistan Cumhuriyeti yer alır. Bölge ülkeleri içinde Tacikistan’dan
sonra en küçük yüzölçümüne sahip (198.500 km2) ikinci ülke olan Kırgızistan, doğudan Çin
(858 km), kuzey ve kuzeybatıdan Kazakistan (1.051 km), güneybatıdan Özbekistan (1.099
km) ve güneyden de Tacikistan (870 km) ile komşudur. Kırgızistan-Tacikistan sınırındaki
Isfara vadisi bölgesi, her iki ülke için bir anlaşmazlık konusudur. Ülkenin doğu-batı
doğrultusundaki uzunluğu 925 km, kuzey-güney doğrultusundaki genişliği ise 454 km
kadardır ve bu şekliyle kabaca bir dikdörtgene benzer.
Orta Asya’nın dağlık güneydoğusunda Tacikistan Cumhuriyeti yer alır. Doğudan Çin
(414 km), güneyden Afganistan (1.206 km), batı ve kuzeyden de Özbekistan (1.161 km) ve
Kırgızistan (870 km) ile çevrili olan ülkenin toprakları, kuzey yönünde yaklaşık 450 km
genişliğe, kuzeybatı-güneydoğu doğrultusunda ise 750 km uzunluğa sahiptir. Tacikistan
toplam 143.100 km2’lik bir yüzölçümüne sahiptir; buna, doğu yarısını oluşturan ve yönetim
merkezi Horog olan “Dağlık Bedahşan Özerk Yönetim Birimi”nin toprakları da dâhildir.
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5.1. Kırgızistan
5.1.1. Çevre Koşulları
Kırgızistan’ın toprakları hemen bütünüyle dağlıktır. 2.750 m’lik ortalama yükseltisi
(Türkiye’nin 1.132 m ve Asya’nın 1.010 m ortalama yükseltiye sahip oldukları düşünülürse,
ülkenin yüksekliği daha iyi anlaşılabilecektir) ile dünyanın yüksek ülkeleri arasında yer alan
Kırgızistan’ın topraklarının %94’ü 1.000 m’den, %75’i 1.500 m’den ve %40’ı da 3.000
m’den fazla yükseltiye sahiptir.
Kırgızistan’da yüzey şekilleri, genel olarak, iç kısımlarda kapalı havzalar, vadiler ve
Büyük Tiyenşan Sıradağları’nın zirveleri ile kenarlardaki çok yüksek sıradağlardan
oluşmaktadır. Büyük Tiyenşan (Tanrı) Sıradağları, haritadaki ana hatlarının ne topografyasını
ne de kültürünü yansıttığı bir Kırgızistan’ın merkezinden geçerek bu ülkeyi ikiye ayırır.
Ülkenin kuzey ve kuzeydoğusunda (Issık Göl’ün kapladığı çanağın kuzeyinde) Alatav
dağları, güneyinde de Fergana çöküntü alanının yanında yükselen ve yalnızca bir kenarı
Kırgızistan sınırları içinde kalan Altay dağları uzanır. Güneydoğuda Tiyenşan dağlarının bir
parçası olan ve Çin ile sınır oluşturan dağlık bölgede ülkenin en yüksek zirveleri
bulunmaktadır: Pobeda ya da Zafer (7.439 m) ve Han Tengri (6.995). Bunlar, aynı zamanda,
eski Sovyetler Birliği’ndeki en yüksek zirveler arasında da yer almaktadırlar. Tiyenşan
dağlarının merkezini oluşturan bu bölgede, tepelerin dorukları sürekli kar ve buzla kaplıdır.
Kırgızistan arazisinin büyük kısmını kaplayan bu yüksek dağlar, derin vadiler ve
yüksek yaylalarla birbirlerinden ayrılırlar. Vadiler ve havzalar tarım faaliyetleri için oldukça
uygun şartlara sahiplerken, yaylalarda hâlâ geleneksel hayvancılık faaliyetleri yaygındır.
Ülkenin önemli tarım potansiyelini oluşturan vadilerin en önemlileri başta Fergana olmak
üzere Alay, Narin ve Susamır’dır. Fergana vadisi ülkedeki en yoğun yerleşim bölgesidir.
Kırgız halkının %40’ından fazlası bu vadide yaşar. Uzunluğu 72 km’yi bulan vadinin
toprakları Kırgızistan, Özbekistan ve Tacikistan’ın sınırları içinde kalmaktadır. Ülkenin orta
bölümünde yer alan Narin vadisi (ve yaylası), deniz seviyesinden en yüksekte (1.300-3.200
m) yer alanıdır. Yaklaşık 300 km uzunluğunda ve 50 km genişliğinde olan bu vadi, kapladığı
bu geniş alan ile aynı zamanda en büyük vadidir de. Bir diğer önemli vadi de güneydeki Alay
vadisidir. 100 km uzunluğunda ve ortalama 20 km genişliğinde olan bu vadi, ülkedeki yüksek
vadiler (2.500-3.000 m) arasında yer alır.
Kırgızistan’ın denizlerden uzak ve çevredeki ovalara göre çok yüksek oluşu, iklim
koşullarını büyük ölçüde etkilemektedir. Genel olarak karasal bir iklim hüküm sürmekle
birlikte, Tiyenşan Sıradağları üzerinde kutup ikliminden güneybatıda (Fergana vadisi)
subtropikal iklime ve kuzeydeki tepelik kuşakta ılıman iklime kadar farklı iklim türleri de
görülmektedir.
Ülkenin güneybatısında subtropikal iklimin görüldüğü küçük bir parçası dışında,
genelde yazlar sıcak ve kurak, kışlar soğuk ve kar yağışlı geçer. Kırgızistan’ın diğer Orta
Asya ülkelerine göre yüksek oluşu, kışların çok daha şiddetli geçmesine neden olmaktadır.
Nitekim, ülkenin kuzeyinde yer alan Bişkek’te sıcaklıklar temmuz ve ağustos gibi yaz
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aylarında 340’yi bulurken, kış aylarında -240’ye kadar düşmektedir. Kuşkusuz bu değerler,
karasal iklimi yansıtacak şekilde, ülkede sıcaklık farklarının ne derece yüksek olduğunu
ortaya koymaktadır.
İklim koşullarındaki bölgesel farklılıklar yalnızca sıcaklık değerlerinde değil, yağış
değerlerinde de göze çarpar. Ülkede dağların etekleri sıcak çöl rüzgârlarının etkisi
altındayken, yüksek kesimlerde soğuk çöl koşulları hüküm sürer. Arada kalan geçiş
bölgesinde ise, batı ve kuzeye bakan yamaçlar daha fazla (600-800 mm) yağış alır. Buna
karşılık güney eteklerinde yağış miktarı 200-335 mm’ye, yüksek vadilerde ise 100-150
mm’ye kadar düşer.
Kırgızistan, yüksek dağlardan inen çok sayıdaki akarsu ile su kaynakları açısından
zengin sayılabilecek bir ülkedir. Dağların yüksek zirvelerinden kaynaklarını alan bu akarsular,
eğimin fazla olması nedeniyle düzensiz ve hızlı bir akışa sahiptirler. Bu nedenle ulaşıma
elverişsiz olmakla birlikte, önemli bir hidroelektrik kaynağı oluşturmaktadırlar. Çoğu derin
vadiler içinde akan bu akarsuların başlıcaları Narin (616 km), Siriderya’nın kolları olan Tar
ve Kurşab, Amuderya’nın kolu olan Kızılsu, Tarım ırmağının kolları olan Sarıcasu-Aksu ve
Aksay-Kokşul ile Kum çölünde kaybolan Mucun, Çu ve Talas’tır. Narin nehri üzerinde inşa
edilen Toktogöl barajı, Narin vadisi topraklarının sulanması yanında önemli miktarda enerji
de üretmektedir.
Kırgızistan çok sayıda göle de sahiptir. Sayıları 3.000’i bulan bu göllerin en önemli
özellikleri, çoğunluğunun 3.000-4.000 m yükseltiler arasında yer almalarıdır. Başta Issık köl
(göl) olmak üzere, Son göl ve Çatur gölü ülkenin büyük göllerini oluştururlar. Ülkenin
kuzeydoğusunda yer alan Issık göl, dünyanın ikinci büyük krater gölüdür. Krater gölü olması
nedeniyle suları sıcak olan göl, bu sıcaklığı kış mevsiminde bile muhafaza eder; “sıcak göl”
anlamına gelen “ıssık göl” adını alması bu yüzdendir. Issık göl 1.609 m yükseltide yer alır;
yükseklik ve sıcaklık bakımından Güney Amerika’daki Titicaca gölünden sonra dünyanın
ikinci büyük gölüdür. Yaklaşık 6.202 km2’lik bir alan kaplayan gölün en derin yeri 700 m’nin
üzerindedir. Aynı zamanda, çevresindeki yüksek dağlardan kaynaklanan çok sayıdaki akarsu
da göle sularını boşaltmaktadır.

5.1.2. Nüfus ve Yerleşme
Kırgızistan Orta Asya’nın düşük nüfuslu ülkelerinden birisidir. Ülkenin 1936’da 1.3
milyon olan nüfusu, 1980’de 3.6, 1989’da 4.3 ve nihayet 1996’da 4.5 milyona ve günümüzde
de 5.8 milyona çıkmıştır. Kırgızistan’da, BDT içinde yer alan diğer Türk ülkelerinde olduğu
gibi, 1990’lı yılların başından bu yana hızlı bir göç hareketi yaşanmaktadır. Aslında bu
hareket, bir göçten çok, daha önce yer değiştiren nüfusun kendi ülkelerine dönmeleri ile
ilgilidir. Bağımsızlıktan sonra yaşanan nüfus mübadelesine bağlı olarak ülke nüfusu 1992’den
itibaren düşmeye başlamış, 1990’daki 4.5 milyonluk seviyesine günümüzde ancak
ulaşabilmiştir.
Kırgızistan’da nüfusun etnik bileşiminde de yıllara göre önemli değişiklikler
kaydedilmiştir. Kırgızlar 1926’da toplam nüfusun en büyük kısmını (%66.8’ini)
oluşturuyorlardı. Onları çok daha küçük gruplar hâlinde başta Ruslar (%11.7) olmak üzere,
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Özbekler (%10.6), Ukraynalılar (%6.4), Almanlar (%0.4) ve Tatarlar (%0.5) izliyordu. Bu
etnik yapı, 1940’lı yıllardan sonra hızla değişmeye başladı. Kırgızistan’ın sınırları, 1920’lerde
Sovyet plancılar tarafından açıklandığı gibi, “milliyet” esasına göre belirlenmişti. Ancak,
1959’da Kırgızların kendi ülkelerindeki oranları %40.5’e düşmüş, buna karşılık Rusların
oranı büyük ölçüde artarak %30.2’ye çıkmıştı. Bu hızlı etnik değişim, Rus nüfusun özellikle
büyük şehirlere (çoğu yeni kurulan sanayi tesislerinde çalıştırılmak üzere) yerleştirilmeleri ile
ilgiliydi. Kırgızların toplam nüfustaki oranları, ancak bağımsızlıktan sonra Rus nüfusun
önemli bir kısmının kendi vatanlarına dönmelerinden sonra yeniden artabildi. Ülke genelinde
Rusların ve diğer milletlerin oranları giderek düşmeye başladı. Günümüzde Kırgızistan
nüfusunun %52.4’ünü Kırgızlar oluşturur. Ruslar %21.5’lik paylarıyla yine en büyük azınlık
grupturlar; Ruslar son yıllara kadar Kırgızistan’ın sanayisindeki ve hatta yönetimindeki kilit
görevleri ellerinde tutmaktaydılar. Onları Özbekler (%12.9), Ukraynalılar (%2.5), Almanlar
(%2.4) ile sayıca az olan ve dağlar arasındaki küçük ceplerde yaşayan diğer (Kazak, Tatar,
Tacik, Uygur vb; %8.3) etnik gruplar izler. Kırgızlar, büyük çoğunluğu Kırgızistan toprakları
üzerinde yaşamakla birlikte, başta diğer Orta Asya Cumhuriyetleri olmak üzere, başka
ülkelerde de etnik azınlıklar hâlinde yaşarlar. Günümüzde, Kazakistan’da 200.000,
Özbekistan’da 175.000 ve Tacikistan’da da 64.000 kadar Kırgız’ın yaşadığı tahmin
edilmektedir.
Kırgızistan’da, diğer tüm Orta Asya Cumhuriyetleri ve Kafkas ülkelerinde olduğu
gibi, bağımsızlık sonrası süreçte yaşanan ciddi boyutlardaki ekonomik ve sosyal kriz doğum
oranlarının düşmesine neden olduğu gibi, tıbbi hizmetlerde gerilemeden beslenme şartlarının
bozulmasına kadar nüfus artışını etkileyecek birçok toplumsal soruna da yol açmıştır. Yüksek
doğum (binde 26.2) ve ölüm oranına (binde 8.8) sahip olan ülkede, nüfus artışı hemen hemen
durma noktasına gelmiştir: 1996’da nüfus artış oranı %0.07 olarak kaydedilmişti.
Kırgızların çoğu, batı ve güneyinde yer alan komşuları gibi, Sünni Müslümandırlar.
Kırgızistan’da Kırgızca resmî dildir. Ancak 1996 yılı Mart ayında Kırgızistan Meclisi’nde
Rusça konuşan vatandaşların çoğunlukta olduğu işyerleri ve bölgelerde Rusça’nın resmî dil
olması yönünde bir anayasa değişikliğinin kabul edilmesiyle, Rusça’da Kırgızca’nın yanı sıra
ülkenin ikinci resmî dili olmuştur.
Eski çağlarda Tiyenşan yöresindeki Kırgız kabileleri, Orta Asya’nın büyük göçebe
gruplarından birisini oluşturuyorlardı. Sovyet iktidarından sonra göçebe yaşamın büyük
ölçüde ortadan kalktığı Kırgızistan’da, hâlâ yükseklerde yer alan yaylalarda hayvancılık
yapılsa da günümüzde artık yerleşik yaşama geçilmiştir. Nüfusun büyük çoğunluğu, yoğun
sulamalı tarıma sanayi faaliyetlerinin eşlik ettiği iki bölgede toplanmıştır: Birincisi, kuzeydeki
dağların eteklerini takip ederek doğu-batı doğrultusunda uzanan alan kuşak; Bişkek’i de içine
alan bu kuşakta tarıma dayalı gıda sanayi ile tarım makineleri imalâtı başlıca sanayi kollarıdır.
İkincisi, bölgesel merkez yakınındaki Fergana vadisi; Kırgızistan nüfusunun %42’sinden
fazlasını barındıran vadide, tekstil ve gıda sanayileri gelişmiştir.
Günümüzde Kırgızistan idari açıdan altı bölgeye ayrılmıştır: Bişkek, Çuy, Oş,
Celaabad, Issık ve Narin. Bu bölgelere bağlı 40 rayon, 21 şehir, 29 kasaba ve 392 köy
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yerleşmesi, Kırgızistan’ın idari yapısını oluştururlar. Ülkede nüfusun %38’i genelde vadi
tabanlarında kurulmuş olan şehirlerde yaşar. En büyük şehir, aynı zamanda başkent de olan
Bişkek (Firunze)’dir. Ülkenin kuzeyinde Kazakistan sınırının çok yakınında bulunan Bişkek,
Çu vadisinde 750-900 m yükseklikte kurulmuştur. Bir kanalla (Bolşay Çuyski kanalı) ikiye
bölünmüş olan şehir, kişi başına 100 m2 yeşil alanla dünyanın en yeşil şehirlerinden birisidir.
Parkları, geniş caddeleri ve meyve bahçeleri içinde yapılmış evleriyle modern bir görünüm
sunan şehrin nüfusu günümüzde 800.000’i bulmuştur. Fergana vadisinde yer alan Oş, 238.000
dolayında olan nüfusu ile Bişkek’in ardından ülkenin ikinci büyük şehridir. Kızılkaya’da
Fergana vadisinde yer alan önemli şehirlerden birisidir. Vadinin güney ucunda bulunan şehir,
ülkenin en eski madencilik yerleşmesidir. Yakınındaki kömür madenleri 19. yüzyılın
sonlarında işletilmeye başlanan şehirde, günümüzde gıda ve inşaat (tuğla) sanayi de
gelişmiştir. Celalabad (59.000), Karakol (56.000) ve Narin vadisinde yer alan Narin (26.000)
Kırgızistan’ın diğer büyük şehirleridir.

5.1.3. Ekonomik Yapı
Göçebe gruplar hâlinde yaşayan Kırgızlar, Rusların zorunlu iskâna tabi tutmaları
sonucunda vadi tabanlarına yerleşmişlerdir. Bu nedenle, ülkenin en önemli geçim kaynağını
tarım ve hayvancılık oluşturur.
Kırgızistan’da vadi tabanlarında çok gelişmiş bir tarım uygulanmaktadır. 72.000
km ’lik yüzölçümü ile ülke topraklarının %37.5’ini oluşturan Fergana vadisi, yetiştirilen
pamuk, arpa, buğday, tütün, kenevir, üzüm, çeşitli meyve ve sebzeler ile ülkenin en büyük ve
en önemli tarım bölgesidir. Ayrıca, dağların eteğindeki sulanan ovalarda da başta buğday
olmak üzere, meyveler (özellikle böğürtlen ve çilek gibi küçük taneli olanlar) ve sebzeler
üretilmektedir. Ülkede yapılan 30.00 km uzunluğundaki sulama kanalları sayesinde,
günümüzde sulanan arazinin miktarı 1 milyon hektarı bulmuştur.
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Hayvancılık, Kırgızistan Cumhuriyeti ekonomisinin dayanak noktasıdır. Arazisinin
%42’si çayır ve otlaklardan oluşan Kırgızistan’da, özellikle dağlık bölgelerdeki en önemli
ekonomik faaliyet hayvancılıktır. Çoğu ilkbahar sonu ve yaz mevsiminde köylerini terk
ederek daha yüksek yaylalara göç eden Kırgızlar, koyun ve sığırların yanında eti ve sütü için
“yak” da beslerler. Yak, boyun kısmı hörgüçlü, uzun kıllı, alaca veya kırmızı renkli özel bir
sığır türüdür. Yak, bu dağlık ülkede yüksek yaylalardaki soğuğa dayanarak hayatta kalabildiği
için, en ideal besin kaynaklarından birisini oluşturmaktadır. Kırgızistan’da yaklaşık 1.2
milyon baş sığır ve 9.2 milyon baş koyun beslenmektedir. Yılda 40.000 ton dolayında yün
elde edilen Kırgızistan, BDT toplam yün üretiminin %61’ini karşılar. Ayrıca, dağlık
bölgelerde yarış atları yetiştirilmekte, domuz ve tavşan beslenmekte ve arıcılık da
yapılmaktadır.
Kırgızistan, kömür, petrol, doğalgaz, demir, cıva, antimon, çinko, kalay, tungsten gibi
çeşitli doğal kaynaklara sahiptir. Kömür madenciliğinin eskiden beri yapılmakta olduğu
Kırgızistan’da 1970’lerden sonra başta antimon ve cıva olmak üzere diğer madenler de
çıkarılmaya başlandı; bunu dağlarda kurşun ve çinko gibi madenlerin bulunması izledi.
Böylece, bir zamanlar tümüyle bir tarım ülkesi olan Kırgızistan’da madencilik sektöründe de
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önemli gelişmeler kaydedilmeye başlandı. Kırgızistan’da kömür çıkarımı günümüzde de önde
gelen madencilik faaliyetleri arasındadır. Ülke kömür ihtiyacının hâlâ yaklaşık 2/3’sini
karşılayabiliyorsa da kömür çıkarımı 1994’ün ilk yarısında 1993’ün aynı devresine oranla
yarısı kadar azalmıştı. Kırgız kömür madenciliği, donanım eksikliği ve çıkarım maliyetlerinin
yüksek olması nedeniyle, son yıllarda önemli güçlüklerle karşılaşmaktadır. 1990’da 3.7
milyon ton olan kömür üretimi 1.8 milyon tona kadar düşmüştür.
Çin ve Kazakistan gibi maden kaynakları açısından çok zengin iki ülkenin arasında yer
alan Kırgızistan, kaynak zenginliği açısından bu iki komşusuna benzemekle birlikte, onlar
kadar büyük petrol ve doğalgaz yataklarına sahip olmamasıyla farklıdır. Böylece, yerel enerji
talebini karşılamak için büyük miktarlarda petrol ve doğalgaz ithal etmek zorunda
kalmaktadır. Kırgızistan, enerji kaynakları açısından dışa bağımlılığını azaltmak istemektedir;
bunun için tek ve en uygun seçenek hidroelektrik potansiyelinin geliştirilmesidir.
Petrol rezervinin 0.3 milyar varil olduğu tahmin edilen Kırgızistan, yedi büyük petrol
yatağı ile üç tane de petrol/gaz yatağına sahiptir. Günümüzde Kırgızistan’da petrol rafinerileri
yoktur; Kırgız petrol üretiminin tümü Özbekistan’ın Fergana vadisinde rafine edilerek ithal
edilmektedir. 1996 Kasımı’nda, Kyrgoil -Trans Hydrocarbon (Kanada) ve Kırgızistan’ın
devlet şirketi arasında bir ortaklık- ülkenin ilk rafinerisini inşa etmeyi planladığını duyurdu.
Bişkek’in yaklaşık 241 km güneydoğusundaki Celâlabad’da inşa edilmekte olan bu tesisin
günde 10.000 varil petrol ürünü üretmesi beklenmektedir. 24 milyar dolara mâl olması
beklenen tesisin hammaddesinin çoğu -büyük olasılıkla İran’dan- ithâl edilecektir.
Kırgızistan (0.17 trilyon m3’lük rezervi olduğu tahmin ediliyor) doğalgazda ulusal
talebin yalnızca çok küçük bir kısmını karşılayabilmektedir. Bu nedenle, yaklaşık 12 milyar
m3 olan yıllık tüketimin tamamına yakını ithal edilmektedir. Doğalgaz ülkenin kuzeyine
Buhara-Taşkent-Bişkek-Almaata boru hattı ile taşınırken, güney yarısına Türkmenistan ve
Özbekistan’dan gelmektedir. Ancak Özbekistan’ın doğalgaz fiyatlarında değişiklik yapması
nedeniyle, Kırgızistan ödemede büyük güçlüklerle karşılaşmıştır. 30 milyon doları bulan
borçlar, Özbekistan’ı Kırgızistan’a yaptığı gaz sevkiyatını periyodik olarak 3 aylık sürelerle
kesmeye zorlamaktadır.
Kırgızistan, elektrik ihtiyacının tümünü karşılayabilecek kapasiteye sahiptir.
Günümüzde Kırgızistan’ın potansiyel hidroelektrik kaynaklarının yalnızca %15’ini kullandığı
belirtilmektedir. Ancak bu potansiyeli çalışacak duruma getirmek için yabancı sermayeye
ihtiyaç duyulmaktadır. Ülkede 20 tane elektrik santrali bulunmaktadır; bunların 18 tanesi
hidroelektrik santralidir. Bu santrallerin en büyüklerinden birisi Toktogul’da yer alan
hidroelektrik santrali (1.2 GW kapasiteli), diğeri de Frunze’de yer alan termik santraldir (0.76
GW kapasiteli). Yılda yaklaşık 12 milyar kWh (%91’i hidroelektrik) elektrik üreten
Kırgızistan’da, elektrik en önemli ihraç maddesidir. Yılda 3.1 milyar kWh elektrik ihraç eden
Kırgızistan’ın en büyük alıcısı, Özbekistan’dır.
Kırgızistan’da sanayi faaliyetleri, yalnızca büyük şehirler ve yakın çevrelerinde yer
almaktadır. Dokuma (pamuklu ve ipekli), gıda (özellikle konserve fabrikaları) ve makine
sanayi gelişmiştir; ayrıca hidroelektrik santralleri de toplam ulusal üretime önemli katkıda
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bulunurlar. Kırgızistan’ın yeryüzü şekilleri bakımından çok dağlık oluşu ulaşım faaliyetlerinin
gelişmesini olumsuz etkilemiş, bu da başlangıçta bir tarım ve hayvancılık alanı olarak
planlanan ülkede sanayi faaliyetlerinin gelişmesini engelleyen bir diğer faktör olmuştur.
Gerçekten de çok yüksek sıradağların bulunması ve sık sık şiddetli depremlerin
meydana gelmesi, özellikle karayolları ve demiryollarının gelişmesini etkilemektedir. Ülkede
demiryollarının uzunluğu yalnızca 376 km’dir; toplam 30.000 km dolayında bir uzunluğa
sahip olan karayollarında da iyi nitelikli olanlar bunun 1/3’i kadardır. Kara üzerindeki ulaşım
sektörlerinde karşılaşılan güçlükler, ulaşımın özellikle büyük şehir merkezleri arasında
havayollarına kaymasına neden olmuştur. Toplam 54 tane havaalanı bulunan ülkede, bunların
en büyüğü Bişkek’in 35 km kuzeyindeki Manas havaalanıdır.

5.1.3.1. Ekonomide Bağımsızlıktan Sonra Yaşanan Gelişmeler
Günümüzde bir yandan hâlâ eski Sovyet cumhuriyetlerinin en fakirleri arasında yer
alan Kırgızistan, diğer yandan da serbest piyasa reformlarının uygulanmasında en çabuk
ilerleyen ülkelerden birisidir. Başarılı bir reform programı uygulayan ülke, tüm çabasını
gelişme yoluna harcamaya başladı. İlk olarak, devletin tüm kuruluşlardaki payının yaklaşık
yarısı satıldı. Kırgız ekonomisi, Sovyetler Birliği’nin çökmesinden sonraki en iyi yılını
1996’da yaşadı: toplam ulusal üretimde %2 oranında bir büyüme yanında, 1995’de yine
toplam ulusal üretimin %12.8’si olan bütçe açığı 1996’da %6’ya kadar indi. Sovyetler
Birliği’nin parçalanmasından sonra üretimde önemli düşüşler yaşanmıştı; ancak 1995’in
ortalarından itibaren üretim seviyesi tekrar artarak ihracat yapacak düzeye erişti. Rusya,
Ukrayna, Özbekistan, Kazakistan ve Türkiye gibi komşu ya da bölge ülkeleri yanında çok
daha uzak ülkelere örneğin Almanya, hatta Küba’ya da başta et ve yün gibi hayvansal ürünler
olmak üzere, elektrik, pamuklu ve ipekli dokumalar ile çeşitli makineler satılmaktadır.
Daha önce Sovyetlerin ekonomik desteğine (ulusal bütçenin yaklaşık %12’sini
karşılıyorlardı) şiddetle bağlı olan Kırgızistan, Sovyetler Birliği’nin çökmesiyle bu desteği
kaybetti ve ekonomisi ciddi bir biçimde etkilendi. Bunların arasında en önemlisi, sanayi
faaliyetlerini doğrudan etkileyen, yakıt yardımının kesilmesiydi. Ülke, kayıplarının bir
kısmını Dünya Bankası ve IMF’den aldığı finansal destekle karşıladı. Günümüzde Kırgızistan
bütçesinde dış destek önemli bir rol oynamaktadır. Kırgızistan, aynı zamanda, yatırım
yapmaları ve destek vermeleri konusunda Uzak Doğu ülkelerine de sıcak bakmaktadır.
Tüm bu destekler, Kırgızistan’ın bir dizi ekonomik reformu gerçekleştirmesine
yardımcı oldu. Devletin uygulamaya koyduğu uzun vadeli ekonomik gelişme planında, doğal
kaynakların kullanıma açılması, sanayi ürünleri ihracatı, yabancı yatırıma açılma ve küçük ve
orta büyüklükteki girişimcilerin teşvik edilmesi büyümenin temel taşları olarak görüldü.
1996’nın başından itibaren de ekonominin düzelme yoluna olduğu açıkça görülmektedir.

5.2. Tacikistan
5.2.1. Çevre Koşulları
Dağlık bir bölgede yer alan Tacikistan’ın topraklarının yarısından çoğunun yüksekliği
3000 m’nin üzerindeyken, ancak %20’sinin yüksekliği 1000 m’nin altındadır. Ülkenin doğu
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kısmında, devamlı buzul örtüsü (bu buzullar en büyüklerini Amuderya’nın oluşturduğu ve
Özbekistan ile Türkmenistan için sulama suyu kaynağı olan nehirleri besler) ile kaplı yüksek
zirveleri içeren dev Pamir-Alay sistemi hâkimdir. Bu dağlar üzerindeki en yüksek noktalar,
her ikisi de 7.000 m’nin üzerinde olan (aynı zamanda eski Sovyetler Birliği’nin de en yüksek
zirveleri) Komünizm (7.495 m) ve Lenin zirveleridir. Ülkenin batısına doğru yükselti nispeten
azalır. Güneybatıda Amuderya’nın kaynağını oluşturan birçok akarsu vadileri (Kafirnigan,
Vahş, Pyanc), kuzeybatıda ise Fergana Vadisi’nin bir bölümü uzanır. Tacikistan, aynı
zamanda, tümüyle deprem kuşağında yer almaktadır. Bu nedenle sık sık son derece yıkıcı
depremlere sahne olmaktadır.
Tacikistan’da son derece sert bir karasal iklim görülmektedir. Ülkede genel olarak
sıcak yazlar ve sert kışlar hüküm sürmekle birlikte, yüzey şekillerine ve yükseltiye bağlı
olarak yarı kuraktan kutbiye kadar farklı tiplerle karşılaşılmaktadır. Ülkenin kuzeyindeki
Fergana Vadisi’nde kurulmuş olan Hocent’de (eskiden Leninabad) temmuz ayında ortalama
27.40C olan sıcaklıklar ocak ayında -0.90C’ye kadar düşer. Buna karşılık, kışlar dağlık
kesimlerde çok daha şiddetli geçmektedir. Örneğin, Dağlık Bedahşan Bölgesi’nde Murgap
Vadisi’nde kurulmuş olan Murgap’da ocak ayı ortalamaları -19.60C kadardır ve sıcaklıklar
bazı yıllarda -460C’nin de altına düşebilmektedir. Ülkede sıcaklık değerleri açısından düzlük
ve dağlık alanlar arasındaki farklılıklar yağış değerlerinde de görülmektedir. Genel olarak
oldukça düşük olan yağışlar (yılda ortalama 140-200 mm), yükseltinin 3000 m’nin üzerinde
olduğu yerlerde iyice azalarak 60-80 mm’ye kadar düşmektedir. Gerçekten de bu bölgeler
soğuk kutup çöllerini andırmaktadırlar.
Tacikistan’da az sayıda olan göllerin çoğu Pamir bölgesinde toplanmıştır. Bunların en
büyüğü, deniz yüzeyinden 3.960 m yükseklikte yer alan Karakul Gölü’dür. Buna karşılık,
ülkenin toprakları üzerinden çok sayıda akarsu geçmektedir. Amuderya ve Siriderya başta
gelirler; bu nehirlerin kolları olan Kafirnigan ve Vahş ile ülkenin orta kesiminden geçen
Zerafşan da diğer büyük akarsulardır. Dağlardaki buzulların erime sınırlarından kaynaklanan
tüm bu akarsular, ilkbahar sonu ve yaz başlarında bol su taşırlar. Vahş ile birleştiği noktanın
yukarı kesiminde Pyanc adı ile bilinen Amuderya nehri, Tacikistan’ın güney sınırının büyük
bir bölümünü çizmektedir. Yine, Vahş üzerinde kurulmuş olan Nurek Barajı hem sulama
amaçlı olarak kullanılmakta hem de ülkenin enerji gereksiniminin büyük bir kısmını
karşılamaktadır.

5.2.2. Nüfus ve Yerleşme
Tacikistan’ın 1936’da 1.3 milyon dolayında olan nüfusu 1980’de 3.915.000’e,
1991’de 5.112.000’e, 1993’de 5.423.000’e, 1996’da 5.916.373’e ve günümüzde de
7.564.500’e çıkmıştır.
Diğer Orta Asya ülkeleri gibi çok sayıda farklı etnik grubun yaşadığı Tacikistan’da
nüfusun yarısından fazlasını -%64.9’unu Tacikler oluşturur. Ancak, Taciklerin büyük bir
çoğunluğu kendi adlarını taşıyan cumhuriyette değil de komşu Afganistan’da yaşarlar (aynı
zamanda Özbekistan ve Çin’de de çok sayıda Tacik vardır). Taciklerden sonraki en büyük
etnik grup, nüfusun %25’ini oluşturan Özbeklerdir; Özbekler daha çok ülkenin batı ve
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kuzeybatısında yaşarlar. Diğer önemli azınlık grupları ise sayıları göçle giderek azalmakla
birlikte Ruslar (1993’de %7’den 1996’da %3.5’e), Ermeniler ve Pamir vadilerinde Sovyetler
tarafından kurulan Dağlık Badahşan Özerk Bölgesi’nde yaşayan küçük İsmaili/Şii
Müslümanları oluştururlar. Buna karşılık, Taciklerin çoğu (%80’i) İranlılarla akrabalıklarına
rağmen Şii değil, Sünni Müslümanlardır. Ülkede Tacikçe resmî dildir; ancak Rusça da devlet
işlerinde ve ticaret hayatında yaygın olarak kullanılmaktadır.
Tacikistan, idari bakımdan iki vilayete/oblast’a ve bir özerk vilayete bölünmüştür.
Leninâbad Vilayeti’nin merkezini Hocent (eski adı Leninabad), Katlan Vilayeti’nin merkezini
de Kurgan-Tübe oluştururlar. Badahşan Özerk Vilayeti’nin merkezi ise Horog’dur.
Tacikistan’da nüfusun yalnızca %33’ü şehirlerde yaşamaktadır. Ülkenin dağlık oluşu
kırsal nüfusun oranının fazla olmasına yol açan etkenlerden birisidir. Nüfusun büyük
çoğunluğu “kışlak” adı verilen yerleşmelerde yaşamını sürdürür. Kışlakların çoğunda okul,
sağlık, alışveriş ve kültür merkezleri bulunur.
Ülkenin başkenti ve en büyük şehri olan Duşanbe, Kâfirnigân vadisinde kurulmuştur.
Şehir, ülkenin batısında bulunmasına rağmen, Özbeklerin Tacikistan’da hak iddia ettiği
toprakların yakınında yer aldığı için, bir anlamda “önde yer alan” bir başkenttir. 1924’de üç
köy yerleşmesinin birleştirilmesiyle oluşturulan yerleşmenin adı 1929’da Stalinabad (Stalin
şehri) olarak değiştirildiyse de 1961’de yeniden Duşanbe olarak anılmaya başlanmıştır. Şehir,
Tiyenşan Dağları’ndan vadiye doğru kayan bir kütlenin oluşturduğu taraça üzerinde
gelişmiştir. Dokuma, makine ve elektromekanik sanayi tesislerinin varlığı şehri aynı zamanda
önemli bir sanayi merkezi yapmış ve nüfusu 700.000’i aşmıştır. Tacikistan’ın diğer büyük
şehirlerini Fergana Vadisi’nde yer alan Hocent, ülkenin kuzeyinde ve Hocent’in doğusunda
yer alan Kanibadam, başkentin batısında yer alan Dursunzade, güneybatıdaki Vahş vadisinde
yer alan Kurgan-Tübe ve Pyanc vadisinde yer alan Kulyab oluşturur.

5.2.3. Ekonomik Yapı
Tacikistan, diğer Orta Asya cumhuriyetlerinin çoğu gibi, 1917 Sovyet Devrimi’nden
sonra hızlı bir ekonomik ve toplumsal dönüşüm sürecine girmiştir. Cumhuriyet kurulduğunda,
Tacikistan’da nüfusun çoğunluğunu yarı göçebe çobanlar oluşuyordu ve yalnızca el
sanatlarına dayalı sanayi gelişmişti. Sovyet hâkimiyeti, beraberinde sulamalı tarımı,
madencilik faaliyetlerini ve büyük sanayi yatırımlarını getirdi. Ancak bir Sovyet Sosyalist
Cumhuriyeti olarak kurulan Tacikistan’ın bağımsızlığını kazandıktan sonraki geçiş süreci hiç
de kolay olmamıştır. Tacikistan, günümüzde, Orta Asya’nın en düşük yaşam standardına, en
yüksek nüfus artış oranına ve kişi başına en düşük gelire sahip ülkesidir. Tarım en önemli
ekonomik faaliyet, pamuk da en önemli tarımsal üründür. Gümüş, altın, uranyum ve
tungsten’i içeren maden kaynakları çeşitli, ancak miktar olarak sınırlıdır. Sanayi faaliyetleri,
büyük bir alüminyum fabrikası, hidroelektrik enerjisi üretimi ve çoğunluğu hafif sanayi ve
gıda maddelerinin işlenmesine dayanan küçük ve modası geçmiş fabrikalarla sınırlıdır.
Tacikistan ekonomisi dört yıldır süren iç savaştan ciddi bir şekilde etkilenmiştir. Öyle
ki, ülke temel ihtiyaçları için bile uluslararası insani yardımlara ve birisi komşusu olan iki
eski Sovyet cumhuriyetine -Rusya ve Özbekistan’a bağımlı durumdadır. Ayrıca, eski idarenin
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devam eden hâkimiyeti ve daha da önemlisi süregelen politik istikrarsızlık, önemli ekonomik
reformların uygulanmasına engel olmaktadır. Günümüzde en büyük çaba, ekonomik
gelişmeyi sağlamaktan çok mevcut yapıyı dengede tutmaya yöneliktir.
Tarım ve Hayvancılık: Tacikistan’da tarıma uygun topraklar son derece kısıtlı
olmasına rağmen, tarım en önemli ekonomik faaliyettir. Bu durum, çalışan nüfusun ekonomik
faaliyet kollarına göre dağılımında da yansımakta ve çalışan nüfusun %45’i tarım sektöründe
istihdam edilmektedir. Tarım topraklarının çok kısıtlı olmasının (900.000 hektar; toplam
yüzölçümünün %5.2’si) yanında dağlık arazinin de geniş alanlar kaplaması nedeniyle,
tarımsal nüfus yoğunluğu oldukça yüksektir; km2’ye 202 kişi.
Tacikistan’da tarım arazileri, Zerafşan ovası ile ülkenin güneybatısı ve
kuzeydoğusundaki akarsu vadilerinde toplanmıştır. Tarımsal faaliyetin tamamına yakını
sulamaya dayanır. Toplam tarımsal alanın %40’ını bulan geniş topraklarda (300.000 hektar)
pamuk tarımı yapılır; yıllık pamuk üretimi 750.000-800.000 tonu bulmaktadır. Tahıl tarımının
oldukça kısıtlı olduğu (yıllık üretim yalnızca 300.000 ton dolayında) ülkede, pirinç, üzüm
(yıllık üretim 190.000 ton) ve sebze üretimi (200.000 tonu patates olmak üzere toplam
750.000 ton) de önemlidir.
Tacikistan’da hayvancılık da çok önemli bir üretim dalıdır. Ülke topraklarının %23’ü
çayır ve otlaklardan oluşur. Daha önce de değinildiği gibi, kışlak adı verilen yerleşme
türünde/köylerde en önemli gelir kaynağı hayvancılıktır. 1992 yılı itibariyle, 3.6 milyon baş
dolayında koyun ve keçi, 1.4 milyon baş kadar da sığır beslenmişti. Ayrıca, özellikle Hocent
ve çevresinde ipekböcekçiliği de diğer bir geçim kaynağını oluşturmaktadır.
Doğal Kaynaklar: Maden kaynakları bakımından zengin olan Tacikistan, dünyanın
en büyük uranyum rezervlerinden birisine sahiptir. Ancak bu dev rezervlerden geniş ölçüde
yararlanılamamaktadır. Ülke, uranyum dışında (rezervleri bu kadar büyük olmamakla birlikte)
petrol, doğalgaz, demir, çinko, kurşun, antimon, kalay ve tungsten yataklarına da sahiptir.
Petrol ve doğalgaz üretimi, tümüyle Fergana havzasından yapılmaktadır. Ülkenin
petrol üretimi günde 2.000 varil kadardır; bundan dolayı tükettiği petrol ve petrol ürünlerinin
tamamına yakınını eski Sovyet cumhuriyetlerinden ithal etmek zorundadır. Doğalgaz
rezervlerinin ise 1 trilyon feet3 kadar olduğu tahmin edilmektedir. Bununla birlikte, doğalgaz
üretimi 1993’de en alt seviyesine inmiş ve Tacikistan komşuları Özbekistan ve
Türkmenistan’ın kaynaklarına bağımlı duruma gelmiştir. Ancak Tacikistan’ın 46 milyon
doları bulan borçlarını ödeyememesi nedeniyle Özbekistan’ın doğalgaz sevkıyatını azaltması
Tacikistan’ı oldukça güç durumda bırakmıştır. Ülke, günümüzde, doğalgaz tüketiminin
kaçınılmaz bir şekilde azaltılması için çözüm arayışı içindedir.
Tacikistan’ı bölen ve büyük nehirleri doğuran Pamir Dağları, ülkeye hidroelektrik
enerji üretiminde büyük bir potansiyel sağlamaktadır. Gerçekten de güneydeki akarsular
önemli bir hidroelektrik gücü oluşturmaktadırlar. Ülkede 300’den fazla elektrik santrali (en
büyükleri Nurek santrali) bulunmakta ve bunlardan yılda 17.5 milyar kwh elektrik enerjisi
elde edilmektedir.
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Ayrıca, tektonik bakımdan kırık zonlarının yer aldığı Tacikistan’da çok sayıda kaplıca
da bulunmaktadır. Ülke, özellikle şifalı kaplıcaları ile büyük bir üne sahiptir.
Sanayi Faaliyetleri: Tacikistan’da zengin kaynaklara dayanan madencilik,
hidroelektrik enerji üretimi ve petrol çıkarımı en önemli sanayi kollarını oluştururlar. Bunların
yanı sıra tekstil/dokuma sanayi ile ayakkabı, halı ve deri üretimi de gelişmiş olan diğer sanayi
kollarıdır.
Alüminyum, çeşitli kimyasallar, gübre, çimento, bitkisel yağlar, tarım makineleri,
dokuma tezgâhları, elektrikli ev eşyaları (buzdolabı ve dondurucular) ile transformatörler
üreten fabrikaların büyük çoğunluğu başkent Duşanbe ve çevresi ile diğer büyük şehirlerde
yer alırlar. Ülkedeki en büyük halı fabrikası ise Kayrakkum’dadır. Ayrıca, Kaliniâbad’da yeni
kurulan bir azotlu gübre fabrikası ve Yevan’daki elektrokimya kompleksi ile kimya sanayisi
de giderek gelişmektedir. Tacikistan, aynı zamanda, parfüm sanayisinde kullanılan ıtır yağı
üretiminde de Bağımsız Devletler Topluluğu içinde ilk sırada yer almaktadır.
Ulaşım: Toprakları son derece dağlık olan Tacikistan’da, demiryolları çok az
gelişmiştir. Demiryollarının toplam uzunluğunun yalnızca 480 km olduğu Tacikistan’da var
olan tek hat da Özbekistan içinden başlayarak Hocent ve Buhara’ya uğrayan ve Özbekistan’ın
güney sınırını izleyen, oradan da Dursunzade ve Duşanbe’ye uğrayan Fergana-Semerkant
hattının bir parçasıdır. Ülkede karayollarının da fazla gelişmiş olduğu söylenemez; toplam
32.752 km uzunluğa sahip olan karayollarının yalnızca 13.000 kilometresi iyi niteliktedir.
Tümüyle karalarla çevrili olan Tacikistan’ın limanı yoktur. Havalimanlarının sayısı ise 59
tanedir.
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Uygulamalar
Öğrenciler bir atlas üzerinde Kırgızistan ve Tacikistan ile ilgili hem fiziki hem de
beşeri haritalara bakmalı; morfolojik ünitelerin, akarsuların ve metinde adı geçen diğer
yerlerin adlarını bularak lokasyonlarını öğrenmelidir. İlgili web sitelerine (wikipedia, World
Bank, World Factbook, Encyclopedica Britannica gibi) ve google earth’e bakmaları yararlı
olacaktır.
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Uygulama Soruları
1)
Dağlık Bedahşan Özerk Yönetim Birimi’nin toprakları hangi ülkenin toprakları
içinde bulunmaktadır?
2)
Karakul Gölü hangi ülkededir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Kırgızların kökeni tam olarak bilinmemekle birlikte, Çin’de Han Dönemi’ne (MÖ
206-MS 220) ait kayıtlı belgelerde, Kırgız halkından söz edilmektedir. 8. yüzyıla ait Orhun
Yazıtları’nda Kırgızlardan bahsedildiği gibi, 11. yüzyılda Kaşgarlı Mahmut da Kırgızlardan
“Türk halklarının en doğuda yaşayanı” olarak söz etmiştir. Günümüz Rus etnografları,
Tiyenşan (Tanrı) Dağları bölgesindeki Kırgızların 16. yüzyıl başlarından beri bu topraklarda
yaşadıklarını kanıtlamışlardır; araştırmacılar 12. yüzyıldan başlayarak Tiyenşan bölgesindeki
Kafkas kökenli halkların yerini Moğolların aldığını, bugünkü Kırgızistan’da yaşayan
Kırgızların da 12. yüzyılda buraya getirildiklerini öne sürmektedirler. Modern Kırgızca ile
Orhun Yazıtları’nda kullanılan dil arasındaki çarpıcı benzerlik de bu kuramı desteklemektedir.
Kırgızlar tarihleri boyunca hâkimiyetleri altına girdikleri (Moğollar, Karahitaylar,
Kalmuklar ve Oyratlar) kavimlere başkaldırmışlardı. 19. yüzyılın ilk yarısında günümüzdeki
Kırgızistan topraklarında kabileler hâlinde yaşayan halk, genel olarak göçebe bir yaşam
sürüyordu. Bu kabileler 1830’lardan itibaren Hokand Hanlığı’na bağlanmakla birlikte, bir
ölçüde bağımsızlıkları vardı. Yüzyılın ikinci yarısında bölgenin Ruslar tarafından işgal
edilmesinde sonra, sayıları giderek artan Rus göçmenler Kırgızistan topraklarına yerleştirildi.
Kırgızistan, 19. yüzyıl boyunca Rusya’nın genişleme politikasını uygulamaya başladığı yer
oldu. En iyi toprakların Rus göçmenlere verilmesi ve bölgedeki Türk nüfusun zorla işçi
yapılmak istenmesi sonucunda 1916’da başlayan ayaklanma, kanlı bir biçimde bastırıldı. 1917
Rus Devrimi’nden önce, hatta 1926’ya kadar, Kırgızlar yanlış bir adlandırmayla “Kara
Kırgızlar” olarak biliniyorlardı. Ruslar, Karadeniz ile Hazar Denizi’nin kuzeyindeki
Kazaklardan ayırt etmek için, Kazakistan’da yaşayan Kazaklara “Kırgız” diyor, asıl Kırgızları
da onlardan ayırmak için “Kara Kırgız” olarak adlandırıyorlardı. Ancak bu yanlış 1926’da
düzeltildi. 20. yüzyılda tarım ve ağır sanayinin gelişmesi ve şehirleşme, geleneksel Kırgız
yaşamında önemli değişikliklere yol açtı. Daha önce Türkistan ÖSSC’nin bir parçası olan
Kırgızistan, 1924 yılı Ekim ayında Rus SSFC’ye bağlı özerk bir yönetim birimi (Oblast)
yapıldı. Daha sonra 1926’da yine Rus SSFC içinde Kırgız Özerk Sovyet Sosyalist
Cumhuriyeti, 1936’da da Kırgız Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti oldu. Nihayet, 21 Ağustos
1921’de de bağımsızlığını ilan etti.
Tazik, Tajik ya da Tejik biçimlerini almış olan “Tacik”, aslında İranlıların komşuları
olan Tayy kabilesinin adından gelen bir kelimedir. Tacik adını taşıyan etnik gruplar (Sakalar,
Tchorlar, Baktrialılar vb.) önce Perslerin daha sonra da Büyük İskender’in (ve
imparatorluğunu deavm ettirenlerin) hâkimiyeti altında kaldılar. Araplar 7-8. yüzyıllar
arasında Taciklerin yaşadığı bölgeyi fethettiler ve buraya Maveraünnehir adını verdiler. Bu
dönemde Müslümanlığı benimseyen Tacikler, sonraki yüzyıllarda bölgeyi istila eden Türk
kökenli halkların kültüründen ve dilinden büyük ölçüde etkilendiler.
Tacikler 15. yüzyıldan 18. yüzyılın ortalarına kadar Buhara Hanlığı’na bağlı olarak
yaşadılar. Bu tarihte Amuderya nehrinin güney ve güneybatısındaki toprakları istila eden
Afganlar, başta Taciklerin eski kültürel merkezlerinde olmak üzere bölgede yaşayan Taciklere
egemenliklerini kabul ettirdiler. Bir süre Buhara-Afgan ve Hokand hanlıkları arasında
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çekişme konusu olmalarına rağmen, 1868’den başlayan ve 1885’e kadar devam eden işgaller
sonucunda tümüyle Rus hâkimiyetine girdiler.
1917 Rus Devrimi’nden sonra, Taciklerin yaşadığı toprakların bir bölümü 1918 yılının
nisan ayında kurulan Türkistan Özerk Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti’ne bağlandı.
Günümüzdeki Tacikistan topraklarının büyük bölümünü kapsayan Buhara Hanlığı’nda
1920’de yönetime devrimciler el koydular ve aynı yılın ekim ayında Buhara Sovyet Halk
Cumhuriyeti’nin kurulduğunu ilan ettiler. 1924’de de, Buhara Sovyet Halk Cumhuriyeti ile
Türkistan Özerk Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti’ne bağlı Tacik toprakları birleştirilerek
Tacikistan Özerk Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti kuruldu. Yönetsel olarak Özbekistan Sovyet
Sosyalist Cumhuriyeti’nin bir parçası olan Tacikistan Özerk Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti’ne,
1929’da birlik cumhuriyeti statüsü verildi. 1990’ların başından itibaren diğer cumhuriyetler
gibi güçlü milliyetçi hareketlere sahne olan Tacikistan 1992’de bağımsızlığını kazandı ve
Tacikistan Cumhuriyeti kuruldu.
Tacikler aslında İran kökenlidirler ve Farsçanın değişik bir lehçesi olan Tacikçe
konuşurlar. Bununla birlikte, topraklarının Batı Türkistan içinde kalması nedeniyle tarihî
devirlerde uzun yıllar Türk hâkimiyeti altında yaşamışlardır. Diğer yandan, komşuları olan
Özbeklerle de iç içe bir yaşam sürmüşlerdir. Bunların yanında, Tacik dilinde Farsça kökenli
kelimeler kadar Türkçe kelimelerin de oluşu, geleneklerinin Türklerinkine benzemesi, Orta
Asyalıların çoğunluğu gibi Müslüman olmaları ve Sovyet hâkimiyetinde kalmalarının onları
aynı geçmişi paylaşan diğer Türk cumhuriyetlerine yaklaştırması, Tacikistan’ın “Orta Asya
Türk Cumhuriyetleri” içinde sayılmasının başlıca nedenlerini oluşturmaktadır.
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Bölüm Soruları
1)

Kırgızistan doğudan hangi ülke ile kuşatılmıştır?

a)

Tacikistan

b)

Afganistan

c)

İran

d)

Çin

e)

Japonya

2)

Kırgızistan hangi tarihte bağımsızlığını ilan etmiştir?

a)

21 Ağustos 1921’de

b)

21 Ocak 1921’de

c)

21 Aralık 1921’de

d)

21 Mayıs 1921’de

e)

21 Ekim 1921’de

3)
19. yüzyılın ilk yarısında günümüzdeki Kırgızistan topraklarında kabileler
hâlinde yaşayan halk, genel olarak göçebe bir yaşam sürüyordu. Bu kabileler hangi yıllardan
itibaren Hokand Hanlığı’na bağlanmışlardır?
a)

1840’lardan

b)

1830’lardan

c)

1860’lardan

d)

1890’lardan

e)

1850’lerden

4)

Tacikistan güneyden hangi ülke ile çevrelenmektedir?

a)

Kırgızistan

b)

Çin

c)

Türkmenistan

d)

Özbekistan
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e)

Afganistan

5)
Kırgızistan potansiyel hidroelektrik kaynaklarının günümüzde ne kadarını
kullanmaktadır?
a)

% 25’ini

b)

% 35’ini

c)

% 45’ini

d)

% 55’ini

e)

% 60’ını

6)
Dağlık Bedahşan Özerk Yönetim Birimi’nin yönetim merkezi neresidir?
7)
Tacikistan’ı bölen ve büyük nehirleri doğuran hangi dağlardır?
8)
Tacistan’da petrol ve doğalgaz üretimi nereden yapılmaktadır?
9)
“Kırgızların kökeni tam olarak bilinmemekle birlikte, 11. yüzyılda Kaşgarlı
Mahmut Kırgızlardan “……… halklarının en doğuda yaşayanı” olarak söz etmiştir”
ifadesinde boşluk bırakılan yere ne gelmelidir?
10)
“Kırgızistan-Tacikistan sınırındaki ……….. Vadisi bölgesi, her iki ülke için bir
anlaşmazlık konusudur” ifadesinde boşluk bırakılan yere ne gelmelidir?

Cevaplar: 1)d, 2)a, 3)b, 4)e, 5)c, 6)Horog, 7)Pamir Dağları, 8)Fergana havzasından,
9)Türk,10)Isfara
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6. RUSYA: ÇEVRE KOŞULLARI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
6. Rusya: Çevre Koşulları
6.1. Topografya
6.1.1. Düzlük Alanlar
6.1.2. Platolar
6.1.3. Dağlık Alanlar
6.2. İklim Koşulları
6.2.1.Sıcaklık
6.2.2. Yağış
6.3. Topraklar
6.4. Hidrografya
6.4.1. Akarsular
6.4.2. Göller
6.5. Bitki Örtüsü
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Rusya topografik bakımdan kaç gruba ayrılabilir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Fiziki coğrafya

Fiziki coğrafya

Fiziki coğrafya

Fiziki coğrafya

Fiziki coğrafya

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Rusya’nın topografik
yapısını (düzlük alanları,
tepelik alanları ve platoları,
dağlık alanları) genel
özellikleri ile ortaya
koymak.

Yard. Doç. Dr. Gaye
Ertin’in “Rusya -Özellikler.
Bölgeler” (Çantay Kitabevi,
2004) adlı kitabın okunması.

Rusya’da iklim koşullarının
genel özelliklerinin ve
sıcaklık ve yağış gibi iklim
elemanlarının dağılışları ile
birlikte başlıca özelliklerini
ortaya koymak.

Yard. Doç. Dr. Gaye
Ertin’in “Rusya -Özellikler.
Bölgeler” (Çantay Kitabevi,
2004) adlı kitabın okunması.

Rusya’da toprak tiplerinin,
başlıca özelliklerinin ve
dağılışlarının kavranmasını
sağlamak.

Yard. Doç. Dr. Gaye
Ertin’in “Rusya -Özellikler.
Bölgeler” (Çantay Kitabevi,
2004) adlı kitabın okunması;
Prof. Dr. İbrahim Atalay’ın
kaynakçada verilen (1982)
kitabına bakılması.

Rusya’daki akarsuların ve
Yard. Doç. Dr. Gaye
göllerin başlıca özellikleri ile Ertin’in “Rusya -Özellikler.
dağılışlarını ortaya koymak. Bölgeler” (Çantay Kitabevi,
2004) adlı kitabın okunması.

Rusya’da bitki örtüsünün
başlıca türleri ile birlikte
kavranmasını sağlamak.

Yard. Doç. Dr. Gaye
Ertin’in “Rusya -Özellikler.
Bölgeler” (Çantay Kitabevi,
2004) adlı kitabın okunması;
Prof. Dr. Hamit İnandık’ın
kaynakçada verilen (1969)
kitabına bakılması.
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Anahtar Kavramlar











Doğu Avrupa Ovası,
Merkezi Rusya Ovası,
Batı Sibirya Ovası,
Ural Dağları,
Altay Dağları,
Kafkas Dağları,
Tundra,
Tayga,
Volga Nehri,
Yenisey Nehri
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Giriş
Rusya (tam adıyla Rusya Federasyonu) 17.075.200 km2 yüzölçümü ile dünyanın en
büyük ülkesidir. Kuzey Asya’da geniş topraklara sahip olmasına rağmen, Ural Dağları’nın
batısında kalan kısmının Avrupa’ya dâhil edilmesi ile küçük bir parçası Avrupa sınırları
içindedir. Kuzeydeki en uç noktası (81049’) Franz-Josef Takımadaları’ndaki Rudolf Adası’nın
Filigeli Burnu’dur. Anakara üzerinde 77043’ kuzey enleminde Taymır Yarımadası’ndaki
Çelyukin Burnu’ndan 41011’ kuzey enlemindeki Dağıstan’daki Baazar Dağları’na kadar olan
mesafesi 4.000 km’dir. Doğu-batı doğrultusundaki en uzun mesafe ise 9.000 km ile batıda
Baltık Denizi kıyısında, Polonya ve Litvanya arasında yer alan Kaliningrad oblastı (19038’
doğu boylamı) ve doğuda Çukçi Yarımadası’nda yer alan Dejneva Burnu (169040’)
arasındadır.
Rusya Federasyonu, 57.792 km sınır uzunluğu ile “dünyanın en uzun sınırına sahip
ülke” unvanını da elinde bulundurur. Batı ve güneyini çevreleyen yaklaşık 20.139 km
uzunluğundaki kara sınırı 14 ülke tarafından kuşatılmıştır. Bu ülkelerden 8 tanesi eski
SSCB’den ayrılmış olan yeni (Asya kısmındaki Kazakistan ve Avrupa kısmındaki Estonya,
Letonya, Litvanya, Beyza Rusya, Ukrayna, Gürcistan ve Azerbaycan) komşularıdır. Batı
sınırında Barents Denizi ve Kola Yarımadası arasında Norveç, Finlandiya Körfezi ve Baltık
Denizi’ne kadar Finlandiya, Baltık Denizi’nden Azak Denizi’ne kadar Estonya, Litvanya,
Letonya, Polonya, Beyaz Rusya ve Ukrayna yer alır. Güney sınırı Karadeniz’den Japon
Denizi’ne kadar uzanır. Bu sınırı, Kafkas Dağları boyunca Gürcistan ve Azerbaycan, Hazar
Denizi-Altay Dağları arasında Kazakistan, Moğolistan, Çin Halk Cumhuriyeti ve Kore
Demokratik Halk Cumhuriyeti (Kuzey Kore) çizer. Kuzey ve doğusunda yer alan denizler
sınır uzunluğunun 2/3’ünü oluşturur (Ertin 2004).
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6.1. Topografya
Rusya topografik bakımdan oldukça sade bir görünüme sahiptir ve kabaca üç gruba
ayrılabilir. Bunlardan birincisi düzlük alanlar ya da ovalardır. Alçak tepeleri de içine alan
birkaç yükselti dışında söz konusu düzlük alanlar, Yenisey Nehri’nden ülkenin batı sınırına
kadar uzanır. İkincisi, tepelik alanlar ve platolardır. Ortalama yükseltisi 300-450 m arasında
değişen, tepelik görünümlü Orta Sibirya Platosu veya yüksek alanını içine alan bu kesim
Yenisey ve Lena nehirleri arasında uzanır. Üçüncüsü ise, ülkenin güney-güneydoğu ve doğu
kısmını şekillendiren başka bir deyişle sınırlarını çizen dağlardır. Dağlık alanlar, özellikle
Lena Nehri’nin doğusundan Ob Nehri’ne kadar olan kısmında görünüme hâkimdir.

6.1.1. Düzlük Alanlar
Rusya’da yer alan düzlük alanlar Doğu Avrupa, Merkezi Rusya ve Batı Sibirya
ovalarıdır.
Doğu Avrupa Ovası, Rusya’nın Avrupa’da kalan küçük bir kısmını oluşturur. Ova,
kuzeydoğusundan Ladoga ve Onega gölleri, kuzeybatısından Baltık denizi kıyıları, batıdan
Estonya ve Letonya, güneybatıdan Beyaz Rusya, doğudan da Valday Smolensk tepeleri ile
ayrılır. Baltık çevresi, glasiyal ova özelliği taşır ve bu nedenle de “Baltık Glasiyal Ovası”
adını alır. Ovada buzulların biriktirdiği moren depoları, turbalıklar, kumlu-çakıllı zemin
dikkat çeker.
Merkezî Rusya Ovası, Arktik Tundra Kuşağı’ndan kara toprakların yer alığı step
alanlarına kadar uzanır. Bu alçak alan kuzeyde Kuzey Buz Denizi kıyılarında yer alan ve
Timan Tepeleri (300 m) ile birbirinden ayrılan Peçora ve Dvina Ovaları, orta kesimde Yukarı
Volga Ovası, güneyde ise Volga tepelerinin ayırdığı Oka-Don ve Trans Volga Ovaları olmak
üzere beş küçük ovaya ayrılır.
Batı Sibirya Ovası, Ural Dağları’nın doğusundan Yenisey nehri’ne kadar uzanır. Ural
Dağları Batı Sibirya Havzası’na doğru hızla alçalır. Bu alçalma sırasında, hafif eğimli dağ
eteği ovasını andıran bir yüzey dikkat çeker; söz konusu yüzey 20-30 m’lik bir fay basamağı
ile ova tabanına iner. Batı Sibirya, Avrupa Rusyası’ndan daha alçaktır. Ancak ova, doğu-batı
doğrultusundaki 1.900 km’lik genişliği, kuzey-güney doğrultusunda 2.400 km’lik uzunluğu
ve 2.500.000 km2’lik yüzölçümü ile dünyanın en geniş ovasıdır. Topraklarının yarısından
fazlasında yükseltinin 500 m’nin altında olduğu ovada yükselti hiçbir yerde 180 m’yi aşmaz.
Kuzey Buz Denizi’ne doğru çok hafif eğimlerle uzanır. Bu nedenle Ob, İrtiş ve Tobol
nehirleri ağır akışları ile kuzey doğru ilerlerken, hafif eğimli alanlardan geçerler ve drenaj
bazı kesimlerde bozulur. Ovada kış mevsiminin çok şiddetli geçmesi ile donan nehirler, yaz
aylarında güneyden itibaren buzullarının çözülmesiyle yataklarından taşarlar. Bu kesimler,
yosunlu suları, geniş ve geçiş vermeyen bataklık alanları, çürüyen ağaçların oluşturduğu
turbalıklarla seçilir ve dünyanın en geniş bataklık alanlarını oluşturur. Bu nedenle nüfusun
büyük çoğunluğu 550 kuzey enleminin güneyindeki kuru alanlarda yaşar.
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6.1.2. Platolar
Ülkenin kuzeybatısındaki Fenno-İskandinav Platosu içinde yer alan Kola Yarımadası
ve Karelya hafif tepelik, dalgalı bir görüntü çizer. Bu kısımda buzul aşındırması yüzeyi
silikleştirmiş ve ayrıca çok sayıda göl meydana gelmiştir. Kola Yarımadası’ndaki Khibin
Dağları (900 m), ülkenin batı kesiminde Urallar’dan sonra en yüksek alanı meydana getirir.
Yarımadanın kıyıları falezlerle son bulur; kuzeybatı kesiminde ise çok sayıda fiyort dikkat
çeker. Karelya tepeleri ise Finlandiya’dakilere benzer. Bu kesimde çok sayıda göl yer alır;
göllerin en büyükleri Lagoda ve Onega gölleridir.
Merkezî Rusya Platosu, Onega Gölü’nden Ukrayna’nın güneyinde Ukrayna
Tepeleri’ne (Donetz, Don tepeleri) kadar uzanır. Bu kesim, Doğu Avrupa Ovası’nı Merkezî
Rusya Ovası’ndan ayırır. Kuzey-güney doğrultusunda 1.500 km uzunluğu olan platonun en
geniş kısmı 500 km civarındadır. Platonun genel görünümü asimetriktir: Doğuya, Don
Ovası’na inen kısmı diktir ve Don Nehri kıyısında yüksek falezler oluşturur. Ukrayna’nın
Dinyester Ovası’na bakan batı yüzü ise hafif eğimlidir.
Orta Sibirya Platosu, Batı Sibirya Ovası’ndan Yenisey Nehri ile ayrılır. Nehir, Batı
Sibirya depresyonunun iç kısımlarına ilerleyerek bu depresyonun doğu sınırını çizerken,
kolları ile Orta Sibirya Platosu’nu da parçalar. Yenisey ve Lena nehirleri arasında yer alan bu
plato, bazen “Angara karası” olarak da adlandırılır. Kuzey Buz Denizi’ne doğru çıkıntı yapan
Taymır Yarımadası da Orta Sibirya Platosu’na dâhil edilir. Platonun doğu-batı
doğrultusundaki (Yenisey-Lena nehirleri arası) uzunluğu 2.000 km, kuzey-güney
doğrultusundaki (Taymır Yarımadası-güneydeki dağlık alan) uzunluğu ise 2.500 km’dir.
Yüzölçümü Rusya’nın yüzölçümünün yaklaşık olarak ¼’üne eşittir.
Vitim Platosu, Baykal-Trans Baykal Bölgesi’nde, Baykal Gölü’nün güneydoğusunda
yer alır. Faylarla kesilmiştir; 800-1.000 m yüksekliktedir; orta kesimlerinde yükseltisi 200
m’yi geçmeyen volkanlar yer alır.

6.1.3. Dağlık Alanlar
Rusya’nın dağ sıraları Asya ve Avrupa kıtası arasında (Ural Dağları), güneybatı
sınırında (Kafkaslar), Moğolistan sınırında (Doğu ve Batı Sayan Dağları ile batıda yer alan
Altay Dağları) ve Doğu Sibirya’da (son derece kompleks olan bu sistem ülkenin kuzeydoğu
köşesinden Kamçatka Yarımadası’nın belkemiğini oluşturan Ohotsk Denizi ve Japon Denizi
boyunca) dikkati çekerler.
Urallar Asya ve Avrupa kıtaları arasında doğal bir sınır oluşturması ve maden
kaynakları bakımından zengin olması nedeniyle ülkenin en ünlü dağ sıralarıdır. Yaklaşık
2.500 km uzunluğundaki (en geniş yeri 150 km) bu dağ sıraları, Kuzey Buz Denizi üzerindeki
Novaya Zemlya Adaları’ndan Kazakistan’ın kuzey sınırına kadar devam eder. Fazla yüksek
olmayan bu dağlar “Kutup, Kutup altı, Kuzey, Orta ve Güney Urallar” olmak üzere beşe
ayrılırlar. Yalnızca birkaç noktada 1.500 m’nin üzerine çıkan Urallar’ın en yüksek noktası,
dar olan Kutup-altı Urallar’daki Narodnata Tepesi’dir (1.895 m).
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Kafkas Dağları, batıda Azak Denizi ve Karadeniz arasındaki bağlantıyı sağlayan Kerç
Boğazı’nın doğusundaki Taman Yarımadası ile doğuda Hazar denizi kıyısındaki Apşeron
Yarımadası’na kadar uzanırlar. Kafkaslar Büyük ve Küçük Kafkaslar (ikincisi Gürcistan’da)
olmak üzere ikiye ayrılır. Bunlardan Büyük Kafkaslar Rusya sınırları içinde kalır. Rusya’da
kalan bölümünün sınırı doğuda Dağıstan Özerk Cumhuriyeti’nin Hazar Denizi kıyısındaki
Derbent şehrini güneyine uzanır. Kafkas Dağları’nın su bölümünden geçirilen çizgi,
Rusya’nın güneybatı komşusu olan Gürcistan ve Azerbaycan arasında doğal sınır oluşturur.
Güney Sibirya’nın orta kesiminde Altay-Sayan Dağ Sıraları uzanır. Altay Dağları
Kazakistan-Çin-Moğolistan ve Sibirya arasında, Sayan Dağları ise Altay Dağları’nın
kuzeydoğusunda Yenisey Nehri’nden Baykal Gölü’ne kadar uzanırlar. Altay Dağları genelde
kuzeybatı-güneydoğu doğrultusunda bir uzanışa sahiptirler. Doğu ve Batı Sayan Dağları
olmak üzere ikiye ayrılan Sayan Dağları ise Altay Dağları’nın kuzeydoğusunda uzanır.
Bunlardan Batı Sayan Dağları’nın genel uzanış doğrultusu gğneydoğu-kuzeybatıdır. Yenisey
Nehri’nin derin bir boğaz ile ikiye ayırdığı Sayanlar’ın doğu kanadının doğrultusu ise
kuzeybatı-güneydoğudur.
Vitim Platosu Yablonov Dağları tarafından sınırlanır. Güneybatı-kuzeydoğu
doğrultusunda uzanan bu dağlar, Moğolistan sınırından Olekma Nehri’ne kadar uzanır.
Stanovoy Dağları, Baykal Gölü’nün kuzeyinden Ohotsk Denizi’ne kadar 2.550 km boyunca
uzanırlar. Sikhota-Alin Dağları, plato görünümünü kazanmış olan Uzakdoğu alanında yer alır
ve Japon Denizi ile sınırlanır. Sibirya’nın kuzeydoğusunda bir diğer dağlık alan dikkat çeker.
Lena Irmağı’nın doğu kenarı boyunca devam eden dağ sıraları Verhoyansk Dağları adını alır.
Çerski Dağ Dizisi, Ohotsk-Çaun Dağlık Alanı ülkedeki diğer yükseltilerdir (Ertin 2004).

6.2. İklim Koşulları
Rusya, çok büyük bir ülke olmasına rağmen, iklim koşulları hemen hemen ülkenin her
yerinde büyük benzerlik gösterir. Bu koşullar yalnızca Karadeniz kıyıları ile Uzakdoğu’da
değişir. Fakat her yerde uzun ve şiddetli kışlar, kısa yetişme devresi, düşük ya da orta
derecede yağış değerleri, yaz ve kış mevsimleri arasındaki belirgin fark egemendir.
Ülkede iklim koşullarının belirlenmesinde iki özellik dikkat çeker: Birincisi; Kuzey
Kutbu’na yakın olan konumudur: Ülkenin yarısından fazlası 600 kuzey enleminin kuzeyinde
kalmaktadır. Bu durumda geniş bölgeleri altı ay boyunca karla kaplıdır ve toprak örtüsü
derinliği birkaç yüz metreyi bulacak şekilde donmaktadır. İkincisi, ülkenin büyük kısmı
denizden uzak bir konumdadır. Çoğu kesim denizden 400 km mesafededir, hatta merkezî
kısımların denizden uzaklığı 3.840 km’dir. Ülkenin kuzey sınırı oldukça uzun bir mesafe
boyunca denizle çevriliyse de yılın büyük bir bölümünde buzlarla kaplı olan Kuzey Buz
Denizi iklimin yumuşaması üzerinde hiçbir etki yaratmaz. Diğer yandan, güney ve doğusunda
yer alan dağ sıraları ile platolar, Hint ve Büyük okyanuslardan gelen ılık hava kütlelerine
engel oluşturur. Buna karşılık Avrupa Rusyası ve Kuzey Sibirya, Kuzey Buz Denizi v Atlas
Okyanusu’ndan gelebilecek soğuk hava akımlarına topografik bir engel olmadığı için
tamamen açıktır.
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6.2.1. Sıcaklık
Rusya’nın kuzeyinde, Arktik dairede kış aylarında günler çok kısadır. 24 saatlik gün
boyunca güneş ışınları kısa süreli olarak yeryüzüne ulaşır, çoğunlukla da direkt olarak
gelmez. Yaz aylarında ise güneş ışığından yararlanma maksimum düzeyde olduğu hâlde
güneş radyasyonu Ekvator çevresindeki sahalara oranla daha düşük düzeyde toplanır. Bu
nedenle Arktik sahalar dünyanın en soğuk kesimleridir.
Ülkede en şiddetli soğuklar Kuzey Buz Denizi ile bu denizin kıyılarında değil, daha
güneyde ve kıta dâhilinde görülmektedir. Bu durumun oluşmasının en büyük nedeni, kış
aylarında geniş kara kütlesinin denize oranla çok hızlı bir biçimde ısı kaybetmesidir.
Gerçekten de en düşük sıcaklıkların bir kısmı Verhoyansk ve çevresinde kaydedilmiştir;
burası -500C ile dünyanın en soğuk kesimlerinden biri olarak kabul edilir. Aynı istasyonda en
düşük sıcaklık değeri –69.80C olarak tespit edilmiştir. Ancak son yıllarda en düşük sıcaklıklar
Verhoyansk batısında yer alan Oymyakon’da saptanmıştır. Nitekim Oymyakon –710C ile
hâlen dünyanın bilinen en soğuk kesimlerinden biridir.
Rusya’nın kuzeyi ve güneyi arasında önemli sıcaklık farklılıkları vardır. Ortalama
sıcaklıklar Ocak ayında St. Petersburg’ta –80C, Batı Sibirya Ovası’nda –270C’dır. Ülkede
sadece Karadeniz, Hazar Denizi ve Moğolistan sınırı yakınındaki sıcaklıklar 00C’nin
üzerindedir.
Enlemler yaz sıcaklıkları üzerinde etkilidir ve yaz ayları hemen hemen her yerde
sıcaktır. Denizin karalara göre daha serin olması nedeniyle, en düşük sıcaklıklar Kuzey Buz
Denizi kıyıları boyunca görülür. Nitekim Taymır Yarımadası’nda sıcaklıklar 50C civarında
olurken, bu denizin kıyılarında aylık ortalama sıcaklıklar 100C’tır. Arhangelsk ve Igarka’dan
güneye Kursk ve Irkutsk’ a doğru sıcaklıklar 11-200C olarak değişir. Daha güneydeki step
sahalarında ise sıcaklıklar 240C kadardır. Sıcaklıklar Ohotsk Denizi kıyılarında merkezî
Sibirya istasyonlarına göre 5 veya 60C daha düşüktür. Bu durumun oluşmasında Oyashio
soğuksu akıntısının etkisi vardır.
Ülkede en soğuk (Ocak) ile en sıcak (Temmuz) aylar arasındaki sıcaklık farklılıkları
ise yüksektir. Moskova’da bu sıcaklık farkı 280C’dir (Ocak ayı -100C, Temmuz ayı 180C).
Batı Sibirya’da Moskova ile hemen hemen aynı enlem üzerinde yer alan Novosibirk’in yıllık
sıcaklık farkı ise 380C’dir. Aynı enlem derecesi üzerinde yer almasına rağmen iki şehir
arasındaki yıllık sıcaklık farklılıklarının büyük değişiklik göstermesinin nedeni karasallıktır.

6.2.2. Yağış
Rusya’da, ülkenin konumu, büyüklüğü, rölyef özellikleri ve düşük sıcaklık değerleri
gibi faktörlerin etkisiyle, yağış değerleri bölgesel farklılıklar gösterir. Ülkede yıllık yağış
değerleri düşüktür ve yıldan yıla büyük bir çeşitlilik gösterir. Genelde yağışlar 250-500 mm
arasında değişirse de en yüksek yağış değerleri ülkenin Atlas Okyanusu’na yakın konumda
olan kuzeybatı Avrupa kısmında (600-800 mm) kaydedilmiştir. Bu yağış değerleri
kuzeybatıda Baltık kıyılarında ortalama 600-800 mm arasındadır. Ancak Avrupa Rusyası’nın
kuzeybatısından güneydoğusuna doğru yağış değerleri azalır. Bu kısmın biraz güneyinde
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sadece birkaç alan (Moskova’da 690 mm) ve yüksek dağlık sahalarda yağış 600 mm’den
fazladır. Bu bakımdan Ural Dağları ve Kafkaslar gibi dağlık alanlar genellikle alçak olan
alanlara oranla daha fazla yağış alırlar. Ülkenin kuzeybatı Avrupa dışındaki diğer nemli
alanları Kafkas Dağları eteklerinde Karadeniz’e komşu dar subtropikal kuşak ve Büyük
Okyanus kıyıları boyuncadır.
Sibirya’da yağışlar azdır. Kuzeydoğu Sibirya’nın büyük kısmı ve Rus Kazak sınırına
yakın alanlara 250 mm’nin altında yağış düşer. Ülkenin güney sınırı boyunca uzanan dağlık
sahada ise yağış değerleri 250-500 mm arasında değişir. Altay Dağları ve doğu Sibirya’nın
denize yakın kısımlarında ise yağışlar 500 mm’nin üzerindedir.
Ülkenin kuzey kısımlarında yağış miktarının düşük düzeyde olmasının, hatta bazı
alanlarda bataklıklar oluşmasının başlıca nedeni sıcaklık değerlerinin uzun bir zaman dilimi
boyunca oldukça düşük değerler göstermesidir (Ertin 2004).

6.3. Topraklar
Rusya’daki toprak tipleri iklim, bitki kuşakları ve jeolojik geçmişin izlerini taşır.
Tundra bitki örtüsü tundra toprakları, tayga ormanları büyük ölçüde podzolik topraklar,
karışık ormanlar kahverengi orman toprakları, stepler zengin çernozyom toprakları üzerinde
gelişmiştir. Yarı kurak alanlarda ise kestane renkli topraklar dikkati çeker.
Tundra toprakları ülkede tundra ikliminin hüküm sürdüğü Kuzey Buz Denizi
çevresinde hâkimdir. Şiddetli soğuk ve uzun kışlar, toprakların yılın büyük bir bölümünde
donmasına neden olmaktadır; nitekim Kuzey Kutup Dairesi’ne yakın kısımlarda toprak
yüzeyini örten buzun kalınlığı 2 m’yi aşmaktadır. Kış soğuklarından koruyacak kalınlıkta kar
örtüsünün bulunmadığı kısımlarda ise daima donmuş olarak bulunan toprağın kalınlığı 1.5-2
m’yi bulmakta ve donmuş olan bu kısım sadece yaz aylarında bir miktar çözülebilmektedir.
Devamlı donmuş yüzey, başka bir deyişle permafrost, tabaka ve kama biçimindeki buz
parçalarının toprak içinde bulunmasına neden olur. Bu toprakların profilleri ender olarak
olgunlaşmıştır. Toprak farklı horizonlara sahip olmakla birlikte çoğunluğu kumlu kil ve ham
humustan oluşan, ince bir tabaka hâlindedir. Çürümüş bitki örtüsü toprağın mineral
kaynağıdır ve toprak çok asitli olduğundan kültür bitkilerinin yetişmesi için özel bir
müdahaleye gerek vardır. Yağış değerleri düşük olmasına rağmen yarısına kadar donmuş olan
toprak yüzeyi nemlidir (Atalay, 1982).
Podzolik toprak tipleri ülkenin yaklaşık olarak yarısını kaplar. Çoğunlukla konifer
ormanların bulunduğu alanlarda yaygın durumdadırlar. Konifer ağaçların ibreleri, yer altında
çeşitli hayvan yuvaları ve solucanların bulunmaması nedeniyle minerallerle karışmaz, bu
nedenle toprağın tipik profili organik materyallerle kaplı yüzeydir. Daha asit karakterli olması
tarım yapılmasını güçleştirmesine rağmen, kültür bitkilerinin 1/3’i bu topraklar üzerinde
yetiştirilir. Toprağın fiziksel ve kimyasal özelliklerini değiştirmek başka bir deyişle verim ve
kalitesini arttırmak amacıyla gübre ve kireç eklenir.
Dünyadaki en verimli topraklardan olan çernozyomlar Rusya’da diğer bütün
ülkelerden daha geniş alana yayılmıştır. Otlu step formasyonun bulunduğu alanlarda görülen
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bu siyah renkli toprak organik materyal ve besleyici eriyik mineraller bakımından zengindir
ve kireç oranı yüksektir, humus bakımından zengindir ve kalınlığı 1-2 m arasında değişir.
(Atalay 1982). Tarım yapılan alanların hemen hemen yarısına yakını çernozyom topraklarında
gerçekleştirilir.
Kestane Renkli Topraklar çernozyomlar kadar zengin değildir. Yarı kurak alanlar
görülen bu toprakların humus oranı düşüktür fakat fazla erime olmadığından mineral oranı
yüksektir. Gerçek step alanlarının topraklarıdır (Ertin 2004).

6.4. Hidrografya
6.4.1. Akarsular
Rusya su kaynakları bakımından zengin bir ülkedir; binlerce akarsuyun varlığı ülkeyi
dünyanın en geniş yüzey su kaynaklarına sahip hâle getirmiştir. Akarsuların %84’ü Uralların
doğusunda yer alırlar ve yoğun nüfuslu yerleşim alanları arasından geçerek Kuzey Buz Denizi
ve Büyük Okyanus’a dökülürler. Bu akarsuların belirgin bazı özellikleri vardır:
(1) Rusya’nın rölyefi ve iklim özellikleri akarsular üzerinde karla beslenme rejimini
geliştirmiştir.
(2) Akarsuların havzaları oldukça geniştir (örneğin Ob Nehri’nin havzası 5.700.000,
Volga’nın ise 1.400.000 km2’dir).
(3)Yatakların eğimi (Volga 7 cm, Ob 5 cm ve Yenisey 8 cm’lik eğimleriyle tipik
örneklerdir), akış hızları ve ortalama debileri azdır.
(4)Akarsuların boyları oldukça uzundur. Uralların doğusunda yer alan nehirlerin 40’ı
1.000 km’den uzundur. Bu ırmaklardan Yenisey (5.807 km), Ob (5.700 km), Amur (4.354
km), Lena (4.270 km) uzunluklarıyla dünyanın sayılı akarsuları arasında yer alırlar. Volga
(3.700 km) ise Avrupa’nın en uzun akarsuları arasındadır. Rusya için kısa sayılabilecek bir
uzunluğa sahip olan Don Nehri bile 1.660 km ile küçümsenemeyecek bir uzunluktadır.
(5)Akarsuların büyük kısmı kış aylarında donar; ülkenin Avrupa kısmında 3 ay,
Sibirya genelinde 5 ay boyunca donmuş durumdadır.
(5)Ülkede yerleşmelerin kuruluş koşulları üzerinde akarsuların önemli etkileri vardır.
Nitekim yerleşmelerin ilk kuruluşları nehir boylarında yer almış, bu gelenek büyük nüfuslu
şehirlerin oluştuğu dönemde de devam etmiştir. Örneğin, Avrupa’nın en uzun nehirlerinden
birisi olan Volga Rusya’nın da en önemli ticari suyolunu oluşturur ve ülkenin en büyük on üç
şehrinden dördü olan Nijniy Novgorod, Samara, Kazan ve Volgograd bu nehrin kenarında
kurulmuştur.
Rusya’daki akarsular döküldükleri denizlere göre şu şekilde ayrılabilirler:
(1)Kuzey Buz Denizi’ne Sibirya’daki akarsuların büyük çoğunluğu, Avrupa
Rusya’sındakilerin ise bir kısmı dökülür. Bunlar içinde üç büyük nehir olan Yenisey (5.807
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km), İrtiş-Ob (5.700 km), Lena (4.270 km) Sibirya’nın sularını, kuzeye, Kuzey Buz Denizi’ne
ulaştırırlar.
Yenisey Nehri kendisinden çok daha fazla su taşıyan, bu nedenle üzerinde baraj yer
alan ve Baykal Gölü’nden doğan Angara Nehri ile Tunguska Nehri’nin sularını da alarak
Sibirya’nın bol akışlı nehirlerinden biri durumuna gelir. Lena ise Doğu Sibirya Ovası’nın en
büyük akarsuyudur. Bulunduğu Batı Sibirya Ovası’nın merkezinde, Yenisey ve Ob-İrtiş’in
ağır akışlı bol sulu kolları ve yeraltı suları 49.000 km2 genişliğindeki Vasyugane Bataklığı’nı
oluşturur. Kuzey Buz Denizine dökülen diğer nehir sistemleri Avrupa’da Peçora ile Kuzey
Dvina, Sibirya’da Kolima ve İndigirka’dır.
(2) Büyük Okyanus’a doğru akan nehirler ise Sibirya’da yer alır ve doğudaki dağ
sıralarından doğarlar. Bu nehirler içinde en önemlisi Amur Nehri ve ana kolu Ussuri’dir.
Uzun Rus-Çin sınırı boyunca akan Amur nehir sistemi Güneydoğu Sibirya’nın büyük kısmını
içine alır.
(3) Hazar Denizi’ne dökülen ve birçok coğrafyacıya göre Asya ile Avrupa’yı
birbirinden ayıran Volga Nehri ise Avrupa’nın en uzun ve geniş akarsuyu kabul edilir.
Moskova batısındaki Valday tepelerinden doğan ve 3.700 km uzunluğundaki bu nehir
güneydoğuya doğru menderesler çizerek akar. Volga’nın bütün kolları ile birlikte oluşturduğu
havza 1.400.000 km2’dir. Birkaç kanal ile Avrupa Rusya’sının diğer nehirleriyle önemli bir
ulaşım sistemi kurmuştur ve bu sistem sayesinde Volga hâlâ Rusya’nın kara içi suyolu
trafiğinin 2/3’sini oluşturur.
(4)Azak Denizi’ne Rostovnadonu şehri yakınlarından dökülen 1.860
uzunluğundaki Don ise Moskova’nın güneyindeki Merkezi Rusya Ovası’ndan doğar.
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Moskova’nın batısındaki tepelik alandan doğan Dinyeper ise kuzeye doğru akarak
Rusya sınırları dışına çıkar. Beyaz Rusya ve Ukrayna’ya ulaşır (Ertin, 2004).

6.4.2. Göller
Rusya Federasyonun, özellikle kuzey ve kuzeybatı kısımları göller bakımından çok
zengindir. Göller içinde en önemlileri 18.000 km2’lik yüzölçümü ile Avrupa’nın en büyük
gölü olan Ladoga, St. Petersburg’un kuzeydoğusunda yer alan Onega, Estonya sınırındaki
Peipus Gölü’dür. Bu göllerin derinlikleri deniz seviyesinin altındadır. Nitekim Onega
Gölü’nün derinliği 110 m, Ladoga’nınki 225 m’dir.
Ülkede göller bakımından en zengin alan, kuzeybatıdaki Karelya kesimidir. Aralarında
Beloye, Topozero, Vyg ve İlmen’in yer aldığı göller IV. zaman buzullarının ilerleyişleri
sırasında oluşmuştur, dolayısıyla uzanış doğrultuları buzulların ilerleyişi ile aynı yöndedir.
Oval ve yuvarlak şekilli fazla derin olmayan bazı göller ise moren seti gölleridir.
Ülkede buzul gölleri dışında tektonik kökenli göllere de rastlanır. Bu göllerin başında
Rus halkı için doğal hazine olan Baykal Gölü gelir. Sibirya’da Moğolistan sınırında dağlar,
ormanlar ve vahşi nehirlerle çevrili olan göl 636 km uzunluğunda 80 km genişliğindedir. Kıyı
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uzunluğu 2.100 km.yi bulan göl üzerinde 30 adet kayalık ada vardır. Bunların en büyüğü 130
km2 alan kaplayan Olkhon Adası’dır. Güneybatı Sibirya’da yer alan göl 31.500 km2 alan
kaplar, 25 milyon yaşındadır ve “dünyanın en yaşlı gölü” olarak nitelenir. Diğer nitelemeler
arasında “dünyanın en derin gölü” de vardır -en derin nokta 1.637 m’dir. Yeryüzü tatlı su
yüzeylerinin beşte birini kaplar. Angara Nehri dışındaki diğer 366 adet nehir Baykal Gölü’ne
dökülür. Baykal Gölü ekolojik açıdan da oldukça çeşitlilik gösterir. Bunlar içinde en ilginci
dünyada sadece Baykal Gölü’nde rastlanan tatlı suda yaşayan fok türüdür. Başta som balığı
olmak üzere yenebilen 50 tür balık vardır.
Yapay göller arasında Moskova’nın kuzeyindeki Rybinsk ile Don, Kama, Volga ve
Sibirya’daki nehirler üzerinde yer alanlar sayılabilir. Bratsk barajı Baykal Gölü’nün
kuzeybatısında yer alır ve dünyanın en geniş barajlarından biridir (Ertin 2004).

6.5. Bitki Örtüsü
Rusya’da doğal bitki örtüsünün dağılışı basit ve karakteristiktir. Bitki örtüsü sıcaklık,
yağış, yüzey şekli, drenaj ve toprak özeliklerine bağlı olarak çeşitlilik gösterir. Rusya’nın
uzun bir tarihi geçmişe sahip olan kısımlarında, insanlar tahrip yoluyla doğal bitki örtüsünün
orjinal görünüşünü büyük ölçüde değiştirmiştir. Ancak Sibirya gibi nüfus ve yerleşmeden
büyük ölçüde yoksun alanlarda asli bitki örtüsü hâkim durumdadır. Ülkenin ormanları,
dünyanın ormanlarla kaplı alanlarının 1/5’ini oluşturur. Ağaçların büyük kısmı çam, melez,
ladin gibi koniferler ile kavak, huş gibi yumuşak keresteli yayvan yapraklı ağaçlardan oluşur.
Meşe ve diğer sert keresteli ağaçlar ise geniş bir yayılış alanına sahip değildir ve kesimlerle
yayılış alanları daralmıştır.
Ülkede kuzeyden güneye doğru farklı bitki kuşakları ayırt edilebilir: Arktik kuşakta ve
dağların zirvelerinde ağaçsız tundralar; bu kuşağın güneyinde, Avrupa’dan Büyük Okyanus’a
kadar kesintisiz uzanan taygalar; daha güneyde Karadeniz’den Moğolistan kuzeyine kadar
devam eden otlu stepler dikkati çeker. Tayga ve steplerden oluşan iki uç nokta arasında batı
ve güney kenarlarda da karışık ormanlar ve yayvan yapraklı ağaçlar yer alır.
Tundra ülkenin Kuzey Buz Denizi kıyılarında 50-450 km’lik bir kuşak boyunca,
Büyük Okyanus kıyısında ise oldukça dar bir alanda görülür. Bu kesimlerde bitkiler, yılın
büyük bir bölümünde, hemen hemen fonksiyonları durmuş bir biçimde uygun koşulların
gelmesini bekler. Kısa süren yaz mevsiminde karların ve üst tabakadaki buzların çözülmesi
ile bitkiler canlanır. Tundra bitki örtüsü uzun ömürlüdür. Güneş ışınlarından maksimum
yararlanmak üzere bitkiler zemin üzerine yayılmışlar ve çoğunlukla yastık biçiminde bir
görünüm kazanmışlardır. Çok kısa boylu oluşları tipik özellikleridir. Bu otsu bodur bitkiler
buharlaşmayı önlemek ve soğuğa dayanmak için dar yapraklı ve tüylü gövdelidir. Parlak
çiçekler ve yeşil otlar yaz günlerinde aniden ortaya çıkarlar. Haziran ayından ağustos ayına
kadar süren uzun yaz günlerinde tüm vegetatif faaliyetler tamamlanır ve eylül ayında tekrar
dinlenme devresine girilir. Bu koşullar ağaç yetişmesine olanak vermez. Ayrıca, suyun
donmuş olması nedeniyle bulunamaması ağaç yetişmesini kısıtlayan diğer en önemli
faktördür.
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Tundra kuzeyden güneye doğru, bitki örtüsündeki gelişmeye bağlı olarak dört farklı
kuşağa ayrılabilir: 1)Arktik Tundra: En kuzey uçta yer alan, liken ve yosunlardan oluşan,
ağaç ve çalıdan yoksun Tundra kuşağıdır. Bu kesimdeki bitki türleri çoğunlukla otsu ve
birbirinden ayrı kümeler hâlindedir. Arktik Tundralar kayalık ve kumsal sahâlarda bitki
örtüsünün %90’ını temsil eden likenlerden (taş yosunları) meydana gelir. 2)Çalılık Tundra:
Arktik Tundra kuşağının güneyinde yer alır. Arktik tundra kuşağında yalnızca vadi içlerinde
rastlanan bodur çalılar burada daha geniş bir yayılış alanı bulmaya başlar. Bodur huş, söğüt,
liken ve yosunlar başlıca türleri oluştururlar. 3)Ağaçlı Tundraya Geçiş Kuşağı: Tundra daha
güneyde ağaçlı tundraya dönüşmeye başlar. Bu kuşakta akarsu vadileri boyunca uzanan kısa
boylu göknar, huş ve melez ağaçları ile oldukça iyi gelişme göstermiş olan bataklık yosunları
dikkati çeker. 4)Ağaçlı Tundralar: Gerçek ormanlara geçiş kuşağıdır. Yer yer ağaç kümeleri
veya tek ağaçlar hâlinde bulunan bu şerit, orman sahasının kuzey sınırı olarak kabul edilir.
Ağaçlı tundra kuşağının en önemli bitkisi Selaginella selaginoides olarak adlandırılan boyları
5-10 cm arasında değişen kibrit otlarıdır (İnandık 1969).
Tundraların küçük parçalar hâlinde taygaların güney sınırına kadar uzanması
mümkündür. Ancak gerçek tundra kuşağı, Kuzey Kutup Dairesi’nin kuzeyinde ve okyanustan
400-450 km uzaklıktadır. Güney sınırları ise 100C Temmuz izotermine büyük bir uygunluk
gösterir.
Konifer ormanları veya taygalar soğuk iklim ormanlarıdır. Kışların şiddetli geçtiği
fakat yaz sıcaklıklarının 10-200C arasında değiştiği, nemli koşulların hâkim olduğu, ortalama
yağış değerlerinin 250-300 mm ile sınırlandığı, podzolik ve gri orman toprakları üzerinde
yetişebilirler. Taygalar kserofit karakterli ağaç türlerinden oluşmuştur. Çünkü bu ormanların
bulunduğu alanlarda su büyük ölçüde donmuş olduğundan yararlanmaları hemen hemen
imkânsızdır. Ülke yüzölçümünün 1/3’ini kaplayan konifer ormanlar batıda Finlandiya
sınırından Uzakdoğu’da Büyük Okyanus kıyılarına kadar uzanır. Ülkenin Avrupa kısmında
600 paraleline kadar devam eden bu ormanlar, Sibirya’da kuzeyden güneye 1.800 km
genişlikte, 3.000 km uzunluktadır. Ayrıca güney Urallar ve Kafkaslar gibi dağ sıralarının
bulunduğu alanlarda da dikkati çekerler.
Tayga ormanları başlıca altı tipe ayrılır: 1)Doğu Avrupa Ormanları: Ülkenin Avrupa
kısmında, kuzey kesimde tundra alanı içinde soğuktan korunan kısımlarda ve su kenarlarında
cılız ve seyrek olarak başlayan ağaçlar, güneye doğru genişler ve 60 0 paralel dairesine kadar
uzanır. 2)Batı Sibirya’nın Bataklık Ormanları: Bu ormanlar orta ve aşağı Ob havzasını
kaplarlar. Orman bataklıklarla kaplıdır ve orman altı içinden geçilemeyecek derecede sıktır.
Bu sahanın güney kısmı Vasyugane Bataklığı olarak tanınan sahayı kaplar. 3)Batı
Sibirya’nın Melez-Göknar Ormanları: Yenisey havzasının büyük kısmı, yukarı Ob havzası
ve Altay Dağları boyunca uzanır. 4)Doğu Sibirya Ormanları: Yenisey havzasından
Stanovoy Dağlarına kadar uzanır. Uzun ve şiddetli kışlara, kuru soğuk rüzgârlara sahip olan
bu kesimde ağacın yetişme koşulları daha güçtür. Ülkenin tepelik bir kesimini oluşturan bu
alanda bataklıklar azdır ve orman altı seyrektir. 5)Amur Ormanları: Doğu Sibirya’nın bu
konifer ormanları yapraklarını döken türler ile Çin ve Japonya’nın tipik ağaç türleri karışık
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olarak bulunur. 6)Pasifik Ormanları: Kamçatka Yarımadası’nın kuzeyinden, Sahalin
adasının güneyine kadar olan Büyük Okyanus kıyılarını içine alır.
Karışık ve Yayvan Yapraklı Orman Kuşağının yayılış alanı birbirine oldukça
yakındır. Bunlardan karışık ormanlar tayga ormanları ile yayvan yapraklı ağaçlar arasında bir
geçiş kuşağı oluştururlar. Bu nedenle yayvan yapraklı ormanların kuzeyinde yer alırlar. En
geniş yayılış alanları ise Avrupa Rusya’sıdır. Yayvan yapraklı orman kuşağı ise karışık
ormanların güneyinde yer alır. Avrupa Rusya’sında daha geniş bir kuşak oluşturmakla
birlikte, Urallar’da kesintiye uğradıktan sonra Sibirya’nın güney sınırı boyunca ince bir şerit
hâlinde Altay-Sayan Dağlarına kadar uzanır. Karışık ve yayvan yapraklı ormanlar tekrar Çin
sınırının güneydoğusunda oldukça dar bir kuşak biçiminde ortaya çıkar ve Vladivostok limanında son bulur. Karışık ormanlar daima yeşil iğne yapraklı ormanlar ile yapraklarını
döken ağaç türlerinden oluşur ve daha ılıman iklim koşullarının hâkim olduğu en sıcak ayın
200C’yi geçtiği alanlarda yetişirler.
Ağaçlı stepler Avrupa Rusya’sında kurak koşulların hâkim olduğu güney kısımda ve
Batı Sibirya’da yapraklarını döken ağaçların seyreldiği veya ortadan kalktığı alanlarda dikkati
çeker. Nem ve sıcaklık şartlarının yanı sıra, toprak, rölyef ve bitki örtüsünün tarihî geçmişi
gibi lokal koşullar step topluluklarının karışık ormanların içine girmesine neden olurken,
ormanı oluşturan ağaçlar da kendi sınırları dışına taşarak steplerin hâkim olduğu alanlara
girebilir. Ağaçsız gerçek step formasyonu özellikle lös topraklarının bulunduğu kesimlerde
kısa boylu otlar biçimindedir ve adeta bir çayır özelliği gösterir. Step şeridi ülkenin Karadeniz
kıyılarına doğru sokulur. Stepler aşağı Volga kesiminde yağış değişikliğine, doğudan esen ve
“Sukhovey” olarak bilinen sıcak kuru rüzgârlar ve sık sık ortaya çıkan kuraklığa bağlı olarak
oldukça seyrek bir özellik gösterir.
Dağ alanlarının bitki örtüsü ise yağış alan yamaçlar veya yağmur gölgesinde kalan
kısımlar, rüzgâr yönü gibi özelliklere bağlı olarak Alpin çayırlardan steplere kadar oldukça
çeşitlidir. Bu bakımdan Kafkas Dağları ormanları zengin ve çeşitlidir. Altay Dağlarının,
yaklaşık olarak 900 m’ye kadar çıkan alçak yamaçları step bitki örtüsü ile kaplıdır (Ertin,
2004).

137

Uygulamalar
Öğrencinin bir fiziki harita üzerinde Rusya’nın başlıca morfolojik ünitelerini,
akarsularını, göllerini incelemeli ve metinde adı geçen yerlerin lokasyonlarını öğrenmelidir.
Bu konuda, ilgili web sitelerine ve google earth’e bakmaları önemli bir katkı sağlayacaktır.
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Uygulama Soruları
1)
2)

Rusya’nın güneybatı sınırında hangi dağlar yer alır?
Orta Sibirya Platosu, Batı Sibirya Ovası’ndan hangi nehirle ayrılır?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Kuzeyde Kutup Dairesi’nin iç kısımlarından güneyde çöl-step sahalarına ulaşan bu
dev ülkenin çevre koşulları, yerleşmeden dış politikasına kadar pek çok konuyu belirleyen
temel unsurlardan birisidir.
Çevre koşulları ile ilgili olarak ilk akla gelen özelliği “soğuk iklimi”dir. Coğrafi
bakımdan 600 enleminin kuzeyinde kalan, Alaska, Baffin Adası ve Grönland ile aynı
enlemleri işgal eden Rusya’nın kuzeyden gelen Arktik hava kütlelerine karşı herhangi bir
doğal engeli yoktur. Ülkede kışlar uzun, karanlık ve şiddetli soğuk, yazlar kısa ve sıcaktır. En
kötüsü ise yağışlar orta ve düşük miktardadır. Çünkü Kuzey Atlas Okyanusu’ndan gelen ılık
ve nemli hava kütleleri Avrupa üzerinden geçerken nemini büyük ölçüde kaybeder. Rusya’nın
batı kısmına ulaştığında oldukça kuru ve soğumuş bir karakter kazanır. Kuraklık, yağış
farklılıkları ve ekstrem sıcaklıklar Rus köylüsünü tarımdan bezdiren koşulları yüzyıllarca
hazırlamıştır.
Geniş boş alanlara sahip olması, Sibirya’da nüfusun belli alanlarda kümelenmesi,
Çarların ve Sovyet liderlerin her zaman sıcak denizlerde yer alan limanların eksikliğini
hissederek İran Körfezi’ne veya Akdeniz’e ulaşma özlemleri, yaşam ile çevre koşulları
arasındaki ilişkinin yorumlanmasına açıklık kazandırır. Ancak sert kış koşullarının olumlu
yönlerini de unutmamak gerekir. Rus ordusu savaşları hep bu sert iklim koşullarına
dayandırarak kazanmıştır.
Yüzey şekilleri ise yaşamı iklim kadar olumsuz yönde etkilemez. Aksine, eski kıta
platformlarından oluşan sağlam zemin yerleşme ve madencilik açısından büyük kolaylıklar
sağlar. Genç tektonik hareketlerin dikkati çektiği Kafkas Dağları ve Kamçatka Yarımadası ise
turizm açısından ilginin sürekli olarak arttığı alanlardandır. Sanki sonu hiç gelmeyecekmiş
gibi uzanan ormanların, özellikle de tayga ormanlarının ekonomi üzerindeki payı
yadsınamayacak kadar büyüktür. Ülkenin çevresel özellikleri ekonomik büyüme, nüfus ve
yerleşme kalıplarını hazırlayan temel unsurdur (Ertin, 2004).
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Bölüm Soruları
1)

Rusya’da konifer ormanlar ülke yüzölçümünün ne kadarını kaplar?

a)

1/2’sini

b)

1/4’ünü

c)

1/3’ünü

d)

1/5’ini

e)

2/4’ünü

2)

Rusya’daki tektonik kökenli göllerin en önemlisi hangisidir?

a)

Onega

b)

Lagoda

c)

Beloye

d)

Baykal

e)

Topozero

3)
a)

Rusya’da Büyük Okyanus’a doğru akan nehirlerin en önemlisi hangisidir?
Yenisey

b)

Amur

c)

Lena

d)

Divina

e)

Dinyeper

4)
Asya ve Avrupa kıtaları arasında doğal bir sınır oluşturan ve maden kaynakları
bakımından zengin olan, ülkenin en ünlü dağ sırası hangisidir?
a)

Urallar

b)

Kafkas Dağları

c)

Altay Dağları

d)

Sayan Dağları

e)

Yablonov Dağları
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5)

Rusya’nın merkezi kısmlarının denizden uzaklığı kaç kilometredir?

a)

3.840 km

b)

2.530 km

c)

1.750 km

d)

4.200 km

e)

2.970 km

Rusya’nın yüzölçümü ne kadardır?
7)
Rusya’da en şiddetli soğuklar nerelerde görülmektedir?
8)
Rusya’daki yapay göllerin en önemlileri hangileridir?
9)
“Rusya’nın çevre koşulları ile ilgili olarak ilk akla gelen özelliği ………..’dir”
ifadesinde boşluk bırakılan yere ne gelmelidir?
10)
“Rusya, çok büyük bir ülke olmasına rağmen, iklim koşulları hemen hemen
ülkenin her yerinde ………. gösterir” ifadesinde boşluk bırakılan yere ne gelmelidir?

6)

Cevaplar: 1)c, 2)d, 3)b, 4)a, 5)a, 6)17.075.200 km2, 7)Kuzey Buz Denizi ile bu
denizin kıyılarında değil, daha güneyde ve kıta dâhilinde, 8)Moskova’nın kuzeyindeki
Rybinsk ile Don, Kama, Volga ve Sibirya’daki nehirler üzerinde yer alan göller, 9)Soğuk
iklimi, 10)Benzerlik
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7. RUSYA: NÜFUS VE YERLEŞME
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
7.Rusya: Nüfus ve Yerleşme
7.1.Nüfusun Günümüzdeki Özellikleri
7.1.1. Nüfusun Dağılışı ve Yoğunluğu
7.1.2. Etnik Özellikler
7.2.Kırsal Yerleşmeler
7.3.Şehirleşme
7.3.1.Başlıca Şehirler ve Fonksiyonel Özellikleri
7.3.2. Diğer Şehirsel Yerleşmeler ve Özellikleri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Rusya’da nüfus yoğunluğunun en yüksek olduğu kesim neresidir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Nüfus coğrafyası

Yerleşme coğrafyası

Yerleşme coğrafyası

Kazanım

Rusya’da nüfusun
günümüzdeki çeşitli
özelliklerinin, dağılışının ve
etnik yapısının anlaşılması.

Rusya’da kırsal
yerleşmelerin başlıca
özelliklerinin kavranması;
sovhozların ve kolhozların
ülkenin yerleşme dokusu
içindeki önemlerinin ortaya
konulması.

Rusya’da şehirleşme
sürecinin ve başlıca
şehirlerin (dağılışları ile
birlikte) özelliklerinin ortaya
konulması.

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği
Yard. Doç. Dr. Gaye Ertin’in
“Rusya -Özellikler. Bölgeler”
(Çantay Kitabevi, 2004) adlı
kitabının okunması; Prof. Dr. Erol
Tümertekin ve Prof. Dr. Nazmiye
Özgüç’e ait “Beşeri Coğrafya –
İnsan, Kültür. Mekân” (2011,
Çantay Kitabevi) adlı kitabın
“Nüfus” bölümünün okunması.
Yard. Doç. Dr. Gaye Ertin’in
“Rusya -Özellikler. Bölgeler”
(Çantay Kitabevi, 2004) adlı
kitabının okunması; Prof. Dr. Erol
Tümertekin ve Prof. Dr. Nazmiye
Özgüç’e ait “Beşeri Coğrafya –
İnsan, Kültür. Mekân” (2011,
Çantay Kitabevi) adlı kitabın
“Yerleşme” bölümünün okunması.
Yard. Doç. Dr. Gaye Ertin’in
“Rusya -Özellikler. Bölgeler”
(Çantay Kitabevi, 2004) adlı
kitabının okunması; Prof. Dr. Erol
Tümertekin ve Prof. Dr. Nazmiye
Özgüç’e ait “Beşeri Coğrafya –
İnsan, Kültür. Mekân” (2011,
Çantay Kitabevi) adlı kitabın
“Yerleşme” bölümünün okunması.
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Anahtar Kavramlar









Sovhoz,
Kolhoz,
Moskova,
St. Petersburg,
Komsomolsk,
Habarovsk,
Rostov,
Nijnıy Novgorod
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Giriş
Rusya Federasyonu’nda nüfusun tarihsel süreci incelendiğinde, 20. yüzyıl içinde
birkaç şok edici derecede azalma, Birinci Dünya Savaşı, Ekim Devrimi sonrası sivil savaş,
1930’lu yıllardaki kıtlık, İkinci Dünya Savaşı ve daha sonraki yıllarda süregelen baskıcı
rejimin etkileri açıkça izlenebilmektedir. Birinci Dünya Savaşı’ndan önce 90 milyon kişinin
yaşadığı ülkede, 1914-1922 yılları arasındaki olaylar nedeniyle nüfusta önemli azalmalar
yaşanmıştır. Savaşta ve savaşın yarattığı kıtlık ile açlık sonucu ölenlere Ekim Devrimi’nde
yaşanan çatışmalarda ölenler de eklenmiştir. Ayrıca göçler ve nihayet doğum oranındaki
azalma ülke nüfusunun 1922’de 85 milyona düşmesine neden olmuştur.
Ülkede gerçek anlamdaki nüfus sayımı ilk kez 1926 yılı Aralık ayında
gerçekleştirilmiştir. Bu dönemde ülke nüfusunun 97.7 milyon kişiye ulaştığı görülür. İkinci
nüfus sayımının yapıldığı 1939 Ocak ayında nüfus 108 milyon kişiye ulaşmıştı. Ancak 19261939 yılları arasında nüfusta dalgalanmalar yaşandı; özellikle 1933-34 yıllarında ülkedeki
ekonomik yapının oturmamasından kaynaklanan kıtlık 5 ila 6.5 milyon insanın ölümüne
neden oldu. Nüfusta önemli ölçüde azalmanın olduğu bir diğer dönem İkinci Dünya Savaşı
yıllarına rastlar. 1940’da 110 milyona ulaşan ülke nüfusu, 1948’de 98 milyona düşmüştür.
İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra nüfus düzenli bir biçimde artmıştır. 1960’lı yıllarda
toplam nüfus 114.1 milyon kişiye ulaşmıştı, 1970’de ise ancak 130 milyon olmuştu. 1970’li
yıllardaki düşük nüfus artışı Sovyet Hükümetleri önlem almaya zorlamıştır. Bu nedenle çocuk
sayısı arttıkça annelere ücret artışı ve ekstra yıllık tatiller verilmeye başlanmıştır. Ancak bu
çabalara rağmen doğum oranı binde 17-18 arasında kalmıştır.
1980’de ülke toplam nüfusu 137.6 milyon kişiye ulaşmıştır. Düşük doğum ve ölüm
oranları ve orta derecede nüfus artışı bu dönemin tipik özellikleridir. Ülkede 1980’li yıllarda
meydana gelen nüfus hareketlerinde iki eğilim göze çarpar. Birincisi, Avrupa’dan Sibirya ve
Uzakdoğu’ya olan büyük mesafeli göçlerdir. Aynı tarihlerde Ukrayna, Moldavya ve Baltık
ülkelerine de göçler olmuştur. İkincisi, kırsal alanlardan çevredeki küçük ölçekli şehirlere
olan sürekli harekettir. 1990’lı yıllarda ülke nüfusu 148 ila 146 milyon arasında değişen bir
değer göstermiş ve 1999’da 146.3 milyon kişi olarak belirlenmiştir. SSCB’nin dağılması ve
beraberinde bıraktığı bozuk ekonomik yapının, 1990’lı yıllarda Rusya’nın nüfus
hareketlerinde değişik bir görüntü yarattığı gerçektir. Bunun en önemli nedeni ekonomik
krizin ortaya çıkması ile 75 yıl süren kendi içinde sakin sayılabilecek sosyalist yılların
ardından, belirsizlik ve karmaşanın hâkim olduğu yeniden yapılanma sürecinin beraberinde
getirdiği sorunlardır (Ertin 2004).
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7.1. Nüfusun Günümüzdeki Özellikleri
Rusya Federasyonu 143.7 milyonu bulan nüfusu ile dünyanın en kalabalık nüfuslu
ülkeleri arasında yer almaktadır. Ancak nüfusu yakın yıllarda giderek düşmüş ve –0.3 gibi
negatif bir değer kazanmıştır. Özellikle 1990’lı yıllardan itibaren daha şiddetli bir biçimde
gerçekleşen azalma bu hızıyla devam ederse 2050’de nüfusu 104 milyon kişiye düşürecektir.
Ekonomik, politik ve etnografik faktörlerin büyük etkisinin olduğu bu azalmanın nedenleri
birkaç başlık altında toplanabilir:
(a)Ülkede savaş sonrası “bebek patlama”sından sonra ikinci kuşak Batı ülkelerini
taklit ederek hiç çocuk yapmamayı veya az çocuk sahibi olmayı tercih etmiştir.
(b)Uzun Sovyet tarihi boyunca insanların sanayi, askeri ve tarımsal alanlara zorunlu
olarak yerleştirilmeleri bu insanların psikolojik bakımdan çocuk sahibi olmalarını
engellemiştir.
(c)Sovyet sonrası Rusya’da sağlık koşulları genellikle büyük bir düşüş göstermiştir.
(d)1990’ların ilk ve orta yarısında başlayan ekonomik bozulma, nüfusun yaklaşık
olarak %31’ini yoksulluk seviyesinin altına indirmiş, bu ise kötü beslenme ve hastalık
oranındaki artışı hızlandırmıştır.
Rusya nüfusunun belli başlı karakterleri gelişmiş ülkelere benzer özelliktedir. Doğum
ve ölüm oranları düşüktür ve bu nedenle de yaşlı nüfus oranı yüksektir –ülke nüfusunun hâlen
%13.1’i 65 yaş ve üzerindedir. Ancak gelişmiş ülkelerden, ölüm oranlarının yüksek (binde
13.9), ortalama ömrün düşük olması (ortalama ömür 70.2 yaş; erkekler 64.4, kadınlar 76.3
yaş) ile ayrılır. Sosyal ve ekonomik krizin yarattığı kaos ortamı özellikle erkek ölüm
oranlarının yüksek olmasına ve ortalama yaşam süresinin kısalmasına neden olmaktadır.
Dünya Sağlık Örgütü’ne göre erkekler arasındaki içki ve sigara kullanımının yüksek olması,
güvenilir olmayan iş koşulları ve sağlık hizmetlerinin azalması ölüm oranının yüksek
olmasının başlıca nedenleridir.
Ülkede doğurganlık oranı da sürekli bir düşüş göstermektedir (binde 9.71). Doğum
oranlarının en düşük olduğu alanlar kuzeybatıda, özellikle St. Petersburg ve Rusya’nın Orta
Avrupa kısmındadır. Kalmukya, Dağıstan, Kabardino-Balkar, Karaçay-Çerkez, Kuzey
Osetya, Çeçenistan, İnguş, Dağlık Altay, Saka ve Tuva Özerk Cumhuriyetleri ile Tyumen ve
Çita Oblastlarında doğum oranı yüksektir. Kuzey Kafkasya’daki Müslüman cumhuriyetlerin
yanı sıra Slavların yaşadığı Volga bölgesinde de doğum oranı yüksektir. Ancak en yüksek
doğum oranı Dağıstan Cumhuriyeti’ne aittir (Ertin, 2004; The World Factbook).
Sovyetler Birliği’nin 1991’de dağılmasının ardından Rus halkı özgürleşmiş fakat
işsizlik oranının artması, hükümetin temel sağlık koşulları, gıda, giyim, ev ve ulaşım gibi
konularda aktivitesini kaybetmesi nedeniyle sosyal ve ekonomik alanda büyük bir gerilemeye
uğramıştır. Halkın sosyal ve ekonomik yaşam standardı sosyalizm sonrası dönemde oldukça
düşmüştür. Devlet Sovyet dönemi sosyoekonomik seviyeyi korumaya çalışmışsa da geçiş
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dönemi krizini aşamamıştır. Rusya’nın sosyal yaşamında, totaliter biçimden “yapısı
bilinmeyen demokrasi”ye geçişin sancıları hissedilmektedir.
Günümüzde Rusya nüfusunun yaklaşık olarak %75’i Ortodoks Hristiyan’dır.
Rusya’daki ikinci en büyük din grubunu meydana getiren ve nüfusun %19’unu oluşturan
Müslümanlar ile Ortodoks olmayan Hıristiyan gruplar (Katolikler, Baptist ve Pantikostal
olmak üzere Protestanlar) ve Museviler de 1917’den itibaren baskı altında tutulmuşlar,
1991’de komünist rejimin yıkılması ile dinî yaşamlarını aktif olarak sürdürebilir hâle
gelmişlerdir. İslamiyet, Karadeniz ve Hazar Denizi arasında yer alan özerk cumhuriyetler
(Adige, Balkar, Başkırt, Çeçen, Çerkez, İnguş, Kabardin, Karaçay ve Dağıstan) arasında Orta
Volga Havzası’nda (Tatar, Udmurt ve Çuvaş), Ul’yanovsk, Samara, Nijnıy Novgorod,
Moskova, Perm ve Leningrad Oblastlarında yaygın olarak görülür. Museviliğin Rus kültürü
ve sosyal yaşamı üzerindeki etkisi ise 15. yüzyılda hissedilmeye başlanmıştır. 1492’de
Kraliçe İsabella’nın İspanya’dan kovması üzerine Rusya’ya yerleşen Yahudilerin günümüzde
sayısı yaklaşık olarak 50 bin dolayındadır. Yahudi Özerk Bölgesi olan Birobidjan dışında
Amur Nehri boyunca uzanan Uzakdoğu bölgesi ile Moskova ve St. Petersburg gibi büyük
şehirler başlıca toplanma alanlarıdır (Ertin, 2004; The World Factbook).

7.1.1. Nüfusun Dağılışı ve Yoğunluğu
Yukarıda da değinildiği gibi, Rusya’da nüfus artış hızı ya durağan ya da çok düşük
düzeydedir. Bu durum nüfus dağılışına da yansımaktadır. Nüfus artış hızının düşük olduğu
Avrupa kesiminde (Urallar dâhil) nüfusun %57’si, Asya kesiminde ise %43’ü yaşar.
Uralların ayırdığı iki kıta arasındaki eşitsiz dağılışta fiziki coğrafya koşullarının büyük
etkisi vardır. Rusya’nın bulunduğu kesim, dünyanın yerleşilmiş en soğuk alanlarından biridir.
Ülkenin 2/3’sini içine alan yaklaşık 11 milyon km2’lik kuzeyde nüfusun yaklaşık olarak
1/15’i, başka bir deyişle yaklaşık olarak 9.5 milyon kişi yaşar. Tayga ve tundra bölgelerini
içine alan bu kesim doğal kaynaklar bakımından zengindir ancak yeterli demir ve karayolu ağı
yoktur, yapımı da oldukça maliyetlidir. Ayrıca zeminin yılın büyük bir kısmında donmuş
olması (permafrost) inşaat, sanayi ve tarım olanaklarını büyük ölçüde sınırlandırmakta,
inşaatlarda ve yollarda deformasyona neden olmaktadır. Batı Sibirya’nın büyük kısmının
bataklıklarla kaplı olması da nüfusun eşitsiz dağılışına neden olan faktörler arasındadır. Uzak
kuzeyde km2’ye 1 hatta daha az kişi düşmesine ve buralarda çoğunlukla ren geyiği besiciliği
yapan küçük gruplar bulunmasına rağmen, Murmansk ve Arhangelsk gibi limanların
gelişmesi, Kola Yarımadası’nda işletilmeye başlanan madenler (bakır, apatit, alüminyum),
kurulan meteoroloji istasyonları ve askerî üsler nüfus yoğunluğunu belli bir ölçüde
arttırmıştır.
Rusya’nın 1/3’ini oluşturan Avrupa bölümünün büyük kısmı, güney Sibirya ve
Uzakdoğu’da yerleşim oldukça yoğundur ve buralarda nüfusun %93’ü yaşar. Aynı zamanda
Rusya’nın en önemli şehir, sanayi ve tarım alanları da bu kesimlerdedir. Nitekim Uzakdoğu
şehirlerinden Komsomolsk ve Habarovsk nüfusları daha az olmasına rağmen Rostov ve
Nijnıy Novgorod’tan daha az Avrupalı değildir (Blij ve Muller, 1992).
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Ülkede km2’ye 8.4 kişi düşmektedir. Yoğunluğun en yüksek olduğu kesim km2’ye 200
kişinin düştüğü Avrupa Rusyası’dır. Sibirya’da Evenki Özerk Bölgesi’nin bulunduğu alan ise
km2’ye düşen 0.03 kişi ile yoğunluğun en düşük olduğu alandır (Ertin, 2004; The World
Factbook).

7.1.2. Etnik Özellikler
Rusya Federasyonu çok uluslu bir devlettir. Rusya nüfusu içinde en kalabalık grubu
%85.3 orana sahip olan Slavlar (Ruslar, Ukraynalılar, Beyaz Ruslar) meydana getirir. Slavlar
dışında ülke içinde üç büyük etnik grup ve çok sayıda küçük gruplar yaşar. Bu üç büyük etnik
grup şöyle sıralanabilir:
1)Altay Grubu: Türkçe ve Moğol dilleri konuşan, Orta Volga, Ural Dağları’nın
güneyi, Kuzey Kafkasya ve Kuzey Kutup Dairesi çevresinde oldukça geniş bir yayılışa sahip
olan bu grup içine Altaylar, Tatarlar, Balkarlar, Başkırtlar, Buryatlar, Çuvaşlar, Dolganlar,
Evenkiler, Kalmuklar, Karaçaylar, Kumuklar, Nogaylar ve Yakutlar girer.
2)Ural Grubu: Bu grup içine Fince konuşan Fin grupları dâhildir. Yukarı Volga,
Uzak Kuzeybatı ve Urallara dağılmış olan bu grupları Karelyalılar, Komiler, Mariler,
Mordovyalılar ve Udmurtlar oluşturur.
3)Kafkas Grubu: Büyük kısmı Müslüman olan ve Kafkas dilleri konuşan bu halklar
arasında Adigeler, Çeçenler, Çerkezler, İnguşlar, Kabardinler ve Dağıstanlılar yer alır.
Hıristiyan Osetyalılar ise İran grubuna yakın bir dil konuşurlar. Söz konusu halklar Kafkas
Dağları’nın kuzey yamaçlarına yerleşmişlerdir.
Ülkede en kalabalık etnik grubu meydana getiren Ruslardan (%77.7) sonra en büyük
azınlık grup Tatarlardır (%3.7). Diğerlerini Ukraynalılar (%1.4), Çuvaşlar (%1), Başkırtlar
(%1.1), Beyaz Ruslar (%1.4) ve Mordovyalılar (%0.7) ile Ermeniler, Avarlar, Çeçenler,
Almanlar, Yahudiler, Kazaklar ve çok sayıdaki (ancak çok az nüfuslu olan) küçük gruplar
oluşturur (Ertin, 2004; The World Factbook).

7.2. Kırsal Yerleşmeler
Rusya’da sanayi ve madenciliğe yönelik yatırım planı şehirlerin sayısını ve şehirsel
nüfus oranını artırırken kırsal kesimde yaşayan nüfusun payı azalmaktadır. Nitekim ülke
nüfusunun yaklaşık olarak %26.2’si kırsal kesimde yaşamaktadır. Günümüzde kırsal alanda
kolhoz ve sovhozların oluşturduğu –büyük kısmı özelleşmiş olmakla birlikte- tarım ve hayvan
çiftlikleri ile madencilik ve ormancılık merkezleri kendilerine yeterli ölçüde nüfus tutmayı
sürdürmektedirler. Ancak ülkenin ekonomik yapısındaki hızlı değişim kırsal alandaki iş gücü
kaybını da arttırmaktadır.
Ekim Devrimi’nden sonra, devlet, 1928’de “kulak” adı verilen Rus köylüsünün
ellerinden bütün toprakları almış ve kolektif çiftlikler kurmuştu. Bunlardan sovhozlar tümüyle
devlet yönetiminde ve mülkiyetinde olan devlet işletmeleriydi. Büyüklükleri 25–50 bin hektar
arasında olan, ancak 200 bin hektara kadar da çıkan bu dev çiftliklerde tüm ihtiyaçlar devlet
tarafından karşılanıyordu. Büyük kısmı devrimden sonra el konulan veya bir kısmı yeni
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oluşturulan bu çiftliklerde işçiler ücretle çalıştırılmıştır. Tohumluk, suni gübre, her çeşit
motorlu araç ve işçi sağlanması, tarım ve hayvancılığın düzenlenmesi, maksimum ürün
alınması sovhozların başlıca görevleri arasındaydı. Sovhozlar bir yandan birim alandan en
yüksek verimi almaya çalışırken, kolhozlara da örnek oluşturmuşlardır. Çiftçilere modern
tarım yöntemlerini öğretmek, traktör, biçerdöver ve diğer makinelerin kullanımı, bakımı ve
onarımı için kurslar açmak da bunların görevleri arasındaydı. Kolhozlar ise eski tarım
işletmelerinin birleştirilmesi ile oluşmuştur. Kolhozlarda köylüler her yıl belirli sayıda iş
gününü doldurmak zorundaydı. Kimin, ne zaman, nerede, ne iş yapacağı kolhoz idaresince
saptanmıştı. Tarım için gerekli malzeme (makine, traktör, tohum, gübre vb.) devletten satın
alınır, yılsonunda ürünler hasat edildikten sonra devlete olan vergi ödenirdi. Ancak kolhoz
üyeleri kendilerine ayrılmış 2-3 hektarlık tarlaları ve bir miktar çayır alanını kendi arzularına
göre kullanmakta serbesttiler. Hatta belli miktarda hayvan beslemelerine (bir inek, bir domuz,
on adet koyun-keçi, yirmi kovan bal verecek kadar arı, istediği kadar kümes hayvanı) bile izin
verilmişti. Ancak elde edilen gelirin %40’ı vergi olarak devlete verilmiştir (Korkut, 1971).
Kolhoz ve sovhozların yerleşim yapısında dikkati çeken özellik, konutlar ve bir dinî tesisin
bulunduğu klasik yapıdan farklı olarak okul, dispanser, ihtiyarlar evi, kreş, klüp, kütüphane
vb. gibi sosyal tesislerin, makinelerin tamir ve bakımının yapıldığı atölyelerin varlığıdır.
Ayrıca bu işletmeler tarım işçileri dışında, başka bir deyişle tarım ile uğraşan nüfus
grubundan başka, idareci, asker ve öğretmen gibi genel hizmetler grubu içinde yer alan
personeli de bünyelerinde barındırırlar. Bu nedenle kırsal yerleşmeler, gerçekte, “Agrogorod”
adı verilen kırla şehir arasında bir birim oluşturan “çiftlik şehirler” biçimindedir (Ertin, 2004).
1991’den sonra Rusya Federasyonu hızlı bir özelleştirme süreci yaşamaktadır. Nitekim
1990’ların başında 260 bin olan özel çiftliklerin sayısı, yalnızca beş yıl sonra, 1995’de 650
bine çıkmıştır (Tümertekin, Özgüç, 1999). Günümüzde Sovyet döneminin sovhoz ve
kolhozlarında özelleştirme süreci devam etmekte ve özel çiftliklerin sayısı her geçen gün
artmaktadır. Ancak yerleşim planlarındaki çiftlik şehir yapısını büyük ölçüde korumaktadır.
Rusya’da coğrafi koşullar, gelenekler, bölgelerin ekonomik gelişme seviyeleri ve
nüfus yoğunluğu kırsal yerleşme şekilleri üzerine etki etmiştir. Her ne kadar Sovyet dönemi
rengeyiği sürülerini kollektifleştirmiş ve çocuklara devlet okul sistemini tanıtmışsa da kırsal
yerleşmenin en basit şekli çadırlar, geçmişten günümüze uzanan tarih çizgisi içindeki yerini
korumaktadır. Büyük kısmı nomad-göçebe kültürlerini hep canlı tutmuş olan Sibirya’nın yerli
halkları arasında (Çukçiler, Koryaklar, Evenkiler, Nenetsler, vb.) geyik derisinden yapılan,
üçgen biçimli chum adı verilen çadırlar kullanılır. Tundralar ve ormanlık tundra sahalarında
rastlanan bu yerleşme biçiminde, ekonomik uğraşı avcılık balıkçılık ve kemiğine varıncaya
kadar kullanılan rengeyiği yetiştiriciliği üzerinde yoğunlaşmıştır. Çoğunlukla nehir veya deniz
kenarlarına kurulan bu göçebe yerleşim biçiminde yazın bitkilerin yeşillenmesi ile tundraya,
kışın ısının eksi derecelere düşmesi ile orman-tundra kuşağına yerleşilir. Tundra kuşağındaki
güç coğrafi koşullar göçebe yaşamı zorunlu kılarken, buradaki daimi yerleşimlerin sayısı
oldukça az, köyler –çoğu kürk hayvanı yetiştiren çiftlikler- arasındaki mesafeler ise yüzlerce
kilometredir.
Sedanter yapı kazanmış olan köylerden Kuzey ve Orta Rusya’da yer alanları
çoğunlukla akarsu veya yol boyu yerleşme özelliği gösterirler. Bunlar çoğunlukla ormanlık
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alanlar -tayga ormanı- içindeki orman köyleri, maden ocaklarının olduğu “kamp” adı verilen
maden işçilerinin yaşadığı yerleşmeler ve hayvancılıkla geçinen köyler biçimindedir.
Çoğunlukla büyük olmayan bu evlerin temelleri ahşaptır. Orta Rusya’daki karışık ormanlar
kuşağında ise kırsal yerleşmeler kuzeydekilere oranla oldukça fazladır. Yerleşmeler sık,
aralarındaki mesafe 2-3 km kadardır. Bunlar, toprakların fazla verimli olmaması ve buğday
üretiminin az olması nedeniyle ortalama 100 kişinin yaşadığı küçük ölçekli kırsal yerleşmeler
şeklindedir.
Step ve yayvan yapraklı orman kuşağında da kırsal yerleşmeler akarsu kenarları veya
vadi içlerinde yer alır. Kuzey Kafkasya bölümüne kadar uzanan bu kesimde yerleşmeler
yoğundur. Çoğunlukla çernozyom topraklarının yer aldığı sahada toprak verimli, elverişli
iklim koşulları nedeniyle yetişme devresi uzundur. Söz konusu olumlu koşullar nedeniyle
kırsal yerleşmelerdeki nüfus miktarı (100-1.000 kişi) yüksektir. Buradaki köyler, fonksiyonel
bakımdan çeşitlilik gösteren büyük şehirler çevresinde (Moskova, Ural) toplandığından,
konutlar genellikle iki veya üç katlı olarak inşa edilmişlerdir ve büyük şehre yakın olunması
nedeniyle daha aktif ve yüksek eğitimli bir nüfus grubunu barındırır.
Dağlık alanlarda yer alan köyler ise vadi içlerine dağılmış, çoğunlukla radyal yapılı
plan özelliği gösterir. Hayvancılığın en önemli ekonomik uğraşı olduğu yerleşmelerde Kuzey
Kafkas gibi bazı özel bölümlerde rekreasyonel fonksiyonlar yüksek düzeydedir (Ertin 2004).

7.3. Şehirleşme
Rusya şehirleri, sosyalist planlamanın etkisiyle kültürel ve tarihsel miraslarını, şehirsel
yaşamı mikrorayon 3 hâlinde yeniden örgütleme uğruna ihmal etmişlerdir. Bu yeniden
1958'den sonra "mikrorayon" kavramı, temel bir yerleşme birimi olarak ya da planlı şehirsel yayılma
şekli olarak kabul edilmişti. Genellikle şehirsel alanın kenarında, kamulaştırılmış ya da zorla satın alınmış
özel arazilerde "mikrorayon"lar, aile üyeleri başına 9 m2 yaşama mekânı olan dairelerde barındırılan
4,000 ile 8,000 kişilik, trafikten arındırılmış yerleşme mekânları olarak tasarlanmışlardı. Her konut
bloğunun 200-500 m'lik çevresi içinde okullar, bir klinik, oyun alanları, dükkânlar, bir café, günlük
kullanım için çeşitli hizmetler ile her "mikrorayon"a 1 km mesafede olmak üzere, 4 ya da 5 mikrorayona
hizmet veren bir sinema, klüp, spor merkezi, restaurant ve zaman zaman kullanılacak daha fazla dükkânın
yerleştirilmiş olması, en geniş anlamıyla refah koşullarına eşit biçimde erişme olanakları sunmakta ve
toplumsal yakınlaşma ile cemaat ruhunun doğmasını sağlamaktaydı. 1964'den sonra ise daha genişletilmiş
şehir bütçeleri ve arazi kullanılışı üzerinde daha güçlü şehir kontrolleri her yerde "mikrorayon"
planlamalarının uygulama ve tamamlanmasında güçlü etkiler yapmıştır. Bu arada "mikrorayon"ların
fiziksel çekicilikleri de arttırılmıştır. Daha parlak daha yaratıcı tasarımlar getirilmesi ve binaların yükselti
kazanmasıyla, günümüzdeki koo-peratif konutlar (Moskova'nın güney mahâlleleri ya da Varşova'nın
Stegna ve Ursinov'unda olduğu gibi), monoton, kesintisiz, aynı biçimin tekrarlanması şeklindeki 5 katlı
blokların oluşturduğu Kruşçef ve Gomulko yıllarında sürdürülen "Konut Savaşı"nın tipik binalarına göre
çok daha sakinleştirici, çekici bir hâl almışlardı.
3

Bununla birlikte, “mikrorayon”ların kendi sorunları ortaya çıkmıştır. Konut sıkıntısı sürdükçe,
insanlar daha önce yerleştikleri yerde hareketsiz kalır hâle gelmişlerdir. Kişi başına yaşama mekânı da, aile
büyüdükçe, azalmıştır. "Mikrorayon"lar sık olarak büyüme göstermemişler ve hizmetler de -özellikle
okullar- talebin yükselip, istikrar kazanıp, azalıp ve sonunda da kaybolması şeklinde bir yaşam devresine
konu olmuşlardır. Konut arzının artmasıyla ise toplumsal hareketlilik de artmıştır. Bu da konut alanlarında
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örgütleme, arkasından dev, egemen, merkezî şehir meydanı ile geniş, merkezden etrafa
yayılan, kenarlarında çirkin apartman bloklarının sıralandığı bulvarların yaratılmasını
getirmiştir. Genellikle 7-10 kat yüksekliğinde olan apartman blokları topluluğu, içinde ya da
yakınında iş yerleri, okullar, dükkânlar, rekreasyon kolaylıkları ve başka iyi yaşama
koşullarının yer alacağı mikrorayon oluşturmak üzere tasarlanmışlardı. Rayonlar büyük
ölçüde kendi kendilerine yeterli olacak şekilde tasarlandıklarından, büyük bir MİA’ya ihtiyaç
kalmıyordu.
Aynı şekilde, banliyöleşme, kitle taşımacılığı, mahallelerde sınıf farklılığı ya da trafik
tıkanıklığı da bulunmuyordu. Yapılan geniş, çok şeritli bulvarların yarattığı boşluk sosyalist
şehrin daimi bir özelliği hâline gelmişti.
Eski Sovyetler Birliği şehirlerinde sosyalist-komünist şehir modeli yaygın bir şekilde
kabul ettirilmişti. Rusya’nın geçmişteki egemen -primate- şehirlerinden birisi olan Saint
Petersburg, İkinci Dünya Savaşı sırasında çok zarar görmüş; açık alanları da komünist
planlamayla uyumlu bir kalıba sokulmuştu. Şans eseri bu büyük şehrin hâlâ ayakta duran
tarihi yapıları şimdi onarılmış ve renove edilmiştir; böylece şehirsel görünüm keskin zıtlıklara
sahip olmuştur. Ama bu şehirde komünizmden kapitalizme geçiş sürecine suç oranları ve
yoksulluk da dâhil, çeşitli toplumsal sorunlar eşlik etmiştir. Moskova ise savaştan daha az
zarar gördüyse de daha sonra hızlı bir büyüme göstermiş ve günümüzde nüfusu 10 milyonu
aşmıştır. Üçgen biçimindeki Kremlin ve önünde uzanan St.Basil Katedrali ve Moskova
Nehri’nin etrafını çevrelediği dev Kızıl Meydan hâlâ eski Moskova’nın merkezi ve şehrin
kalbi durumundadır. Buradan dışarı doğru Bahçe Ring Yolu adını taşıyan çevre yolu ve
ötesine her yönde bulvarlar ve caddeler uzanır. 1970’lere kadar Moskova Sirküler Hızyolu
yapılaşmış alanın büyük kısmını çevreleyebiliyordu; ama günümüzde şehir bu çevreyolunun
çok ötesine uzanmıştır.
Büyüklüğüne oranla Moskova hiçbir zaman bir dünya şehri manzarası kazanmamıştır,
yani Amerikan şehir profiline benzer bir gelişme göstermemiştir. Böylece, biraz önce
değinilen mikrorayon tarzında kendine yeterli bir “sosyalist şehir” kurma siyaseti güden
komünist şehir planlamasının mantıklı bir sonucu MİA’da yüksek bina kulelerinin yer
almaması ve bazı Sovyet dönemi binaları (Moskova Üniversitesi’nin ana kulesi gibi) dışında,
büyük binaların bulunmaması olmuştur. Moskova’nın artan nüfusu ise ancak Kızıl
Meydan’dan dışarıya doğru açılan bulvarlar boyunca yer alan yüzlerce mikrorayonda
yerleştirilmişlerdi. Komünist dönemin Sovyet şehrindeki damgasının şimdi nasıl bir durum
alacağını söylemek için henüz erkendir. Yeni Çağ’ı simgeleyen yüksek otel binaları ve
toplumsal bakımdan daha fazla çeşitlenmeye götürmüş ama bu kez de toplumsal kaynaşma (komşuluk
bağları) zayıflamıştır. Kooperatif konutlarda yenilik olarak 12-13 m2'lik, kişi başına daha fazla yaşama
alanı olan binalar, katlar, daireler daha yüksek gelir düzeyindeki işçiler ve başka mesleklerdekiler
tarafından satın alınabilmekteydiler. Bu ise profesyonel bina blok ya da mikrorayonlarını yaratarak şehrin
toplumsal mekânındaki farklılaşmayı arttırmaktaydı. Bu farklılaşma sosyalist şehirlerde bir kapitalist
şehirde olduğundan daha az dikkati çekmekteydi çünkü yaşama koşulları daha fazla eşitleştirilmiş ve gelir
farklılıkları hemen tamamen mesleki durumla bağlantılı olmuştu.
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modern apartmanlar şehirsel görüntüde şimdiden belirmeye başlamıştır. Komünist
planlamanın yarım yüzyıllık izinin bir gecede silinemeyeceği de açıktır. Bununla birlikte, bazı
gözlemler değişimin yarattığı karmaşıklığı da ortaya koymaktadır.
Günümüzde Rusya’nın yerleşme kalıbı büyük ölçüde şehirlerden oluşur. Yönetsel
birimlerin (oblast, kray, okrug, özerk bölge ve cumhuriyetler) başkenti konumundaki şehirler
büyüyüp gelişirken, bu birimler içinde yer alan diğer şehirlerin fonksiyonları (sanayi, maden
vb.) daima sınırlı kalmıştır. Sovyet sistemi içerisindeki “Merkezi Planlama ve Kontrol
Sistemi” bu yerleşmelere istihdam amaçlı büyük nüfus topluluklarının gelişini durdurmuştur.
İstihdam amaçlı nüfus toplulukları merkezî otorite tarafından -özellikle Sibirya’da- yeni
kurulan şehirlere aktarılmıştır.
Rusya Federasyonu’nda şehirleşme yerleşmelerin fonksiyonel özelliklerine bağlı
olarak tanımlanır. Buna göre Rusya’da şehirler kırsal kesimde yaşayanların miktarına veya
tarım dışında çalışan işçi ve ailelerinin sayısına göre belirlenir. Gerçekte ise iki tip şehirleşme
dikkati çeker. Bunlar yerleşmenin geçiş tipi olan “şehirleşmeye başlayan yerleşmeler”
(poselek gorodskovo tipa) ve “tamamen şehir özelliği kazanmış olanlar”dır (gorod).
Şehirleşme seviyesinin oldukça farklılık gösterdiği ülkede şehirleşme tanımı sadece
yerleşmelerin fonksiyonel özelliklerine bağlı değildir. Aynı zamanda büyüklükleri ile de
ilintilidir. Ülkede şehirli nüfus oranı %73.8’dir. Bu orana bağlı kalarak, şehirleşmenin
dağılışına bakıldığında farklı birtakım bölgeler ayırt edilebilir:
(1) Şehirleşme oranının tüm ülke genelinde en yüksek olduğu kesim (şehirli nüfus
oranı %73’ün üzerinde) Batıda Baltık Denizi’nden doğuda Ural bölgesine kadar uzanan ve
içine kabaca tundra, konifer ve karışık orman alanlarını alan Rusya’nın Avrupa kısmıdır. Bu
kesimde tarımsal alanlar güneyde toplam arazinin çok az bir kısmını kaplamaktadır ve
tarımsal nüfus da sınırlıdır. Diğer taraftan 18. yüzyıla kadar uzanan en eski endüstri merkezleri de bu bölgede yer almaktadır.
(2)Orta Volga’nın güneyi, “kara topraklar”ın yayılış alanı olduğu için çoğunlukla
kültür bitkilerinin yetiştirildiği ve tarımsal nüfusun yoğunlukta olduğu alanlardır. Bu nedenle,
söz konusu alandaki şehirli nüfus oranı %50-65 arasında değişmektedir.
(3) Aşağı ve Orta Volga Nehirleri arasında kalan kısımda endüstriyel merkezler yer
aldığından, şehirli nüfus oranı %64-75 arasında değişmekte ve yüksek bir oran
göstermektedir.
(4)Avrupa Rusya’sının en güney ucundaki Kuzey Kafkasya’da şehirleşme oranı
(şehirli nüfus oranı %50’nin altında) ülke ortalamasının oldukça altındadır.
(5)Ülkenin Sibirya’dan Uzakdoğu’ya uzanan kısmında sadece küçük sahalarda tarım
yapılabilir. Geniş ormanlık alanlara rağmen iklimin elverişsizliği nedeniyle kırsal nüfus
hemen hemen yok gibidir. Buradaki şehirlerin büyük kısmı maden ve sanayi şehirleridir.
Bütün bölgede nüfus yoğunluğu düşüktür ve nüfus şehirsel yerleşmelerde toplanmıştır.
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Ulaşım genellikle hava yolu ile gerçekleşir. Ülkenin bu kesimi yüksek şehirleşme oranı fakat
düşük nüfus yoğunluğuna sahip olması ile Kanada ve Avustralya’ya benzetilebilir.

7.3.1. Başlıca Şehirler ve Fonksiyonel Özellikleri
Rusya’nın nüfusu yalnızca Avrupa kesiminde toplanmakla kalmamış, aynı zamanda
ülkenin büyük şehirlerinin önemli bir kısmı da burada yer almıştır. Gerçekten de nüfusu 1
milyonu aşan 13 şehrin 10’u Avrupa kesiminde toplanmıştır. Bu şehirlerden başkent Moskova
11.5 milyonun üzerindeki, eski başkent olan St. Petersburg ise 4.9 milyonluk nüfuslarıyla
ülkedeki ekonomik faaliyetlerin çoğunun da merkezi olarak ayrıcalık taşımaktadırlar. Nüfusu
1 milyonu aşan diğer şehirlerin hemen hemen tamamına yakını oblast veya Krayların merkezi
konumunda olduklarından idari fonksiyon özellikleri gelişmiştir. Bunlardan Novosibirsk,
Nijnıy Novgorod ve Yekaterinburg’un nüfusları 1 milyonun üzerindeyken, aynı adı taşıyan
bölgenin merkezi konumunda olan Samara, Volgograd, Omsk, Çelyabinsk, Perm ile özerk
cumhuriyetlerin başkentleri olan Ufa (Başkırt Cumhuriyeti) ve Kazan (Tataristan) 1 milyona
yaklaşan nüfusları ile ülkenin en önemli şehirleri arasındadırlar. Ülkedeki şehirli nüfusun
sadece %21’i yönetim merkezleri veya özerk cumhuriyet başkentlerinde yaşamaktadır; %52
gibi büyük bir kısım ise bunların dışındaki şehirlerde toplanmıştır. Bu durumun
oluşmasındaki en büyük etken, eski Sovyet yönetimlerinin küçük şehirler kurarak özellikle
Sibirya gibi az nüfuslu alanlara halkın yerleştirilmesini amaçlamasıdır.
Nüfusu 1 milyonun üzerindeki Rus şehirlerini Batı ülkeleri şehirlerinden ayıran en
önemli fark, genellikle iki fonksiyonlu oluşlarıdır. Bu şehirlere endüstri yerleşmiş, aynı
zamanda bunlar yönetsel merkez rolü üstlenmişlerdir. Sovyet döneminde ağır sanayi gelişimi
üzerinde öncelikle durulmuştur. Sonuçta en büyük Sovyet veya günümüz Rus şehirlerinin
çoğunun ağır sanayi kapasitesi yüksektir. Bu nedenle yarısından çoğunda ilk sıradaki
fonksiyonları ağır sanayidir. Yekaterinburg, Çelyabinsk gibi şehirler tüm bölgenin demirçelik üretim merkezi olurken, Ufa ve Kuybişev (nüfus 1 milyonun altında olmasına rağmen)
petrol sanayinin geliştiği merkezlerdir. St. Petersburg ve Moskova gibi şehirler ise özellikle
hafif sanayi ve gıda üretiminin toplandığı alanlardır.
Nüfusu 1 milyonun üzerindeki şehirlerin yerleşim özelliklerine bakıldığında şehirlerin
kıyılardan uzakta, akarsu yolları üzerinde kuruldukları dikkati çeker. En büyük 13 şehirden
sadece St. Petersburg deniz kıyısında kurulmuş bir “liman şehri”dir. Başkent Moskova ve bu
şehrin doğusunda kalan yerleşmeler kıyıdan oldukça uzakta kurulmuş ve gelişmişlerdir. Bu
şehir kuşağı kuzeyde konifer ormanlar, güneyde kurak sahalar ile sınırlanmıştır.
Rus şehirlerini Batılı şehirler ve Amerikan şehirlerinden ayıran belirgin özellikler
vardır. Bu özellikler ise şöyle gruplandırabilir:
(1) Büyük şehirler Batılı ülkelerin yaşamında Rusya’ya oranla daha önemli bir rol
oynar.
(2) Rus şehirleri endüstri, idare ve yükseköğrenim merkezi olma fonksiyonunu
üstlenmişlerken, Batılı şehirler kısmen genel hizmetlerin geliştiği, ticari etkinin geniş bir alanı
etkilediği merkezler durumundadır.
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(3) Batının büyük şehirlerinin birçoğu ülke sınırları çevresinde yer alırken, Rus
şehirleri genellikle sınırlardan oldukça uzakta kurulmuşlardır.
(4) Sovyet yönetiminde merkezî planlama ve ekonominin kontrol altında tutulması
şehirlerdeki nüfusun dağılışı üzerinde de etken olmuştur. Bu siyasi baskı büyük şehirler
çevresindeki birikimi engellemiş ve orta ölçekli şehirlerin gelişmesini desteklemiştir. Sadece
en büyük iki şehir olan St. Petersburg ve Moskova, dünyanın çoğu gelişmiş ülkesindeki
büyük şehirlerde toplanma eğiliminden uzak olmasına karşın, büyümeye devam etmişlerdir.
(5) Batılı ülkelerde büyük şehirleri ülke içine bağlayan önemli otoyollar olmasına
rağmen, Sovyet ekonomik sisteminde otomobil sahibi olmanın güçlüğü büyük şehirler
çevresinde demiryollarının geliştirilmesini sağlamıştır.

7.3.2. Diğer Şehirsel Yerleşmeler ve Özellikleri
Rusya’nın şehirli nüfusunun %65’i nüfusu 1 milyonun altında olan orta ve küçük
ölçekli şehirlerde yaşar. Nüfusları 1 milyondan az, 10 binden çok olan bu şehirlerin sayısı
1.000’e yakındır. Bu tür şehirler, genelde altı gruba ayrılmıştır:
1)Tarihi Şehirler: Rusya’daki en eski yerleşmeler Orta ve Batı Avrupa’da ve
güneyde Kafkasya’da toplanmıştır. Ülkenin diğer kesimlerinde yer alan eski şehirsel
yerleşmelerin büyük kısmı 400-450 yıldan daha eski değildir. Ancak Avrupa’nın ormanlık
kısımlarında yer alan eski kentlerin tarihsel gelişimleri 600 yıl öncesine uzanabilmektedir.
Örneğin Aşağı Volga havzasında “Kremlin” adı verilen kale kentler kurulmuştur; bu kesimde
eski manastır ve kiliseler oldukça yaygındır. Aynı biçimde Kafkasya’da da eski kale kentler
dikkati çeker.
2)İdari Merkezler: Nüfusları 500-100 bin arasında değişen bu şehirlerin büyük kısmı
özerk cumhuriyetlerin (Yakutistan-Yakutsk, Tuva-Kızıl, Çeçenistan Grozni, Buryat-Ulan
Ude, Çuvaş Çeboksarı, Mordovya-Saransk vb.) başkentleridir. Bu şehirler endüstri ve kültürel
merkez olmaları nedeniyle özerk cumhuriyetin diğer kesimlerinden nüfus çekerler.
3)Ağır Sanayi Merkezleri: Bu şehirler çoğunlukla Ural kesiminde toplanmıştır.
Novokuznetsk, Kuzbas ve Magnitogorsk metalik maden çıkarım ve üretim merkezi olarak
gelişmişlerdir. Ancak bunlar geniş bir alana hizmet edebilecek merkezler olmaktan uzaktır.
Hafif sanayi alanındaki eksikliklerini kendileri ile benzer büyüklükteki diğer Rus
şehirlerinden karşılarlar. Yüksek Öğretim kuruluşları birçok şehre göre daha zayıftır.
Sovyet plancıların ağır sanayi şehri olarak geliştirdiği çok sayıda şehir vardır.
Bunlardan ikisi Volga bölümünde bulunan Toglittigrad (veya Tolyatti) ve Naberejnıy
Çelnıy’dır. Toglittigrad 1939’da yoktu. 1959’da küçük bir şehirdi. Günümüzde ise 700 bini
aşan nüfusu ile otomobil motorları üreten bir merkezdir. Naberejnıy Çelnıy’ın nüfusu ise 500
bini aşmıştır; şehir kamyon üretim merkezi olarak gelişmiştir.
4)Bölgesel Merkezler: Geniş bir alana hizmet eden, fakat madencilik ve ağır sanayi
merkezi olma özelliği daha az olan şehirlerdir. Bunlardan biri “Kara Topraklar” sahasına yer
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alan Voronej’dir. Yolların kesişme noktasında yer alması onu ülkenin Avrupa topraklarında
tarımsal ürünlerin toplanma alanı durumuna getirmiştir. Şehir aynı zamanda kültürel bir
merkez olma özelliğine sahiptir. Urallar’ın doğusunda yer alan Habarovsk, Krasnoyarsk gibi
çok fonksiyonlu merkezler de geniş bir çevreye hizmet verirler. Petrol ve doğalgaz üretiminin
gelişmesine bağlı olarak Batı Sibirya’da önemli bir merkez hâline gelen diğer bir şehir 1960
yılı ortalarından itibaren gelişmeye başlayan Tyumen’dir.
5)Liman Şehirleri: Ülkede nüfusları 600 ile 200 bin arasında değişen şehirlerin
sadece 6’sı deniz kıyısında yer almaktadır. Bunlardan 4’ü (Petropavlovsk, Nahodka,
Magadan, Vladivostok) Büyük Okyanus, 2’si (Arhangelsk, Murmansk) Kuzey Buz Denizi
kıyısındadır.
6)Rekreasyon ve Turizm Merkezleri: Ülkenin Karadeniz kıyıları ılık geçen kış
mevsimi ile Rusya’nın subtropikal özellik gösteren kesimidir. Buradaki en önemli şehir
Soçi’dir. Rekreasyonel özelliği yanında hafif sanayi kolları da (konserve, gıda, et
kombinaları) gelişmiştir. Ayrıca, iç kısımlarda Kafkaslar’ın kuzey yamaçlarında çeşitli maden
suları ve kaplıcaları ile sağlık, dağların buzullar ve karla kaplı tepe ve yamaçlarıyla dağcılık,
kayak ve trekking turizmine ev sahipliği yapan küçük ölçekli şehirler (Pyatigorsk ve
Mineralniye Vodıy) dikkati çeker (Ertin, 2004; Tümertekin ve Özgüç, 2011; The World
Factbook).
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Uygulamalar
Öğrenciler Rusya ile ilgili (başta nüfus dağılışı olmak üzere) beşeri haritalara bakmalı
ve böylece ülkenin sınırlarını, komşularını ve başlıca yerleşmelerin lokasyonlarını
öğrenmelidir. İlgili web sitelerine (wikipedia, World Bank, World Factbook, Encyclopedica
Britannica gibi) ve google earth’e bakmaları yararlı olacaktır.
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Uygulama Soruları
1)

Evenki Özerk Bölgesi Rusya’nın neresinde yer alır?

2)

Arhangelsk liman şehri hangi denizin kıyısındadır?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Slav-Rus kültür âlemi, Hıristiyanlığın ilk dönemlerinde, Kiev yakınlarında
şekillenmeye başlamıştı. Bu alanda, şimdi Rusya’da olduğu kadar Doğu Avrupa’nın büyük
kısmında da yaygın olan Slav dili de ortaya çıkmıştı. Dış kültürel etkiler ise Kievli Rusların
Orta Çağ’da bir ticaret ağıyla bağlı oldukları İskandinavya’dan ve Bizans İmparatorluğu’nun
başkenti o zamanki Konstantinopolis’ten (İstanbul) gelmişti. Konstantinopolis’ten özellikle
edindikleri kültürel unsurların en önemlisi Ortodoks Hıristiyan inancıydı; Kiev tarafından
onuncu yüzyılda benimsenmiş ve Rus yaşamında merkezî bir unsur olarak zamanımıza kadar
gelmiştir. Bir başka kültürel katkı da Orta Asya’dan bir göçebe halk grubu olan, güney Rusya
stepleri yoluyla batıya doğru sürülen ve on beşinci yüzyıla kadar o alanda kontrolü elde tutan
Tatarlar olmuştur. O dönemde Rus kültürünün merkezi, kuzeyde Volga Nehri’nin
başlangıcındaki Moskova’ya kaymıştı.
On beşinci yüzyıldan on dokuzuncu yüzyıla kadar, bir dizi çarın yönetimi altında
Moskova çok geniş bir alanda fetih ve sömürü yoluyla kontrolünü genişletmiş, böylece Rus
İmparatorluğu’nu yaratmıştı. İmparatorluk Doğu Avrupa’dan Pasifik Okyanusu’na kadar
uzanıyor. Geçici olarak Kuzey Amerika’da Alaska’yı da içine alıyordu. Toprak bakımından
bu yayılma ile Slav-Rus kültürü de Moskova’dan etrafa yayılıyor ve imparatorluğun büyük
kısmında egemen hâle geliyordu. Bununla birlikte, imparatorluğun esaslı parçaları oldukça
güçlü olan başka etnik gruplar tarafından yerleşilmişti (özellikle güney kenar boyunca uzanan
Müslüman halklar gibi); bunlar arasında Ruslar kendi kültürlerini yaygınlaştırmada ancak
sınırlı bir başarı elde edebilmişlerdi (daha fazla bilgi için bakınız: Ertin 2004).
Rus İmparatorluğu’nun kültürel makyajı, önemli ölçüde dev Avrasya kara kütlesi
içinde yarımada benzeri pozisyonundan etkilenmiştir. Etrafındaki medeniyetlerden büyük
mesafeler ve çevresel engellerle yalıtılmış olduğu için, İmparatorluk, egemenlik alanlarından
büyük miktarda kazanç sağlamada pek başarılı olamamıştı. Çin, Hindistan ve Akdeniz
Avrupa’sından doğan fikirler de Ruslara ender olarak ulaşabiliyordu. Hatta Batı Avrupa’daki
gelişmelerden etkilenen çar Deli Petro (1672-1725) bile Batı teknolojisini ülkesine getirdiği
hâlde, Rusya’daki geleneksel yaşam tarzları yirminci yüzyıla kadar Batı’daki fikirlerden
gerçek anlamda etkilenmemişti. Demokratik bir yönetimi ve bireysel hakları savunan fikirler,
önce çarlık rejimi, 1917’den sonra da komünist yönetim tarafından reddedilmişti.
1917’deki Bolşevik Devrimi’nden sonra imparatorluğun toprak ve kültür kalıpları
Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’ne (Sovyetler Birliği) dönüştürüldü. Yeni komünist
yönetim, her biri belli başlı etnik grupların adlarını taşıyan, belirli Sovyet Cumhuriyetlerini
kurdu. SSCB’nin İkinci Dünya Savaşı sırasında Baltık cumhuriyetlerini de egemenliği altına
almasıyla, bu cumhuriyetlerin sayısı 15 oldu. Çok çeşitli etnik yapıya, kültürel farklılıklara
sahip bu ülkeyi birleştiren eleman Sovyet liderler V.İ. Lenin (1870-1924), Joseph Stalin
(1879-1953) ve bunların izleyicileri tarafından benimsendiği ve tamamlandığı şekliyle Karl
Marx’ın ideolojisiydi. Bu ideoloji ise dinin baskı altında tutulması, tarımsal alanların
kolektifleştirilmesi ve özel mülkiyetin ekonomik üretimle ilgili her tür varlık ve kolaylıktan
kaldırılması idi.
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Sovyetler Birliği’nde ekonomik planlamanın ve tüm faaliyetlerin her yönü şiddetli bir
merkezî kontrol uygulayan komünist bürokratlar tarafından yönlendiriliyordu. Bu sistem
altında tarım, gerek arazilerinin kolektifleştirilmesini istemeyen çiftçilerin direnmesi gerekse
yönetimin sanayinin gelişmesini desteklemek için tarımı kullanma siyaseti gütmesi sebebiyle
çok büyük ölçüde zarar görmüştü. Özellikle güçlü bir ordu için teçhizat sanayisini, yani silah
sanayisini geliştirme amacına bağlı olarak ülkede birinci derecede ağır sanayi üzerinde
durulmuş, tüketim malları imalatı genellikle ihmal edilmişti. Sovyet sisteminin işlememesi,
1980’lerde Mihail Gorbaçov’un açıklık (glastnost) ve yeniden yapılanma (perestroyka)
sürecini başlatmasına götürdü. Ülke içindeki ekonomik ve toplumsal demokratikleşmenin
başlatılmasına ek olarak, Sovyetlerin Doğu Avrupa’daki uydu devletlerde kendiliğinden
meydana gelen komünizmden uzaklaşma sürecine askeri müdahâlede bulunulmaması
uygulamasına da geçildi. Kurulu düzende meydana getirilen bu değişiklikler Gorbaçov’a
desteği azaltırken, eski komünizm yanlılarının direnişleri sırasındaki belirsiz ortamdan
yararlanarak Baltık Cumhuriyetleri bağımsızlıklarını ilan ettiler; kısa süre içinde de diğer
cumhuriyetler benzeri harekete giriştiler ve 1991 sonunda SSCB artık tamamen çözülmüştü.
Eski Birlik cumhuriyetleri arasında bir tür bağlantıyı sağlamak üzere “Bağımsız Devletler
Topluluğu”nun kuruluşuna gidildiyse de bu hareket eski cumhuriyetler arasında pek bir
heyecan uyandıramamıştır. Bununla birlikte, aradan geçen zaman içinde, bu yeni bağımsız
ülkelerin büyük kısmının Rusya Federasyonu’nda yeniden bir iş birliğine gitmişlerdir
(Tümertekin ve Özgüç, 2011).
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Bölüm Soruları
1)
Rusya’da “ağır sanayi merkezleri” olarak gruplandırılan şehirler çoğunlukla
ülkenin hangi kesiminde toplanmışlardır?
a)
Sibirya
b)
Ural
c)
Kafkasya
d)
Volga
e)
Uzakdoğu
2)
Rusya’nın en büyük 13 şehrinden yalnızca bir tanesi deniz kıyısında kurulmuş
bir “liman şehri”dir. Bu şehir aşağıdakilerden hangisidir?
a)
Moskova
b)
Kuzbas
c)
St.Petersburg
d)
Magnitogorsk
e)
Yekaterinburg
3)
Rusya’da kırsal nüfusun toplam içindeki oranı kaçtır?
a)

% 23.5’i

b)

% 45.6’sı

c)

% 16.5’i

d)
e)

% 26.2’si
% 13.9’u

4)

"Mikrorayon" kavramı, temel bir yerleşme birimi olarak ya da planlı şehirsel
yayılma şekli olarak hangi tarihten sonra kabul edilmişti?
a)

1958'den sonra

b)

1985’den sonra

c)

1964’den sonra

d)
e)

1955’den sonra
1917’den sonra

5)

Dev boyutlardaki ünlü Kızıl Meydan hangi Rus şehrinde yer almaktadır?

6)

Rusya’daki en eski yerleşmeler ülkenin hangi kesimlerinde toplanmıştır?

7)
Sedanter yapı kazanmış olan köylerden Kuzey ve Orta Rusya’da yer alanları
lokasyonlarına göre ne tür yerleşme özelliği gösterirler?
8)
Rusya nüfusu içinde en kalabalık grup hangisidir?
9)
“Nüfusu 1 milyonun üzerindeki Rus şehirlerini Batı ülkeleri şehirlerinden
ayıran en önemli fark, genellikle …………… oluşlarıdır” ifadesinde boşluk bırakılan yere ne
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gelmelidir?
10)
“Birinci Dünya Savaşı’ndan önce ………… kişinin yaşadığı Rusya’da, 19141922 yılları arasındaki olaylar nedeniyle nüfusta önemli azalmalar yaşanmıştır” ifadesinde
boşluk bırakılan yere ne gelmelidir?

Cevaplar: 1)b, 2)c, 3)d, 4)a, 5)Moskova, 6)Orta ve Batı Avrupa’da ve güneyde
Kafkasya’da, 7)Akarsu veya yol boyu yerleşme, 8)Slavlar, 9)İki fonksiyonlu,10)90 milyon
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8. RUSYA: BAŞLICA EKONOMİK FAALİYETLER
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
8.Rusya: Başlıca Ekonomik Faaliyetler
8.1. Tarım
8.2. Sanayi
8.3. Madencilik
8.4. Ulaşım
8.4.1. Demiryolları
8.4.2. Karayolları
8.4.3. Havayolları
8.4.4. Boru hatları
8.5.Turizm
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Rusya’da en çok yetiştirilen ürün ve tahıl nedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Ekonomik coğrafya

Kazanım

Rusya’nın ekonomik
yapısını geçmişten
günümüze genel hatlarıyla
kavrayabilmek; başlıca
ekonomik sektörlerin temel
özelliklerini ve dağılış
alanlarını ortaya
koyabilmek.

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
Yard. Doç. Dr. Gaye
Ertin’in “Rusya -Özellikler.
Bölgeler” (Çantay Kitabevi,
2004) adlı kitabın okunması;
Prof. Dr. Erol Tümertekin ve
Prof. Dr. Nazmiye Özgüç’e
ait “Ekonomik Coğrafya –
Küreselleşme. Kalkınma”
(2011, Çantay Kitabevi) adlı
kitabın ilgili bölümlerinin
okunması.
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Anahtar Kavramlar










Çarlık Rusyası,
Sovyetler Birliği,
Rusya Federasyonu,
Tarım,
Sanayi,
Madencilik,
Ulaşım,
Turizm
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Giriş
Birçok coğrafyacı Sovyetler Birliği’ni “kıta imparatorluğu” olarak kabul eder; çünkü
oldukça geniş bir karasal hinterlanda sahip olmuştur. Sovyetler Birliği’nin Rus olmayan
bölgeleri ile Rus İmparatorluğu’nun merkezi arasında kuvvetli bir ekonomik bağ söz
konusuydu. Örneğin, Orta Asya Cumhuriyetleri Moskova’nın pamuk talebini yakından
izlerlerdi. Çünkü Orta Asya’dan Moskova’ya nakledilen pamuk, burada pamuklu dokumaya
dönüştürüldükten sonra ülkenin başka alanlarına ihraç edilirdi. Bu ekonomik yapı ve dağılım,
sonraki yıllarda Sovyetler Birliği’nin gelişmesine katkı sağlamıştır.
Yirminci yüzyılın başlarında ya da başka bir ifadeyle Birinci Dünya Savaşı’ndan önce
Rus Çarlığı döneminde ülke ekonomik bakımdan geri kalmış bir konumdaydı. Tarım,
hayvancılıkve sanayi ülkenin ihtiyacını karşılamaktan uzaktı; tarım topraklarının büyük kısmı
Kilise, Çar sülalesi ve büyük toprak ağalarının elinde toplanmıştı; halkın büyük kısmı bu
çiftliklerde tarım işçisi olarak çalışıyor ya da göçebe hayvancılıkla geçimini sağlıyordu;
sanayi az gelişmişti. Komünist ekonomik sistem Sovyeler Birliği’nin sosyal ve ekonomik
yaşamında büyük rol oynamıştır. Gelişmiş bir teknoloji ve Çarlık Rusya’sından miras kalan
bürokrasi, komünist ekonomik sistemin çerçevesini belirlemiştir. 1991 sonunda Sovyetler
Birliği’nin parçalanması ve Rusya Federasyonu’nun ayrılmasından sonra ise koşulların daha
iyi olacağı beklentisi hâkim olmasına rağmen, siyasi ve ekonomik reformlar ağır eleştirilere
uğramıştır. Günümüzde ekonomik yapıda karşılaşılan sorunların başında, ekonominin doğal
kaynaklara dayalı sanayi kollarına olan bağımlılığı gösterilebilir. Bu nedenle Rus
ekonomisinin en temel konularından birisi söz konusu sektörlere olan bağımlılığı azaltmak ve
ekonomik çeşitlilik yaratmaktır (Ertin 2004; Tümertekin ve Özgüç 2011).

170

8.1. Tarım
Rusya’nın ekonomisi içinde tarım faaliyetlerinin tarih boyunca önemli bir yeri
olmuştur. Bununla birlikte, sert iklim koşulları nedeniyle tarımsal üretime pek elverişli
olmayan bir ülke konumundadır. Tarım özellikle 400-600 kuzey enlemleri arasında gelişmiştir.
Yüksek enlemlerde soğuk ve uzun kışlar ile kısa ve sıcak yazlar ürünün yetişmesini sınırlar.
Gerçekten de klimatik ve topografik faktörler Rusya’yı etkilemekte, bu nedenle
toplam arazinin yalnızca %10’unda tarım yapılabilmektedir. Ülkenin Avrupa kısmında
Kazakistan ve Ukrayna arasında kalan Orta Çernozyom Ekonomik Bölgesi ve Volga
Ekonomik Bölgesi en önemli tarım alanlarını oluştururlar; bu bölgelerin %65’den daha fazla
bir kısmı tarıma ayrılmıştır. Sibirya ve Uzakdoğu’daki başlıca ekim alanları güney bölgelerde
toplanmıştır.
Ülkenin. Bu durum özellikle tahıl üretiminde belirgindir. Rusya’nın en önemli tahılı
buğdaydır; buğday üretimi 1992’de 46.2 milyon tondan, 2012’de 37.7. milyon tona
düşmüştür. Buna rağmen, Rusya dünya buğday üretiminin %8’ini karşılar, buğday ekili
alanlar 26 milyon hektarı bulur ve ürün ekilen alanların %44.3’ünü oluşturur. Ülkede buğday
yetiştirilen başlıca alanlar Batı Sibirya, Ural, Volga ve Kuzey Kafkasya kesimleridir. Ayrıca
Volgograd, Saratov, Samara, Voronej, Rostov, Orenburg, Novosibirsik, Omsk, Kurgan ve
Çelyabinsk bölgeleri, Krasnodar, Stavropol, Altay ve Krasnoyarsk Krayları ile Başkırt ve
Tatar cumhuriyetleri tarım yapılan alanların %70’ine buğday ekilen idari birimler ya da özerk
cumhuriyetler arasında sayılabilir. Rusya’da yaz ve kış buğdayı olmak üzere iki tip buğday
vardır. Bunlardan toplam buğday üretimi içinde payı %60 olan kış buğdayı iklimin nispeten
ılıman, yağışların da yeterli olduğu güney kesimde yetiştirilir. Orta Rusya, çernozyom
topraklarının orta kesimi, Kuzey Kafkasya ve Volga başlıca kış buğdayı üretim sahalarıdır.
Yaz buğdayı ise kış buğdayının yetiştirilemediği, kışların çok şiddetli geçtiği alanlara ekilir.
Yaz buğdayının yetiştiği başlıca alanlar, Urallar’ın kuzeyinden doğuya doğru Batı Sibirya,
Doğu Sibirya ve Uzakdoğu’nun bazı kesimleridir.
Rusya’da en çok yetiştirilen ürün ve tahıl olan buğdaydan sonra ikinci sırada arpa
gelir. 8 milyon hektarlık alana ekilen arpa, daha soğuk iklim koşullarının hüküm sürdüğü 650
enleminin kuzeyine kadar çıkabilir, güney Sibirya’nın yüksek kesimlerinde de yetişme
olanağı bulur. 18.6 milyon ton ile dünya arpa üretiminde ilk sırada yer alan ülke, dünya arpa
üretiminin %14’ünü verir. Ülkede yetiştirilen tahıl türleri arasında belki de en ilginçlerinden
biri pirinçtir. Pirinç, Sovyetler Birliği’nin dağıldığı yıllardan günümüze doğru üretimini
düşürmüş olmasına rağmen, Rusya gibi büyük kısmı soğuk iklim kuşağında kalan bir ülke
için oldukça değişik bir üründür. Bu nedenle, sıcaklıkların 8-100C’nin altına düşmediği ve
büyük ölçüde sulamalı tarım yapılan Azak Denizi çevresinde, Rostov ve Krasnodor’da, Hazar
Denizi kıyılarında ise Astrahan’da yetiştirilir.
Rusya’da yetiştirilen en önemli ürünlerden birisi de ayçiçeğidir. Bu ürün ülkenin
güney kısmındaki alanlara oldukça güzel uyum sağlamıştır; hatta kurak geçen mevsimlerde
bile yetiştirilebilmektedir. 3.8 milyon hektar alana ekilen bu ürünün yetiştirildiği başlıca
bölgeler Orta Çernozyom, Volga, Kuzey Kafkasya, Urallar ve Batı Sibirya’dır. Ayçiçeği
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üretiminde 3.6 milyon ton üretimi ile dünya toplamının %15’ini veren Rusya üretimde de
(hava koşullarından ve uluslararası piyasalardan etkilenmekle birlikte) birincidir. Ülke
ayçiçeği üretiminin yaklaşık %68-70’ini ihraç eder.
Patates Rusya’da insanların ve hayvanların temel besin maddesidir; ayrıca alkollü
içecekler (özellikle votka) yapımında kullanılan bir hammaddedir. Patates Rusya’ya ilk kez
17. yüzyılda, I.Petro’nun Batı Avrupa’ya seyahati sırasında getirilmiş ve uzun süre botanik
bahçelerinde yetiştirilmiştir. Üretimi daha sonra bütün köylere yayılmaya başlamış (ilk
üretildiği yıllarda halk arasındaki yaygın adı “şeytanın elması” idi), 19. yüzyılın ilk yarısından
itibaren de genişlemiştir. Ülkede patates daha soğuk iklim koşullarının hüküm sürdüğü 500 ve
600 kuzey enlemleri arasında yetişebilir. Özellikle Kuzeybatı, orta kesim ve Volga-Viatskiy
ekonomik bölgeleri ile Kuzey Kafkasya ve Urallar başlıca üretim alanlarıdır.
Dünya üretiminde %6’lık bir paya sahip olan Rusya’da şekerpancarı üretimi 19.
yüzyıldan beri yapılmaktadır. 15.5 milyon tonluk üretimi ile dünyada dördüncü sırada yer
alan ülkede şekerpancarının başlıca yetiştirim alanı verimli kara topraklara sahip Avrupa
kesimidir; özellikle Avrupa bölümünün orta kesimi, kara topraklar kuşağı, Volga kesimi,
Kuzey Kafkasya, Ural kesimi ve Batı Sibirya bu alanların başlıcalarıdır.
Kuşkusuz ülkede (dünya sıralamasında önde yer almasa da) başka ürünler de
yetiştirilmektedir. Bunlar içinde en önemlilerinden birisi ketendir. Keten fazla verimli
olmayan topraklarda yetişebildiği ve soğuk hava koşullarına karşı daha dayanıklı olduğu için
Rusya’nın en önemli tekstil hammaddesidir. Soya fasulyesi üretiminde Uzakdoğu bölgesi
başta gelir; devlet çiftliklerinde üretimi yaygın olan mercimek dışında, özel çiftliklerde sebze
ve meyve ekimi 1990’lı yıllardan sonra gelişmiştir. Meyvecilik (başta elma gelir) özellikle
ülkenin Avrupa kesiminde gelişmiştir. Kırım kıyıları ve Kuzey Kafkasya’da ise üzüm
yetiştirilir (Ertin, 2004; The World Factbook).

8.2. Sanayi
Rusya’da gerek geçmişte gerekse günümüzdeki merkezden uzaklaşma hareketlerine
rağmen, sanayi faaliyetlerinin hâlâ yüzde 70’i, köşelerini St. Petersburg, Odessa ve Uralların
oluşturduğu üçgenin içinde yer almaktadır. Ancak içinde de beş ayrı sanayi bölgesinin ortaya
çıktığı bu üçgenin bazı kesimlerini artık tek bir ülkeye değil, başka başka ülkelere ait
toprakları oluşturur. Bu bölgeler:
1) Güney -yani Ukrayna;
2) Merkezî Sanayi Bölgesi;
3) St. Petersburg (Leningrad);
4) Urallar;
5) Orta Volga Bölgesi.
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Kuznetsk Havzası, Kafkasya, Orta Asya, Baykal Gölü çevresi ve Uzakdoğu ise
gelişmekte olan diğer alanlardır.
Merkezi Sanayi Bölgesi, Rusya’nın en eski ve en geniş sanayi bölgesidir ve sanayi
faaliyetleri, aynen Paris ve Londra için de geçerli olan nedenlerden (büyük bir yerel pazar,
belli başlı yolların birleşme yeri olması, güçlü merkeziyet durumu, bol iş gücünün varlığı)
dolayı Moskova’da odaklanmıştır. Hafif imalat Çarlık zamanından beri vardır fakat ağır
sanayi bölgeye Sovyet rejimi sırasında eklenmiştir. Bu bölge, batıda Smolensk, güneyde
Voroneç, doğuda Kirov ve kuzeyde Rıbinsk arasında uzanır. Rusya’nın yine eski bir bölgesi
olan St. Petersburg özellikle liman olanaklarından yararlanarak hammaddelerin getirilmesi,
ürünün dağıtılması gibi kolaylıkları eskiden beri sanayi faaliyetlerinin gelişmesinde rol
oynamıştır. St. Petersburg’un bir özelliği de ülkedeki sanayileşmede usta işçi temininde
kaynak görevi görmüş olmasıdır.
Orta Volga Bölgesi’nde de sanayinin gelişmesi yenidir. On dokuzuncu yüzyılda ve
yirminci yüzyılın bir bölümünde bölgede tümüyle tarım egemendi. Bölgede tarımın
modernleştirilmesi girişimlerinde sanayi özellikle tarımın makineleşmesini sağlayacak bir
yapı kazanmış; başka sözcüklerle tarımsal araç-gereç imal eden tesisler buradaki gelişmede
öncü olmuştur. 1940’larda Volga-Ural alanında petrol bulunması ve İkinci Dünya
Savaşı’ndan sonra bir dizi baraj yapılarak elektrik enerjisinin bol ve ucuz hâle gelmesi,
Volga’nın kanallarla hem Moskova’ya hem de Don Nehri’ne bağlanarak hammaddenin
taşınmasının kolaylaşması da Orta Volga’nın Rusya’nın önemli bir enerji merkezi olmasına
olanak sağlamıştı. Samara (eski Kuiybişev) bir petrol rafineri merkezi hâline geldi, Saratov’da
kimyasal maddeler sanayisi gelişti ve Volgograd da metalurji konusunda özelleşti.
Günümüzde de Volga bölgesinin Rusya sanayisine katkısı sürmektedir.
Volga bölgesinin doğusunda uzanan Urallar Sanayi Bölgesi de İkinci Dünya
Savaşı’ndan sonra hızla gelişmiştir. Muazzam miktarlardaki maden cevherleri (bakır, demir,
krom, boksit, nikel ve daha birçokları) bu bölgenin gelişmesinin rastlantısal olmadığına işaret
eder. Sibirya’daki merkezlerle birlikte, Urallar, Rusya’da imal edilen demir-çeliğin yarıdan
fazlasını vermektedirler. Sibirya’da ise üç sanayi bölgesi gelişme hâlindedir. Urallar’ın 2000
km kadar güneydoğusunda Kuznetsk Havzası (ya da Kuzbas) 1930’larda özellikle Urallar’a
kömür sağlamak amacıyla gelişmeye başlamıştı; sonra kömür önemini kaybetti fakat demir
cevheri değerlendirilince buradaki şehirler de büyümeye başladılar (Novosibirsk ve Tomsk
gibi). Kuzbas ile Baykal Gölü arasında Krasnoyarsk-Baykal Koridoru Transsibirya
demiryolunun ve birkaç büyük akarsuyun hizmet verdiği zengin kaynaklara sahip bir
bölgedir. Büyük merkezlerden uzaklığı, petrol olmaması ve yatırımsızlık daha fazla
gelişmesini engellemektedir. Uzakdoğu ise, esas olarak, Pasifik kıyısındaki Vladivostok
üzerinde odaklaşmıştır ve maden kömürü ve demir cevherinin ötesindeki kaynaklarıyla
muazzam bir gelişme potansiyeline sahiptir. Rusya’nın Pasifik’e penceresi ve Çin’e kapısı
olan bu bölgenin geliştirilmesi, 10 zaman dilimi ötedeki Moskova’daki reformcuların başlıca
hedefi gibi görünmektedir (Tümertekin ve Özgüç, 2011; The World Factbook).
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8.3. Madencilik
Sovyetler Birliği’nin dağılmasından sonra, bu topluluk içinde yer alan ülkelerin
1990’lı yıllarda içinde bulundukları geçiş dönemi süreci, yalnızca demir cevheri çıkarımlarını
ve bununla bağlantılı demir-çelik sanayilerini değil, tüm madencilik faaliyetlerini olumsuz
etkilemiştir. Bir süre için çıkarım azalmış olmakla birlikte, Rusya günümüzde de hâlâ
dünyanın en çok demir cevheri çıkaran (100 milyon ton) ülkeleri arasında yer almaktadırlar.
Ülkede demir yataklarının başlıcaları Urallar, Avrupa Rusya’sının merkezî bölümü ve
Sibirya’da bulunmaktadır. Dinyeper nehri çevresinde 7-8 km genişlik ve 50 km uzunluğunda
dar bir şerit hâlinde uzanan Krivoy-Rogyatakları hâlen Rusya’nın en önemli cevher yatağıdır.
Bir şerit hâlinde uzanan Krivoy-Rog yatakları Urallar’dakilerden daha sonra ortaya
çıkmışlarsa da 1881’de başlayan işletme hızla yoğunlaşmıştır. Birinci Dünya Savaşı
başlarında Rusya’da izabe edilen cevherlerin yüzde 70’i Krivog-Rog’dan geliyordu. Sonraları
bu oran azalmışsa da bugün bile ülke cevher çıkarımının yarısı hâlâ Krivoy-Rog’dan elde
edilmektedir. Magnitogorsk ile tanınan Urallar’daki cevher yatakları önem bakımından
Krivoy-Rog’dan sonra gelirler. Magnitogorsk cevherleri bir yandan Magnitorgorsk ve
çevresindeki, bir yandan da Batı Sibirya’daki Kuznestk’de faaliyete geçmiş olan demir
sanayisini beslemektedirler. Magnitogorsk yataklarında da yüksek kaliteli cevherler
azalmıştır.
Günümüzde Rusya bakır çıkarımında (750 bin ton) da önemlidir. Rusya’nın üretimi
bir süre düşüş göstermiş; çıkarım 1998’de 450 bin tona kadar inmiş ancak 2000’li yıllarda
yeniden artmıştır. Rusya’da üç büyük yatak önemlidir: Norilsk (Sibirya), Kola Yarımadası ve
Urallar. Bunların her üçü de izabe ve rafine tesisleriyle entegre olmuşlardır fakat en büyüğü
Norilsk’dir. Üstelik burada bakır yan ürün olarak çıkarılmaktadır; burada esas olarak nikel
çıkarılan madende bakır da bulunmaktadır.
Rusya, eskiden beri önemli bir kalay ülkesidir. Burada kalay çıkarımı İkinci Dünya
Savaşı’ndan önce, Vladivostok’un kuzeyinde kalay yataklarının bulunup işletmeye
açılmasıyla başlamıştır. 1950 yılından sonra başka yerlerde de özellikle Kutup Dairesi’nin
kuzeyinde yeni yatakların bulunması, ülkede kalay çıkarımını çoğaltmıştır. Hâlen en çok
kalay ülkenin uzak doğusundaki Çita, Habarovsk, Magadan ve Yakut-Saha’da
çıkarılmaktadır. Novosibirsk’deki izabe tesisleri de bu bakımdan önemlidir. Rusya’nın kalay
çıkarımı da diğer madenler gibi, geçiş döneminden etkilenmiştir. Bununla birlikte, Rusya, batı
Afrika, güneydoğu Asya, Avustralya, Bolivya, Brezilya ve Çin’deki kalay yataklarının hâlen
sürdürülen çıkarım oranlarını yirmi birinci yüzyıla da rahatlıkla taşıyacakları tahmin
edilmektedir.
Rusya eskiden beri Leningrad yakınlarında, Ural Dağları’nda ve Doğu Sibirya’daki
boksit depolarından büyük çapta alüminyum cevheri çıkarımaktadır. Hâlen en büyük çıkarım
alanı kuzey Urallar’daki Severouralsk’dır ve toplam çıkarımın dörtte üçü buradan
yapılmaktadır. Rusya, başka bazı ülkelerden de boksit dışalımı yaparak alüminyum elde
etmektedir. En önemli tesisler Novokuznetsk, Uralsk, Krasnoyarsk ve Bratsk tesisleridir ve
Batılı şirketlerle yapılan anlaşmalarla bunların yenilenmesi söz konusudur.
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Öteki madenlerinkiyle karşılaştırıldığında, ülkede nikel elde edilen alanların çok sınırlı
olduğu görülür. Fakat 1995 yılı başlarından beri nikel arz ve talebinin bir dengeye oturmuş
olması ülkelerin üretimlerini de istikrarlı duruma sokmuştur. Hâlen 20 kadar ülkede nikel
çıkarılıyorsa da dünya toplamının yüzde 60’ını Rusya (280.000 ton) vermektedir. Rusya’nın
başlıca çıkarım alanları Güney Urallar, Kola Yarımadası (Norilsk’de izabe tesisleri de var) ve
Petsamo’dadır.
Rusya Sverdlovsk yakınındaki yataklarıyla krom çıkaran ülkeler arasında yer
almaktadır; ayrıca (3.100 ton) tungsten elde edilmektedir. Çok değerli bir maden olan altın
günümüzde 80 kadar ülke tarafından çıkarılmakta ama dünya çıkarımının yarısını altı ülke
vermektedir. Bu ülkelerden birisi Rusya’dır (200 ton); diğer ülkeler Çin, ABD, Avustralya,
Güney Afrika, Peru ve Kanada’dır.
Rusya dünyanın en büyük maden kömürü rezervlerine sahip ülkelerden birisidir. Bu
ülkede en olumsuz koşul, rezervlerin dev büyüklükte olmalarına rağmen, konumlarının
uygunsuzluğudur. Gerçekten de kömür yataklarının yüzde 90’dan fazlası ülke nüfusunun daha
az bir kısmının yaşadığı Asya kesimindedir. Nüfusun ve sanayi faaliyetlerinin yüzde 75’inin
yer aldığı Avrupa ve Urallar kesiminde maden kömürünün yüzde 10’u yer almıştır.
Dünyanın bilinen petrol rezervlerinin yüzde 4.8’ine sahip olan Rusya, çıkarımını bir
süre azalttığı hâlde dünyada en büyük üretimi (günde 10. 4 milyon varil) gerçekleştiren birinci
ülke durumundadır. Bu ülkede petrol en çok Volgograd, Arhanjelsk, Tataristan ve Batı
Sibirya’da (Tyumen’de) çıkarılmaktadır. 1990’larda modası geçmiş donanımlar, yedek parça
yokluğu ve siyasal istikrarsızlık nedeniyle üretimde büyük düşüşler yaşanmıştır; çözüm olarak
özelleştirmeye ve Batılı şirketlerle işletme ve üretim için ortaklık anlaşmalarına gidilmiştir.
Rusya’nın durumunu düzelterek yeniden petrol üretimini arttırmasının dünya pazarlarında
fiyatları birdenbire düşürebileceği ileri sürülmüşse de (Rusya 1880’lerde ve 1928’de parasal
ihtiyacını karşılamak için dışsatımını arttırarak bu yolu iki kez denemişti zaten) başka
nedenlerle fiyatlar hiç olmadığı kadar yükselmiş, Ocak 1999 ile Eylül 2000 arasında üç
misline çıkınca Rusya’nın gelirleri artmaya başlamış, ekonomik durumu da düzelme
eğilimine girmişti. Başkan Viladimir Putin de: “Yakıt ve enerji sektörü, bütünüyle, altın yumurtlayan kazdır. Kazı öldürmek deliliktir, aptallıktır ve kabul edilemezdir” değerlendirmesiyle enerji kaynaklarının Rusya için önemini bir kez daha vurguluyordu
(Tümertekin ve Özgüç 2011).
Dünya toplam doğalgaz rezervlerinin şimdiki durumda 161.2 trilyon m3 olduğu
hesaplanmıştır. Bu rezervlerin yüzde 35’e yakınının (44.8 trilyon m3) Rusya’da yer aldığı
tahmin edilmektedir. Üretim ise 588.9 milyar m3’ü bulmuştur (Tümertekin ve Özgüç, 2011;
The World Factbook).

8.4. Ulaşım
8.4.1. Demiryolları
Rusya Federasyonu’nda demiryolları hemen bütün büyük şehirleri, maden yataklarını
ve sanayi bölgelerini birbirine bağlamaktadır. Demiryollarının çoğu da Transsibirya dâhil, çift
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hat hâlindedir. Eski Sovyet cumhuriyetlerinde demiryolları çoğunlukla maden kömürü
kullanırlar. Bu nedenle ülkenin maden kömürü kaynaklarının önemli bir bölümü
demiryollarında tüketilir. Bu durum, Rusları, demiryollarını petrol ve elektrikle işletmek için
harekete geçirtmişti. Genellikle Avrupa Rusya’sı trenlerinin dizel lokomotiflerle, Asya’daki
demiryollarının da elektrikli lokomotiflerle işletilmesi planlanmış; daha 1961 yılında
Transsibirya’nın Moskova ile İrkutsk arasındaki kısmı elektrikle çalışır hâle gelmişti.
Rusya’da ekstrem iklim koşulları engeller yaratmakla birlikte, genellikle düz arazisi
demiryolu inşasında kolaylıklar sağlamıştır. Öte yandan, çok büyük bir ülke olması, ülkenin
konumu nedeniyle çevredeki denizlerin ülke içi ulaşımda pek az paya sahip olması, başka bir
değişle, Rusya’nın büyük bir kara ülkesi oluşu, demiryollarının eskiden beri önem
kazanmasında rol oynamıştır. Demiryollarının bu ülkedeki ulaşımda payının büyük
olmasında, kuşkusuz, maden yatakları ve öteki kaynaklarla yoğun nüfus topluluklarının
bulunduğu alanlar arasında uzun mesafeler olmasının da payı vardır.
Rusya’da ilk demiryolu 1833’de inşa edilmiş (Urallardan cevher taşımak için) fakat ilk
şehirlerarası demiryolu hattı 1851 yılında faaliyete geçmiştir. Genel olarak Rusya’da
demiryolu ağı yavaş bir büyüme göstermiştir: 1860’da ancak 1,500 km uzunlukta yol vardı;
1890’da 30,000, 1914’de 67,000 km oldu. Sovyetler Birliği döneminde demiryollarının
özellikle elektriklendirilmesine önem verildi ve demiryolları 1938’de 93,000, 1963’de
128,000, 1973’de de 136,300 km’ye erişti. 1990’larda Sovyetlerin dağılmasıyla Rusya’da
kalan kısım 16,893 km oldu. Ülkede günümüzde demiryollarının uzunluğu 87.157 km’yi
bulmuştur.
Demiryollarının dağılışına gelince; her şeyden önce Leningrad’ın kuzey, Volga’nın da
doğu sınırını oluşturduğu demiryollarının yoğun olduğu geniş bir alan dikkati çekmektedir.
Volga ile Kuznetsk arasında yer alan demiryolları daha az yoğun bir ağ hâlindedir. Asya’da
ise Transsibirya ve onun kollarının meydana getirdiği büyük bir ana hat vardır.
Transsibirya’nın kuzeyinde kalan geniş alanda ise, daha çok madensel kaynaklarla bağlantıyı
kuran yalnızca Dudinka-Norilsk hattı vardır.
Rusya’da demiryolu sisteminin en önemli merkezi Moskova’dır. Bu şehir etrafında
yıldızvari bir şekilde oluşmuş olan ağ, esas olarak 9 ana hattan meydana gelmiştir. Bu hatlar
ile ülkenin hemen her bölgesiyle ve Avrupa’daki ülkelerle düzenli bağlantılar kurulmuştur.
Leningrad’ın güneyi ile Volga’nın batısında kalan Rusya’nın demiryolu bakımından en yoğun
olan bu kısmında hemen hemen hiç bir yerleşme demiryolundan 50-60 km’den daha fazla
uzakta değildir.
Leningrad etrafında da Moskova’nınkine benzer daha ufak çapta yıldızvari bir ağ
oluşmuştur. Ayrıca, Leningrad’dan kuzeye uzanan bir hat, kuzeyin orman ve maden
alanlarıyla bağlantı sağladıktan başka, Murmansk gibi buz tutmayan limanlara da
erişmektedir. Moskova-Yaroslav ana hattı Vologda’dan Arhangelsk ve Kotlas’a iki ayrı hatla
devam eder. Vologda ve kuzeydoğuda yer alan Kotlas önemli birer demiryolu merkezi hâline
gelmişlerdir. Kotlas’dan bir hat Peçora havzasına uzanır. Peçora demiryolu hattı merkezî
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bölgelere özellikle maden kömürü ve orman ürünleri taşınmasında büyük rol oynar.
Peçora’dan kuzeye uzanan bir hat da Vorkuta ve Salekhard’a gider.
Moskova’nın güneyinde Dinyepropetrovsk çevresinde oluşmuş olan bir başka yoğun
ağ özellikle Doneç havzası kömürünün, Kırım ve Krivoyrog demir cevherlerinin taşınmasında
önemli rol oynamaktadır. 1903 yılından sonra Dinyepropetrovsk, Zaporojye ve Krivoyrog’da
demir-çelik tesislerinin kurulması, Krivoyrog’un zengin demir cevherlerinin Doneç’e,
Doneç’in maden kömürlerinin de Krivoyrog’a taşınmasını mümkün kılan demiryolu
sayesindedir.
Demiryolu yoğunluğunun arttığı bir başka alan da Ural Sanayi Bölgesi’dir. Bu
bölgenin hemen her doğrultuda bağlantısı vardır. Danilov’dan gelip doğuya uzanan ana hat
Urallar’dan Sverdlovsk’daTranssibirya ile bağlantı kurar. Urallarla Kuznetsk arasında uzanan
demiryolu hatları her iki bölgedeki sanayi tesislerinin demir-çelik ve maden kömürü
ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlar.
Üçüncü Bakü petrol yataklarını Transsibirya hattına bağlamak için 1975 yılı
Temmuzunda Batı Sibirya’da 700 km uzunluğunda yeni bir hat hizmete girmişti. Merkezî
Rusya’nın Asya ile bağlantısı ise Transsibirya, Transkafkasya, Trans-hazar ve Transaral
hatlarıyla olmaktadır. Bunlar arasında en eski olanı Transhazar’dır. Başlangıçta stratejik
amaçlarla inşa edilmiş olan bu hat Krasnovorsk’dan sonra daha da uzatılarak 1899’da
Taşkent’e ulaştırılmıştır. Hattın daha sonraları Fergana’nın verimli tarım alanlarına
bağlanması, bölgedeki pamuk tarımına hız vermiştir. Sözü edilen alanda pamuk tarımının
yoğunlaşmasını Transsaral’ın inşası izlemiş (1904); böylece Fergana pamuğunun aktarmasız
merkezî Rusya’daki dokuma tesislerine taşınması mümkün olmuştu.
1926-1930 yılları arasında Novosibirsk’i Barnaul ve Semipalatinsk’den geçerek
Taşkent’e bağlıyan Turksip demiryolu hattı ise (1,142 km) yalnızca Türkistan ile merkezî
Rusya arasında doğrudan bir diğer yol sağlamamış fakat aynı zamanda Türkistan’da pamuk
tarımının monokültür bir hâl almasında da önemli rol oynamıştır. Çünkü bu hat ile Türkistan
kolaylıkla Sibirya’ya bağlanabiliyor ve dolayısıyla Novosibirsk buğdayları ve Semipalatinsk
meraları sayesinde de buğday ve et ihtiyacını da karşılayabiliyordu. Türkistan’ın artık nemli
buğday alanlarını da pamuğa ayırmasına engel kalmamıştı.
Rusya’daki demiryollarının en dikkat çekici hattı Transsibirya’dır. Aslında
Transsibirya dünyanın da sayılı önemli hatlarındandır. Moskova ile Vladivostok arasındaki
uzunluğu 8,156 km, Çelyabinsk-Vladivostok arasında ise 6,523 km olan bu hat dünyanın bu
tipteki en uzun demiryoludur. Transsibirya, esas olarak batı-doğu doğrultusunda oldukça düz
bir güzergâh izlemektedir. Yol boyunca önemli sanayi faaliyetlerine sahne olan birçok
merkezden geçilir; Çelyabinsk bunlardan biridir. Hattın Obi Nehri’ni aştığı yerde (batı kolu
İrtiş üzerinde) Omsk, Yenisey’i aştığı yerde Krasnoyarsk, Baykal Gölü’nün batısında İrkutsk
ve Mançurya sınırına yakın Çita şehirleri başlıca merkezlerdir.
Araştırıcılar Transsibirya’nın Asya Rusya’sının yerleşilmesinde ve ekonomik
yapısında başlıca rolü oynayan bir faktör olduğunda birleşmektedirler. 1860’lı yıllarında Rus
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demiryolu ağı yalnızca 1,500 km uzunluktaydı ve bunun hemen hemen hepsi merkezî
Rusya’da yer alıyordu. Urallar’da yerel demir cevherleri ve başka madenlerin işletilmesi için
kısa bir demiryolu faaliyete geçtiyse de hiç bir demiryolu Sibirya’ya uzanmıyordu. Sibirya’yı
nüfuslandıracak ve gelişmesine ön ayak olacak Transsibirya’nın inşasına ancak 1892’de
başlandı. Hattın bir an önce bitirilmesi için inşaat beş koldan başlamış; fakat inşaat süresince
özellikle faaliyetin yer aldığı alanların seyrek nüfuslu olmaları yüzünden işçi temini başlıca
sorun olmuştu. Bunun yanında, Sibirya’daki büyük akarsuları aşmada da büyük güçlüklerle
karşılaşılmış; çözüm için de büyük köprülerin inşası gerekmişti.
Transsibirya 1905 yılında tamamlandı. İlk zamanlar, Rusya Çinlilerle anlaşarak
Mançurya içinde biri Harbin ve oradan da Port Arthur’e, diğeri Harbin’den Vladivostok’a iki
hat inşa ederek Transsibirya’nın iki limandan Pasifik’e ulaşmasını sağlamıştı. Port Arthur
bağlantısı sayesinde, Transsibirya, Rusya dışına da taşan bir önem kazanmıştı. Sonraları,
Ruslar Çita’dan Vladivostok’a Amur Vadisi’ni izleyen tamamen Rus sınırları içinde kalan bir
yol daha (Baykal-Amur Hattı: BAM) yaptılar. Yine bu kesimde Ulan Ude ile Pekin ve Alma
Ata ile Lançau arasında demiryolu bağlantısı kurulmuştur. Ulan Ude-Kyâhta-Ulan BatorKolgan ve Pekin şeklinde olan birinci bağlantı Tiençin limanı ile Rusya’yı bağladığı için ayrı
bir öneme sahiptir. Fakat Rusya ile Çin arasında yük taşınması, demiryollarının ray
aralıklarının geniş olması nedeniyle, ancak aktarmalı olarak yapılmaktadır.

8.4.2. Karayolları
Rusya’da modern karayolları yeni gelişmektedir; bundan sonra gelişecektir. 940 bin
km’den biraz fazla olan kamu yolunun çoğu Avrupa Rusya’sında bulunmaktadır. Moskova
çevresinde gelişmiş olan ağın başlıca şehirlere uzantıları vardır. Moskova-Minsk yolu dışında,
Asya’da belli başlı şehirler arasında da bağlantılar kurulmuştur. Karayollarının taşınan
yükteki payı, 1990’lı yıllarda yol bakımının sürdürülememesi ve motorlu taşıtlar için duyulan
yedek parça sıkıntısı nedeniyle azalmıştır. Bu ülkede yer yer iklim koşullarının engelleyici
olması, öte yandan yerleşme yerlerinin, aynı zamanda büyük tarımsal ve sanayi üretim
alanlarının birbirlerinden uzak oluşu öteden beri karayolları yerine demiryollarının
gelişmesine yol açmıştır.

8.4.3. Havayolları
Hem Atlantik hem de Pasifikle bağlantıları olan bu çok geniş ülkeler topluluğunda
havayolları, ekonomik sıkıntılar yüzünden, bugünkü eskimiş ve bakımsız yapısına rağmen, en
azından ağ olarak oldukça gelişmiştir. Esas olarak Moskova’dan başlayan yoğun bir havayolu
ağı belli başlı şehirleri birbirine bağlamıştır. Moskova’nın ve şimdi ona yakın ölçüde de St.
Petersburg’un dünyanın diğer merkezleriyle bağlantısı kurulmuştur. Rusya’da gerek kendi
içinde gerekse eski cumhuriyetlerle iletişimi sağlamak, erişilmesi güç birçok bölgeye ihtiyaç
malzemeleri götürebilmek için hava taşımacılığı öteden beri yaşamsal bir önem taşımıştır.
Uçak, zaman kazandırmanın yanında, bazı durumlarda diğer ulaşım sektörlerinden de daha
ucuza gelmektedir.
Dünyanın hâlen ilk 25 havayolu şirketi arasında yer alan Sovyetler’in eski ulusal
havayolu AEROFLOT geçmişte çok büyük ölçüde iç taşımacılık faaliyetinde yoğunlaşmıştı.
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Sovyetler Birliği’nin dağılma süreci içinde bağımsız cumhuriyetlerin artık kendi ulusal
havayolu şirketlerini kurma girişimlerini hızlandırmalarıyla rolü de azaldı. Bu nedenle,
1991’de, Rusya’nın AEROFLOT’u batı türü işletmeciliğe ilk adımını atarak uluslararası
taşımacılık için batıdan uçak ısmarlamış ve batılı şirketlerle çok sayıda anlaşma imzalamıştı.
IATA’ya da katılmış (bilet kesme, rezervasyon, başka havayollarıyla bağlantılar ve bagaj
kontrolü gibi kolaylıkları ancak bu üyelik sağlamaktadır) ve 700 Amerikan seyahat şirketiyle
de kendi tanıtımı için anlaşmıştı. Hâlen birçok özel şirketin taşımacılık yaptığı Rusya, en
büyük gelişmeyi 1993’de ABD ile imzaladığı ortak iş birliği anlaşması ile sağladı. Bu
anlaşma Amerikan havayollarına Rusya üzerinde uçma izni getirdiği gibi, ABD ile Asya
arasındaki çeşitli güzergâhlarda daha hızlı ve daha direkt yollar izleme olanağı tanırken,
Rusya havayollarının da ABD’de 11 büyük şehre uçabilmesini sağlamıştır. Rusya dışındaki
cumhuriyetler de kendi özel bağlantılarıyla uluslararası seferlerini artık kendileri
gerçekleştirmektedirler. Bu bağlamda Aeroflot da yeniden yapılanarak Rusya içi taşımacılığın
yüzde 11, ülkenin uluslararası taşımacılığının da yüzde 39’unu elinde tutmayı başardı.

8.4.4. Boru Hatları
Daha 1905 yılında 900 km uzunluğunda boru hattı faaliyette olmasına rağmen,
Rusya’da petrolün boru ile taşınmasının önemi İkinci Dünya Savaşı’na kadar azdı.
Cumhuriyetlerin dağılmasından önce Sovyetler Birliği’nde boru hatları yapılması üzerinde
özellikle durulmaktaydı. Bunun başlıca nedeni, petrol ve doğalgaz kullanımının önemli
oranda artması olurken; devletin maden kömüründen çok petrol ve gaz kullanımını
desteklemesi; petrol çıkarımında Volga-Ural alanının Bakü ve Kuzey Kafkasya’nın önüne
geçmesi; petrole dayanan sanayinin, özellikle petrokimya ve plastik sanayilerinin gelişmiş
olması; tüm ulaşım araçlarında ve tarımda kullanılan araçlarda petrol tüketiminin artması ve
çok nüfuslu yerleşmelerin yer aldığı alanların oluşması (böylece eskiden boru hatlarının
uzatılmasının ekonomik olmadığı alanlar uygun duruma gelmişti) gibi faktörler olmuştur.
Sovyetler Birliği’nde petrol geçmişte çoğunlukla demiryolu ve suyoluyla taşınırdı.
Günümüzde ise artık petrol hemen tamamen boru hatlarıyla taşınmaktadır. Daha 1939 yılında
ülkede 4,000 km dolayında hat vardı; en önemlisi de Bakü ile Batum arasında 1,710 km
uzunluğunda olanıydı. Başkır’dan Omsk’daki rafinerilere 1,700 km’lik bir hatla yapılan
bağlantıyı diğerleri izledi (Almatievsk-Gorki, Stavropol-Moskova). Boru hatlarının 1950’den
sonra yaygınlaşmaya başladığı Rusya’da hâlen 70,833 km ham petrol ve 11,536 km de petrol
ürünleri taşıyan boru hattı ağı vardır. Rusya’da Kuybişev yakınlarındaki petrol yataklarından
Polonya ve Doğu Almanya’ya uzanan 5,321 km’lik Drujba (Dostluk) hattı ise Doğu
Avrupa’da Brody’den (Rusya) Bratislava’ya (Slovakya) uzanan boru hattının Batı Avrupa’ya
doğru devam ettirilmesiyle oluşturulmuştur ve Sovyet petrollerinin Avrupa’da satılmasını
sağlamıştır (büyük kısmı 1964’de yapılmıştı); dünyanın hâlen en uzun boru hattı
sayılmaktadır.
Rusya’nın hızla gerçekleşecek bazı projeleri de vardır. Bunlardan birisi Hırvatistan’a
uzanan güney Drujba hattının uzantısı hâlinde Adria hattı, bir başkası Batı Sibirya’dan Kuzey
Denizi yoluyla ABD’ye limandan gemilerle sevkiyat yapılacak Murmansk hattı, bir başkası
Baykal Gölü yakınındaki Angarsk’dan Pasifik kıyısındaki Nakhodka’ya uzanacak hat ve yine
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Angarsk’dan Çin’in Daqink şehrine uzatılacak hat gibi. Ancak Rusya’nın önemli petrol
bölgelerinde madencilik sektörünün daha da arttırdığı çevresel kirlenmeye, hâlen oldukça
bakımsız olan boru hatları da petrol sızıntılarıyla katkıda bulunmaktadır.
Doğalgaz boru hatlarının ise Rusya’da 1943 yılına kadar yalnızca yerel önemleri vardı.
1943’de ilk uzun mesafeli boruhattı yapıldı. Bu yeni hat Saratovyatakları ile Moskova’yı
birleştiriyordu. Buna rağmen, 1958 yılında bütün ülkede yalnız doğalgaz taşıyan 10,000 km
uzunluğunda boru hattı bulunuyordu; doğalgazın giderek artan kullanılışına paralel olarak
boru hatları da çoğaldı. Rusya, doğalgaz boruhatlarının Avrupa’ya olan uzantısının
gelişmesinden de yarar sağlayacaktır. İlk aşamada Yamal boru hattı vasıtasıyla Polonya’ya,
daha sonra da Almanya’ya bol doğalgaz gönderilmiştir. Mavi Akım projesi bağlamında
Türkiye’ye bağlantı sağlanmıştır. Sahalin adalarına deniz altından döşenecek boru hatlarıyla
Japonya’ya kadar erişmek isteyen Rusya, Kuzey Denizi’nden de yine denizaltından kuzey
Avrupa ülkelerine ve tanker terminaliyle ABD’ye dağıtım yapmak istemektedir. Rusya’da
150,000 km, Kazakistan’da da 10,370 km dolayında doğalgaz boru hattı bulunmaktadır;
Özbekistan ve Türkmenistan’da da önemli uzunluklardadır(Tümertekin ve Özgüç 2011).

8.5. Turizm
Bilindiği gibi, Rusya 1990’lardan itibaren bir geçiş süreci yaşamaktadır. Rusya
ekonomisinde (özelleştirmeyle birlikte) 1994’de canlanma başlamış, gelir artışıyla birlikte,
rekreasyona ve eğlenceye harcanan paranın da arttığı gözlenmiştir. Hem iç hem de dış
seyahatlerde de büyük bir artış meydana gelmektedir. İstihdam, hizmetlere doğru kayarak faal
nüfusun yüzde 50’sini kendisine çekerken, sanayide üretim gerilemiştir. Rusya’da yeniçağın
getirdiği birçok olumsuz yön de vardır: Suç, rüşvet ve ekonomik baskılar halkı etkilediği
kadar, Rusya’yla ilgili haberleri izleyen turist adaylarını da bir süre olumsuz etkilemiştir.
Rusya gelen turist sayısını 26 milyona (2012’de 25.736.000) kadar çıkarmışsa da hedeflediği
sayı çok daha yüksektir.
1989’a kadar uluslararası turizm eski Sovyetler Birliği’nde merkezî bir kontrol altında
tutuluyor, turistler ancak belirli güzergâhlar boyunca yolculuk yapıp, belirli konaklama
kolaylıklarını kullanabiliyorlardı. İç turizmde konaklama talebini en çok şehirlerin
yakınındaki kırsal alanlarda yer alan hafta sonu tatil evleri olan “daça”lar, dinlenme-iyileşme
tesisleri olan “sanatoryum”lar (geçmişte 2,000’den fazlaydı ve bir Sovyet yurttaşı için bir
sanatoryumda bir ay dinlenmek en arzulanan tatil şekliydi) ve kampingler (6,000’in
üzerindeydi) karşılamaktadır; ancak bunların hiçbirisi uluslararası ziyaretçilere hitap
edebilecek durumda değildir.
Hâlen turizmin en büyük etkisi belirli şehirlerde gözlenmektedir. Moskova ve St
Petersburg bunların başında gelir. Fakat çok az şehirde turizm patlaması eski yasak şehir
Vladivostok’daki kadar şiddetle hissedilir. Rusya’nın Çin ve Kuzey Kore ile temas kurduğu
bu şehirde, tüccar denizciler binlerce kullanılmış Japon arabasını gemilerden boşaltmakta,
Çinli tüccarlar ucuz giyim eşyası ve ayakkabı satmaya çalışmakta, Ruslar ise Moskova’dan
bunları almak ve sonra tekrar Moskova’da satmak üzere gelmektedirler. Aynı nedenlerle, çok
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sayıda Rus (özellikle Moskova, St Petersburg ve diğer büyük şehirlerden) Çin’e geçerek
alışveriş ederler. Çin’e gelen yabancı turistlerin önemli bir kısmını da Ruslar oluşturur.
Rusya’da turizmin daha fazla önem taşıdığı üç destinasyon ayırt edilebilir:
1) Moskova ve Volga Nehri,
2) St Petersburg (eski Leningrad),
3) Karadeniz kıyısındaki merkezler.
Bütün bu alanlar ülkenin daha kolay erişilebilir batı kesiminde yer alırlar ve gelecekte
çekicilik oluşturabilecek çok sayıda potansiyel alanın ancak bir kısmını oluştururlar.
Bunlardan Moskova ve St Petersburg en önemli uluslararası turizm destinasyonlarıdır.
Moskova’da kışların soğuk (eksi 160C’ye kadar düşer sıcaklık) ve yazların sıcak
geçtiği karasal iklim vardır. Şehrin başlıca turizm çekiciliği Kremlin ve Kızıl Meydan’dır.
Kremlin, Moskva nehrinin kenarında yer alır; 15. yüzyılda surlarla çevrilmiştir. Kremlin’in iç
kısmı eski ve modern binaların bir karışımı hâlindedir. Bunlar arasında Çarların 14. yüzyıldan
kalma Büyük Saray’ı, 15. yüzyıl katedrali ve altın kubbeli çan kulesi vardır. Kızıl Meydan
(adı Komünizm döneminden daha eskilere gider; 17. yüzyılda bu meydana verilen ad, “kızıl”
olduğu kadar, “güzel” anlamına da geliyordu ve siyasal bir anlam ve önemi yoktu) Kremlin
duvarlarının hemen gerisinde yer almıştır ve 1555’de inşa edilen ünlü St Basil’s katedralini de
içine alır.
St Petersburg ise, tersine, çok şık binalarla kaplıdır (II. Dünya Savaşı’ndan sonra
birçoğu yeniden inşa edildi) ve önemli bir kültür merkezidir. İlk olarak Deli Petro tarafından
1703’de inşa ettirilmiş olan şehirde barok tarzdaki Kış Sarayı ve şimdi Batı dünyasının en
büyük resim koleksiyonlarından birisinin yer aldığı (Çar’ın özel koleksiyonuydu) Hermitage
en önemli çekiciliklerdir. Yaz Sarayı, galeriler, müzeler ve katedraller gibi başka çok sayıda
çekicilik daha vardır. Şehir, Neva Nehri üzerindeki 44 adada inşa edildiği için “Kuzeyin
Venedik”i olarak da anılır (Tümertekin ve Özgüç 2011).
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.

Uygulamalar
Öğrenci bu dersi PPT’ler (özellikle ekonomik faaliyetlerin dağışını ve küresel
önemlerini gösteren haritalar) eşliğinde okumalıdır. Bu konuda, ilgili web sitelerine (FAO,
Wikipedia, World Bank, World Factbook, Encyclopedica Britannica gibi) bakmaları yararlı
olacaktır.
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Uygulama Soruları
1)
2)

Urallar sanayi bölgesi hangi bölgenin doğusunda uzanır?
Orta Çernozyom Ekonomik Bölgesi hangi iki ülke arasında yer alır?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Rusya’da sanayileşmenin, esas olarak Sovyet Devrimi’nden sonra, yani yakın
sayılabilecek bir geçmişte meydana geldiği gibi yanlış bir kanı vardır. Aslında 1918’den önce
de oldukça önemli bir sanayi tabanı bulunuyordu ve başlıca üç sanayi merkezi oluşmuştu: a)
Moskova-Merkezi Sanayi Bölgesi; b) St. Petersburg şehri; ve c) Doğu Ukrayna’daki Doneç
Havzası. St. Petersburg (daha sonra Leningrad oldu; şimdi yeniden St. Petersburg) usta iş
gücüne önem veriyordu. Bu şekilde gelişen dokuma sanayisi içinde ipek, keten, dantel ve
brokar vardı. Ayrıca, büyük gemi inşa sanayisi, kâğıt atölyeleri ve genellikle ithal
hammaddeleri işleyen çok sayıda fabrika da bulunuyordu. Doneç Havzası ise kömüre dayalı,
geleneksel bir on dokuzuncu yüzyıl ağır sanayi kompleksi idi. 1913’de, devrimden önce, Ruhr
ya da Yorkshire kadar moderndi ve demir-çelik sanayisine eşlik eden önemli bir maden
kömürü merkeziydi (Sovyetler Birliği’nde çıkarılan tüm maden kömürünün yüzde 90’ını
veriyordu); küçük bir kimya sanayisi, makine ve demir olmayan metalleri ergitme sanayisi de
vardı. Devrimden sonra ise Batı’dan gelecek bir yayılma korkusu ve sosyalist ideolojinin
proleteryanın her yerde yayılması ilkesi, sanayinin de ülke düzeyinde yaygınlaştırılmasına yol
açtı. Bunun sonucu olarak da daha önce sık sık sözü edilen, Merkezi Ural demir cevheri
yataklarında Sverdlovsk ve bir demir cevheri dağının tepesinde yer alan Magnitogorsk gibi
yeni demir-çelik sanayi merkezleri gelişti.
Sanayinin yer seçimi konusunda ilk gerçek Sovyet teorisi “sarkaç” (pendulum) teorisi
olmuştur. Buna göre, hammaddenin lokasyonuna önem verilmekte fakat esas itici güç sanayi
merkezleri ile zaten kıt durumdaki stoklar arasında hammaddeyi hareket ettiren, birinden
diğerine taşıyan, demiryolları idi. İlk uygulama başarılı olunca, bu sistem kullanılarak bir dizi
kombinat (hammadde ile demir-çelik tesisinin bir demiryolu hattıyla birbirine bağlantılı
işletilmesi modeli) yaratılmaya çalışıldı. Bunların en büyüğü de hem hammadde ile arasındaki
mesafe çok uzun (gidiş-dönüş 2,400 km dolayında) hem de işletmede yetersiz kalan UralKuznetsk kombinatıydı. Kombinatlarda maliyetler yapay bir şekilde düşük tutulan taşıma
ücretleriyle dengelenmeye çalışılıyordu.
1930’ların başlarında enerji tesislerinin, çift hatlı demiryollarının inşasına ve yeni
maden kaynaklarının araştırılmasına önem verilmişti. Madenler, çelik tesisleri, ray ve
demiryolu ekipmanı fabrikalarıyla silah tesisleri sanayi yatırımlarının büyük kısmını
oluşturuyordu. Ortalama demiryolu taşıma mesafesi hızlı bir artış göstermişti. İkinci Dünya
Savaşı, yaptığı büyük tahribatla, sanayinin yer seçimi üzerinde yeniden düşünmeye sevk etti.
Savaş sırasında Sovyet sanayisinin en az üçte biri, petrol yataklarının bir kısmı ve maden
kömürü kaynaklarının büyük kısmı bir süre Alman kontrolündeki alanda kalmıştı; 1933’den
1944’e kadar Volga’nın doğusunda 3,000 dolayında yeni fabrika inşa edilmişti. Bu kısa
devrede Sovyet nüfusu ve sanayisi büyük çapta yeniden yerleşti ve ülkenin kenarda kalan
alanlarında yeni faaliyetler geliştirildi. Daha sonra (Kruşçef zamanında) “bölgesel kendi
kendine yeterliliğin” yerini artık amaç olarak “bölgesel uzmanlaşma” almıştı. Fakat bu kadar
büyük bir ülkede son derece aşırıya kaçan merkezileşme, yönetim ve planlamada reform
yapılması ve desantralizasyon konusunda baskıların ortaya çıkmasına yol açmıştı (Tümertekin
ve Özgüç, 2011).
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Bölüm Soruları
1)
a)
b)
c)
d)

Rusya’da en çok yetiştirilen ürün ve tahıl aşağıdakilerden hangisidir?
Pirinç
Şekerpancarı
Patates
Buğday

e)

Mercimek

2)
Rusya’da esas olarak hangi şehirden başlayan yoğun bir havayolu ağı belli
başlı şehirleri birbirine bağlamıştır?
a)
St. Petersburg
b)
Moskova
c)
Novosibirsk
d)
Volgograd
e)
Omsk
3)
Rusya’daki demiryollarının en dikkat çekici hattı hangisidir?
a)
Dudinka-Norilsk
b)
Leningrad- Volga
c)
Transsibirya
d)
Moskova-Yaroslav
e)
Vologda-Arhangelsk
4)
Rusya’da tarım faaliyetleri özellikle hangi enlemler arasında gelişmiştir?
a)
400-600 kuzey enlemleri
b)
400-500 kuzey enlemleri
c)
300-400 kuzey enlemleri
d)
250-3500 kuzey enlemleri
e)
350-450 kuzey enlemleri
5)
Rusya’da en kalabalık etnik grubu meydana getiren Ruslardan sonra en büyük
azınlık grup hangisidir?
a)
Azeriler
b)
Ermeniler
c)
Kıpçaklar
d)
Gürcüler
e)
Tatarlar
6)
Eski Sovyetler Birliği’nde bir dizi kombinat (hammadde ile demir-çelik
tesisinin bir demiryolu hattıyla birbirine bağlantılı işletilmesi modeli) yaratılmaya çalışıldı.
Bunların en büyüğü hangisiydi?
7)

Rusya’nın havayolu şirketinin adı nedir?

8)
Rusya’da şehirlerin yakınındaki kırsal alanlarda yer alan hafta sonu tatil evleri
hangi isimle bilinmektedir?
9)
“Rusya’da petrolün boru ile taşınmasının önemi ………… Savaşı’na kadar
azdı” ifadesinde boşluk bırakılan yere ne gelmelidir?
10)
“Sanayinin yer seçimi konusunda ilk gerçek Sovyet teorisi “……….”
(pendulum) teorisi olmuştur” ifadesinde boşluk bırakılan yere ne gelmelidir?
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Cevaplar: 1)d, 2)b, 3)c, 4)a, 5)e, 6)Ural-Kuznetsk kombinatı, 7)Aeroflot, 8)Daça,
9)İkinci Dünya,10)Sarkaç
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9. RUSYA: BÖLGELER (ÇEKİRDEK RUSYA VE DOĞU SINIR)
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
9. Rusya: Bölgeler (Çekirdek Rusya ve Doğu Sınır)
9.1. Çekirdek Rusya
9.1.1. Merkezî Sanayi Bölümü
9.1.2. Volga Bölümü (Povoljie)
9.1.3. Ural Bölümü
9.1.4. Arktik Kuzey
9.1.5. Kuzey Kafkasya Bölümü
9.1.6. Orta Çernozyom Bölümü
9.2. Doğu Sınırı Bölgesi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Rusya kaç bölgeye ayrılarak incelenebilmektedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Bölgesel coğrafya

Bölgesel coğrafya

Kazanım

Rusya’nın bölgelerinden
Çekirdek Rusya’nın başlıca
özellikleri ile ortaya
konulması; bölgenin alt
bölgelerinin (Çekirdek
Rusya, Doğu Sınır, Sibirya,
Uzakdoğu, Kaliningrad)
incelenmesi ve ülke için
önemlerinin kavranması.
Rusya’nın bölgelerinden
Doğu Sınır’ın başlıca
özellikleri ile ortaya
konulması; bölgenin ülke
içindeki rolünün
kavranması.

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Yard. Doç. Dr. Gaye
Ertin’in “Rusya -Özellikler.
Bölgeler” (Çantay Kitabevi,
2004) adlı kitabının
“Bölgeler” ile ilgili
bölümünün okunması.

Yard. Doç. Dr. Gaye
Ertin’in “Rusya -Özellikler.
Bölgeler” (Çantay Kitabevi,
2004) adlı kitabın okunması.
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Anahtar Kavramlar









Çekirdek Rusya,
Doğu sınır,
Sibirya,
Uzakdoğu,
Kaliningrad,
Moskova,
St. Petersburg
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Giriş
Coğrafyacılar dünyayı küresel bölgelere ayırırken genelde birbirine benzer özelliklere
bakarlar. Özelde ise bazı farklılıklar gösteren bölge ayırımları izlerler. Rusya’nın sonsuz gibi
görünen arazisi üzerinde de çeşitli bölgeler ayırt edilmesi yoluna gidilmiştir. Kitaplarda,
Rusay için bölge ayrımında genellikle yüzey şekillerine veya sanayi bölgelerine bağlı kalarak
sınırlar çizilmiştir. Örneğin, yüzey şekillerine göre yapılan bölge ayırımında (Doğu Avrupa
Ovası, Batı Sibirya Ovası, Orta Sibirya Platosu ve Uzakdoğu) beşeri özelliklerin ele
alınmaması bir eksiklik olarak kabul edilmektedir. Sanayi bölgelerine bağlı kalarak yapılan
bölge ayırımı ise, çok detaylı bir ayırıma girildiği ve sadece tek bir ekonomik unsura
dayandığı için eksik ve karmaşık bir yapı yaratmaktadır. Bazılarında da bölgesel özelliklerden
çok “oblast” “kray” ve “özerk cumhuriyet”, “özerk bölge” gibi idari ayırımların
değerlendirildiği dikkati çekmektedir. Ancak genelleştirmenin daha kolay olması açısından
Blij ve Müller’in (1992) benimsediği, doğal çevre koşulları ve insanın mekânı kullanımını
birlikte değerlendiren dörtlü bölge ayırımının daha yararlı bir bölgesel bakış açısı
kazandıracağı anlaşılmaktadır. Ayrıca, Rusya sınırları içinde yer almamasına rağmen,
Rusya’ya bağlı bir “oblast” olan Kaliningrad’ın da ilk dört bölgeye eklenerek ayrı bir bölge
olarak incelenmesi gereklidir.
Bu durumda, Rusya beş bölgeye ayrılarak incelenebilmektedir:
1) Çekirdek Rusya,
2) Doğu Sınır,
3) Sibirya,
4) Uzakdoğu,
5) Kaliningrad (Ertin 2004).
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9.1. Çekirdek Rusya
Bu bölge ülkenin geniş nüfus kitleleri, lider şehirleri, önemli sanayi alanları, yoğun
ulaşım ağı ve tarım bölgelerini içine alır. Çekirdek Rusya Rus kültür ve tarihinin uzun yıllar
içinde gelişip yayıldığı bir alandır. Bu kesimde Moskova, St. Petersburg, Volga Nehri ve
endüstriyel şehirler, çiftlikler ve ormanlar yer alır. Bölgenin, Rusya’nın “çekirdek bölgesi”
olmasında fiziki koşullar da yardımcı olmuştur. Bütünüyle düz ve geniş Doğu Avrupa
Ovası’nı kapsayan ve buradan doğan Doğu Avrupa nehirleri (Smolensk bölgesindeki
Dinyeper, Tverski’deki Volga ve Batı Dvina, Tulski’deki Don) ulaşıma elverişli yapıları ile
bölgeler arasındaki iletişimi kuvvetlendirmiştir.

9.1.1. Merkezi Sanayi Bölümü
Bu bölüm “Moskova alt bölümü” ve “St. Petersburg alt bölümü” olarak ikiye ayrılarak
incelenmektedir.
Moskova Bölümü, merkezî konumu, yoğun nüfuslu batı ovalarını içermesi ve
fonksiyonel özellikleri bakımından Eski Sovyetler Birliği’nin de en önemli bölgesidir. Bu alt
bölüm gerek Çarlık gerekse Sovyetler Birliği döneminde tüm milli ekonominin sanayileşme
merkezi olmuştur. Sovyetler Birliği döneminde sanayileşmenin “lokomotif alanı” olmuştur.
Nitekim bu kesimde sanayi diğer bölgelere oranla daha erken gelişmiştir. 19. yüzyılda ilk
gelişen sanayi kolu tekstildir; Amerikan pamuğu ve Rus ketenini işleyen tekstil fabrikaları ilk
büyük ölçekli kuruluşlardır. Saha günümüzde de tekstil fabrikalarının (pamuk, yün, keten ve
sentetik) toplandığı başlıca merkez olup, Moskova ve İvanovna lider durumdadır (Fakat
Sovyetler Birliği’nin dağılmasından sonra tekstil sektörü çökme tehlikesi ile karşı karşıya
kalmıştır). 19. yüzyıl sonundan itibaren de makine üretimi hızlı bir biçimde gelişmiştir.
Lokomotif, vagon, kazan yapımına Kolomensk ve Sormovsk fabrikalarında (son zamanlarda
vapur) başlanmıştır. Birinci Dünya Savaşı sırasında Polonya ve Baltık çevresine aralarında
askeri üretim yapanların da yer aldığı birçok fabrika taşınmıştır. Savaştan önceki beş yıllık
süre içinde sanayi özellikle hızlı gelişmiştir. Günümüzde faaliyette bulunan ve makine üreten
fabrikaların büyük kısmı o yıllarda kurulmuştur. Son yıllardaki en önemli gelişme petrol ve
doğalgaz boru hatlarının inşa edilmesidir.
Bu bölümde şehirleşme, Rusya’nın diğer bölümlerine oranla daha erken başlamış ve
günümüzde ülkenin şehirleşme oranı en yüksek bölümü olmuştur. Bölümün en önemli şehri
olan başkent Moskova 10 milyonu aşan nüfusu ile hızla bir metropolis hâline gelmiştir. Şehir,
Volga havzasının suyollarıyla, güneydoğuda Karadeniz ve Hazar Denizi’ne (Moskova’yı
Volga’ya bağlayan Kanal, Rusyanın en önemli suyoludur) hatta subarktik kuzeye, Baltık,
Beyaz ve Azov Denizi kıyılarına kadar ulaşarak etki alanını oldukça genişletmiştir. Bu
nedenle Moskova “Beş Denizin Limanı” olarak adlandırılır. Nijniy Novgorod bölümün
Moskova’dan sonra ikinci önemli merkezidir. 13. yüzyılda Volga Nehri’ne dökülen Oka
Nehri üzerinde kurulan şehir, kısa sürede büyük bir ticaret merkezine dönüşmüş, 19. yüzyılda
Rusların en büyük alışveriş merkezi olarak tanınmıştır. Günümüzde büyük bir sanayi şehridir.
“Sovyet Detroit” marka otomobilleri üreten ve “Sormovskiy” adlı bir gemi fabrikası da olan
şehir, aynı zamanda askeri üretim komplekslerinin en büyüğüne sahiptir. Burada ünlü MİG29 ve MİG-31 savaş uçakları, toplar, denizaltılar, radarlar ile son zamanlarda yapımına
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başlanan suya inebilen uçaklar üretilmektedir. Nijniy Novgorod çevresinde çok sayıda uydu
şehir yer alır. Bu şehirlerin en büyüğü kimyasal endüstrinin merkezi olan Zerjinsk’tir.
Moskova alt bölümünde, toplam nüfusları 50 milyonu bulan (yaklaşık olarak ülke
toplam nüfusunun 1/3’i) şehirler yer alır. Bu şehirlerin bir kısmı (Jukovski, Korolyov ve
Himki tipik örneklerdir) “bilim şehirleri” olarak adlandırılmalarına rağmen aslında askerî
komplekslerle bağlantılıdır; bir kısmı da (Puştino ve Protvino gibi) sivil bilim şehirleridir.
Sayılabilir.
St. Petersburg alt bölümü Moskova alt bölümü kadar büyük bir sanayi alanı değildir.
Bu bölüm ile özdeşleşmiş olan St. Petersburg şehri Rusya’nın ikinci büyük merkezidir.
Günümüzde şehri çevreleyen sanayi kuruluşlarının ülke imalat sanayisine katkısı %10
civarındadır. Metal, kimya, tekstil ve gıda üretimi gibi geleneksel sanayi kollarının yanı sıra,
St. Petersburg gemi inşa tesislerine, liman ve donanmaya ait iskelelere sahiptir. Bu alt
bölümün diğer önemli şehirleri Novgorod ve Pskov ile küçük bir şehir olan Kronshtadt’tır.

9.1.2. Volga Bölümü (Povoljie)
Merkezî Rusya’daki ikinci bölümü, Orta ve Aşağı Volga Nehirleri arasında uzanan
Volga veya Rusça kaynaklardaki adıyla “Povoljie Bölümü”oluşturur. Volga Nehri, tarihsel
süreç içinde eski Rusya’nın sahip olduğu en önemli yol güzergâhıdır. 1952’de açılan kanal
Aşağı Volga ve Aşağı Don nehirlerini birleştirmiştir ve Volga bölümünü suyolları ile
doğrudan Karadeniz’e bağlamıştır. Bölüm, Moskova kanalı ile kuzeye “Merkezî Sanayi
Bölümüne”nün kalbine, Mariinsk kanalı ile de Baltık Denizi’ne bağlanır. Söz konusu nehirler
ve kanallar vasıtası ile gıda maddeleri ve hammaddeler geniş bir alana taşınır.
Volga bölümü, Rusya’nın en gelişmiş ikinci bölümüdür. 19. yüzyılın sonlarına doğru
Moskova yöresinde sanayi devrimi Povoljie bölümünde etkisini az da olsa hissettirmiştir.
Fakat sanayi alanındaki asıl hızlı gelişme, Sovyet döneminde lider konumunda olduğu
otomobil sanayi kolunda yaşanmıştır. Makine üretiminde uçak ve füze yapımı baş sırayı
alırken, sivillere yönelik sanayi olarak adlandırılacak otomobil (Toglittgrad, Ulyanovsk,
Naverjniye Çelni), uçak (Kazan, Saratov, Samara, Ulyanovsk) ve traktör (Volgograd) üretimi
önemlidir. Diğer yandan zengin petrol rezervleri, petrol arıtma ve petrokimya tesislerinin
kurulup gelişmesine katkıda bulunmuştur.
Volga Nehri’nin doğu kıyısındaki Trans-Volga Ovası’nda tahıl tarımı, eti ve sütü için
büyükbaş hayvancılık ve domuz yetiştiriciliği yapılır. Tahıl dışında ekilen diğer ürünler
şekerpancarı, kenevir ve kendirdir. Volga Ovası’nın daha güney kesimini oluşturan Saratov
ve Volgograd kesimlerinde ise şekerpancarı ve domuz üreticiliği yerini yavaş yavaş ayçiçeği
ve kara hardal bitkisi yetiştiriciliğine bırakmıştır. Ancak Saratov’da tahıl, eti için büyükbaş
hayvan ve koyun yetiştiriciliği hâlâ yapılmaktadır.
Bölüm Volga Nehri’nin her iki kıyısına yerleşmiş olan çok sayıda şehri kapsar.
Günümüzde Volga bölümünün nüfusu, 1.3 ve 1 milyon arasında değişen Samara (eski adı
Kuybiçev), Volgograd, Kazan ve Saratov gibi şehirlerin varlığı ile 25 milyonu aşar. Fakat
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bölümün en önemli şehri, Volga Nehri kıyısında bir liman ve sanayi merkezi olan
Volgograd’tır.
Volga bölümü çok sayıda etnik grubun toplandığı bir alandır. Ruslar dışında Tatarlar
(çoğunlukla Tataristan Özerk Cumhuriyeti’nde yaşarlar), Kazaklar (Astrahan, Volgograd ve
Saratov’da toplanmışlardır) ve Almanlar başlıca nüfus gruplarını meydana getirir. Bölüm
toprakları içinde, Tataristan dışında, Çuvaşistan ve Mari-El Özerk Cumhuriyetleri de yer alır.

9.1.3. Ural Bölümü
Urallar “Çekirdek Rusya” bölgesinin doğu sınırını oluşturur. Geniş metalik maden
depoları içinde ve yakınında yer aldığından, Urallarda sanayinin gelişmesi doğaldır.
Gerçekten de Urallar çok sayıda madenin toplandığı önemli bir bölümdür. Maden kömürü
miktarının azlığına rağmen, demir, bakır, nikel, krom, manganez, boksit, asbest, magnezyum,
potasyum, endüstriyel tuz ve diğer mineraller bakımından zengindir. Ayrıca buradaki maden
yataklarında yeşim, bakırtaşı, ametist ve mermer gibi değerli taşlar da vardır. Düşük verimli
bitümlü kömür, linyit ve antrasit de çıkartılan diğer kömür çeşitleridir. Fakat enerji temini,
Urallar-Volga bölümü arasında uzanan kesimde petrol yataklarının keşfedilmesinden sonra
çözülebilmiştir.
Sovyetlerin en ünlü ve özellikli demir-çelik tesisi, Uralların güneyindeki
Magnitogorsk’ta bulunmaktadır. Muazzam miktardaki demir cevheri yakınında yer alan şehir,
büyük ölçekli bir tesisin kurulması ve işçiler için konutların yapılması ile 1930’lu yılların
başında gelişmeye başlamıştır. Diğer dev ölçekli demir-çelik tesisleri Çelyabinsk, Nizhniy
Tagil ve Orsk’da yer alır. Magnitogosk’un kurulduğu yıllarda, Magnitogosk’un 1.600 km
doğusundaki Kuznetsk havzasında (Kuzbas) geniş bir kömür havzasının işletilmeye
başlandığı görülür. Bu biçimde bir demiryolu sisteminin kurulması ile Kuznetsk havzasının
kömürü Magnitogosk’a ve Urallardaki diğer endüstri merkezlerine, Urallardaki demir cevheri
de (özellikle Magnitogosk) Kuznetsk’teki demir-çelik tesislerine taşınmıştır. Böylece ünlü
Ural-Kuznetsk Kombinesi oluşturulmuştur.
Ural Dağlarının doğu kenarında yer alan Yekaterinburg (eski adı Sverdlovsk) ise
Uralların ve bölümün en büyük şehri, ayrıca ekonomik, kültürel ve ulaşım merkezidir. İkinci
önemli merkez olan Çelyabinsk, Yekaterinburg’un 193 km güneyindedir.
Ural bölümünde Udmurt ve Başkırt Özerk Cumhuriyetleri ile Komi-Permyak Özerk
Bölgesi yer alır.

9.1.4. Arktik Kuzey
“Çekirdek Rusya” bölgesinin kuzey kesimini oluşturan bölüm Finlandiya ve Norveç
sınırından başlayarak kuzeyde Barents Denizi boyunca uzanır. Bölümün doğu sınırını
“Sibirya Bölgesi”nden ayıran Ural Dağları çizer. Valday tepeleri ile “Merkezi Sanayi
Bölümü”nden ayrılan alanın güney sınırını burasını Volga bölü-münden ayıran Yukarı Volga
Ovası çizer.

195

Son derece güç koşulların hüküm sürdüğü bölüm, dünyanın en seyrek nüfuslu
alanlarından biridir. İklim koşulları tarım yapılmasını engeller fakat soğuğa dayanıklı
sebzeler, patates, saman ve arpa yerel olarak yetiştirilir. Süt hayvanı yetiştiren bazı çiftlikler
vardır. Kerestecilik, madencilik, rengeyiği yetiştiriciliği, balıkçılık, avcılık ve tuzak kurmak
başlıca geçim kaynaklarıdır. Kasaba ve şehirler çok az sayıdaki kereste, madencilik, ulaşım ve
sanayi merkezleri ile sınırlıdır. Bu şehirler Kuzey Buz Denizi kıyıları ve başlıca nehirler
boyunca dizilmişlerdir. Kuzey Buz Denizi üzerindeki en eski şehir olan Arkhangelsk, Beyaz
Deniz’e dökülen Kuzey Dvina Nehri ağzında kurulmuştur. Günümüzde şehir, Rusya’nın
kütük ve kereste taşıyan gemilerinin bulunduğu önemli bir merkezdir. Diğer Arktik liman
Murmansk ise Arhangelsk’in batısında Kola Yarımadası’nın kuzey kesiminde bir fiyort
üzerinde yer alır. Barents Denizi ve Kuzey Atlantik’e açılan trollü büyük balıkçı filolarının
bulunduğu önemli bir merkezdir. Murmansk aynı zamanda önemli bir donanma üssü, yük
limanı ve yük gemilerine ve Batı Avrupa’dan Kuzey Kutbu veya diğer yüksek arktik
enlemlere giden turistleri taşıyan gemilere refakat eden buz kırıcılarının limanıdır.
Bu bölümde Komi ve Karelya Özerk Cumhuriyetleri ile Nenets Özerk Bölgesi yer alır.

9.1.5.Kuzey Kafkasya Bölümü
Karadeniz ve Hazar Denizi arasında kalan Kuzey Kafkasya, Rusya’nın sıcak denizlere
çıkışını sağlayan tek nokta olduğundan, en önemli bölümlerinden biridir. Karadeniz kıyısında
yer alan limanlar, tatil beldeleri, etkin kırsal ekonomi bölümün önemini arttırmaktadır. Diğer
taraftan bölüm Rusya için siyasi açıdan önem taşımaktadır. Çünkü Kafkas Dağlarının
güneyindeki ülkeler ve Yakın Doğu ile ilişkiler açısından bir siper niteliği taşımaktadır.
Kuzey Kafkasya bölümü yüzey şekilleri bakımından ikiye ayrılır. Bu yüzey
şekillerinden ilki Don havzasının ve Ön Kafkasya’nın Ovaları diğeri ise Kafkas Dağlarıdır.
Bunlardan Kafkas Dağları oluşumunu henüz tamamlamamış genç kıvrımlı dağlardır. Kafkas
Dağları maden kaynakları bakımından zengindir. Özellikle Kabartay-Balkar Cumhuriyetinde
Tırnauz şehri yakınlarında (Baksan Boğazı) volfram-molibden madeni ile Vladikafkaz
yakınlarındaki kurşun-çinko madeni oldukça önemlidir. Kafkasya’nın hafif eğimli
kesimlerindeki tortul tabakalarda petrol ve doğalgaz yatakları bulunur. Buradaki petrol
madenleri 20. yüzyılın başından itibaren Grozni ve Maykop civarında işletilmeye
başlanmıştır. Doğalgaz (özellikle Stavropol) ise savaş sonrası yıllarda çıkarılmaya
başlanmıştır. Kafkasya’nın Karadeniz kıyısını ayrı olarak incelemek gerekir. Çünkü burada
ormanlar ile deniz kıyısı arasındaki dar aralıkta Rusya’nın tek subtropikal iklim bölgesi yer
alır. Rusya için eşi bulunmaz iklim koşulları yüzünden, bölge, deniz turizmi ve subtropikal
ürün (çay ve narenciye özellikle mandalina, tütün ve üzüm) yetiştirimi bakımından
uzmanlaşmıştır.
Kuzey Kafkasya’da ekonominin temelini tarım ve tarımsal hammadde ağırlıklı sanayi
meydana getirir. Yetiştirilen başlıca ürünler bölümün batı kesiminde mısır, patates,
şekerpancarı, ayçiçeği, et ve sütü için beslenen büyükbaş hayvan ve domuz yetiştiriciliği
(tahıl ve şeker üretiminin artıkları ile) yapılır. Hazar Denizi’ne yakın olan kesimlerde özellikle
Kuzey Dağıstan ve Kalmukya’da mera hayvancılığı yapılır. Kafkas Dağlarının eteklerinde
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bahçecilik, bağcılık ve sebze yetiştiriciliği, Karadeniz kıyılarında ise subtropikal ürünler (çay
mandalina, tütün ve üzüm) dikkati çeker. Sanayi de büyük ölçüde tarımsal ürünlerin
işlenmesine dayalıdır. Söz konusu sanayi kolunun Rusya’da en fazla geliştiği yer burasıdır.
Et, bitkisel yağ üretimi, tereyağı yapımı, şeker, şekerleme, meyve ve sebze konserveciliği, un,
nişasta, melas, şarap yapımı bunların başlıcalarıdır.
Rusya’nın bu bölümünde büyüklü küçüklü çok sayıda özerk cumhuriyet yer alır:
Kalmuk Cumhuriyeti (Kalmukya), Dağıstan Cumhuriyeti, Çeçen Cumhuriyeti (Çeçenistan),
İnguş Cumhuriyeti, Kabartay-Balkar Cumhuriyeti, Karaçay-Çerkez Cumhuriyeti ve Kuzey
Osetya.

9.1.6.Orta Çernozyom Bölümü
Bölgenin doğu-kuzeydoğu kısmında karasal bir iklim hüküm sürer. Özellikle
Mordovya Cumhuriyeti’nde bölgeye adını veren çernozyom toprakları geniş yer tutar. Söz
konusu bölge verimli toprakları nedeniyle devletin tarım planlaması yaptığı bir kesimdir. Bu
saha kuzeye doğru akan Oki, Don, Seyma akarsu kolları tarafından sulanır. Bölgenin batı
kesimi hafif tepelik bir özellik gösterirken, orta kesimi ise Oki ve Don havzasının yer aldığı
alçak alanlar biçimindedir. İçinde Mordovya Cumhuriyeti’nin yer aldığı doğu kesim de aynı
şekilde hafif tepelik bir özellik gösterir; çok sayıda küçük akarsu da bu hafif tepelik
alanlardan doğar. Saha, kara topraklar “çernozyom” toprakları bakımından zengindir. Nemli
ve ılıman özellikleri nedeniyle tarım yapılmasına uygun olan sahada tahıllar dışında ayçiçeği,
şekerpancarı ve kenevir yetiştirilir. 20. yüzyılda Kursk ve Belgograd’ta büyük miktarda demir
madenleri bulunmuştur; hatta bu bölgeye, oluşan manyetik alandan dolayı pusulanın yönünü
saptırdığı için, “Kursk Manyetik Anomali Bölgesi” adı verilmiştir.
Bölgede nüfus giderek azalmaktadır. Bunun başlıca nedeni, hayvancılığın azalması ve
tarım topraklarının erozyonla kaybedilmesi nedeniyle başka alanlara göçler olmasıdır.
Bölümün doğal, ekonomik ve tarihi şartları kuzey komşularına göre daha kötüdür. Ancak 20.
yüzyıl başında şekerpancarının ekimi ile ilk kez şeker fabrikaları kurulmuştur; bu gelişme
yaşam standardını yükseltmiştir. Yağ ve un fabrikaları da çok çabuk gelişmiştir. Gıda sanayii
dışındaki diğer sanayi kolları arasında kimya (patatesten sentetik kauçuğa kadar geniş bir
yelpaze) makine, uçak fabrikaları ve en hızlı gelişen sanayi olarak metalürji sayılabilir. Bunun
sonucunda buraya Mordovyalılar taşınmıştır. Günümüzde Ruslar nüfusun 2/3’sini,
Mordovyalılar da 1/3’ini oluştururlar. Mordovya Cumhuriyeti Volga Havzası’nda merkezî
sanayi bölgesinden Ural, Sibirya ve Volga bölüm ve bölgelerine, Kazakistan ile Orta Asya’ya
uzanan yolların kavşak noktasında yer alır.

9.2. Doğu Sınır Bölgesi
Doğu Sınır bölgesinde de Sibirya’nın diğer bölgelerinde olduğu gibi, şiddetli, keskin
bir kara iklimi hüküm sürer. Ancak Batı Sibirya’nın güneyinde (özellikle Altay Cumhuriyeti
ve çevresi) ve “Sibirya Ukrayna’sı” denilen Minusinsk dere yatağı ve çevresinde
(Krasnoyarsk Krayı güneyi ve Hakas cumhuriyeti) iklim koşulları şekerpancarı, sebze ve
meyve veren ağaçların yetişmesine olanak verecek derecede ılıman bir özellik gösterir.
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Bölgede doğal bitki örtüsü Sibirya’nın ünlü tayga ormanlarından steplere kadar uzanan
geniş bir yelpaze çizer. Söz konusu doğal bitki örtüsü tipleri içinde step alanlarının tarım,
yerleşme ve nüfus yoğunluğu üzerindeki etkisi oldukça güçlüdür. Step alanları İşim, Baraba,
Kuludina ve Altay stepleri olmak üzere dört gruba ayrılır.
Bölge nüfusunun büyük kısmını Ruslar ve Ukraynalılar oluşturur. Sibirya’nın Rus
nüfusu artık Sibirya’nın yerli halkı sayılabilecek ve uzun zaman önce Avrupa Rusya’sını terk
etmiş olan Rusların torunlarının oluşturduğu eski yerleşenler ve 15-20 yıl önce Sibirya’ya
gelen yeni yerleşenler olmak üzere birbirinden farklı olan iki gruba ayrılır. Bunlardan eski
yerleşenler hem refah düzeylerinin yüksek oluşu hem de karakterleri, kültürel özellikleri ve
görünüşleri ile bütünüyle kendilerine özgü bir görünüm çizerler.
Rus olmayan gruplar arasında Türkçe konuşanlar Altay, Hakas, Tuva ve Kemerovo
Oblast’ına, Buryat-Moğol halkları Buryat Cumhuriyeti, Agin-Buryat Özerk Bölgesi ve UstOrdınsk Buryat Özerk bölgesine, Fin-Urgic grubu ise Ostyaks (Hanti) ve Voguls (Mansi)
Hanti-Mansi Özerk Bölgesi’ne yerleşmişlerdir. Bu gruplar içinde en büyük topluluk, uzun
süre göçebe olarak yaşayan, Sovyet döneminde tarımla uğraşarak yerleşik yaşama geçen
Moğollar ve Türklerdir. Rus ve Ukraynalıların Hıristiyanlığı benimsediği bölgede İslamiyet,
Tibet Budizm’i ve Şamanizm dikkati çeken diğer dinlerdir.
Batı Sibirya’nın ağaçlı step ve verimli kara toprakları tarım ve hayvancılık merkezidir.
Buğday başlıca üründür. Çavdar, yulaf, patates, ayçiçeği, keten ve şekerpancarı diğer önemli
tarım ürünlerdir. Tereyağı üretimi ise hayvansal ürünler arasında baş sırayı alır. Kuznetsk
havzası dünyanın en zengin kömür yataklarına sahiptir, Ayrıca bu havzada demir cevheri de
bulunur. Söz konusu iki madenin varlığı Kuznetsk havzasını demir-çelik ve metalürji
endüstrisinin merkezi hâline getirmiştir. Batı Sibirya’nın alçak ovalık alanları ise petrol ve
doğalgaz bakımından zengindir. Bu sahadan Avrupa Rusya’sına ve Doğu Avrupa
Cumhuriyetlerine petrol ve doğalgaz boru hatları ile taşınır. Doğu Sibirya; altın, elmas, mika
ve alüminyum üretiminde liderdir. Demir, kömür, petrol, doğalgaz, grafit ve metalik olmayan
madenler bakımından da zengindir. Bölge zengin bir su gücüne sahip olduğundan, 1950’li
yılların ortalarında barajlar yapılmaya başlandı. Bunlardan en önemlisi dört büyük
hidroelektrik santralinin yer aldığı İrkutsk ve Baykal Gölü arasındaki Angara Nehri
üzerindedir. Ormancılık, tıpkı madencilik gibi, Doğu Sibirya’nın temel ekonomik
faaliyetlerinden biridir.
Bütünüyle Sibirya, özellikle de Sibirya’nın Doğu Sınır Bölgesi bütün tarihi boyunca
Avrupa Rusya’sının hammadde ihtiyacını karşılamıştır. Başlangıçta kürkten oluşan bu
hammaddeler zamanla gümüş ve altına, daha sonra tahıla, nihayet günümüzde petrol,
doğalgaz, kömür, kereste ve çeşitli sanayi ürünlerine dönüşmüştür. Bu şekilde Sibirya sadece
kendi ekonomisi için değil, bütün Sovyetler Birliği ekonomisi için çalışmıştır. Nitekim
Sibirya’da yer alan ağır sanayi kuruluşlarının payı, Rusya ortalamasından daha yüksektir.
Ancak, Rusya ekonomisine olan katkısına rağmen, yaşam standartları hiçbir zaman Avrupa
Rusya’sından yüksek olmamış aksine daima düşük kalmıştır.
Doğu Sibirya bölümü ekonomik bakımdan birkaç bölgeye ayrılır:
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1) Ob-İrtiş Ekonomik Alanı: Tyumen, Tomsk, Omsk ve Novosibirsk Oblastı; petrol
çıkarımı, makine sanayi ve tahıl önemlidir.
2) Kuznetsk-Altay Alanı: Altay Krayı, Altay Cumhuriyeti, Kemerov Oblastı; kömür
çıkarımı, kimya makine sanayi ve tahıl üretimi dikkati çeker.
3) Angora-Yenisey Alanı: Krasnoyarsk Krayı, İrkutsk Oblastı ve Hakas, Tuva
Cumhuriyetleri; hidroelektrik üretimi, çeşitli madenler, makine yapımı ve ormancılık
faaliyetleri belirgin bir özellik gösterir.
4) Zabukalsk: Çitinsk Oblastı ve Buryat Cumhuriyeti; çeşitli maden ocakları vardır.
Ülkenin en önemli demiryolu olan Transsibirya demiryolunun geçtiği alanda bu
demiryolu boyunca geniş aralıklarla sıralanmış birkaç şehir uzanır. Sayıları birkaç taneyi
geçmeyen bu şehirler oldukça geniş bir alana hizmet ederler. İçlerinde en önemlileri Yenisey
Nehri kenarında yer alan Krasnoyarsk ve Yenisey Nehri’nin kollarından Angara Nehri
üzerindeki İrkutsk’tur.
Doğu Sınır Bölgesi kendi içinde iki bölüme ayrılır: 1) Kuznetsk (Kuzbas) Bölümü;
2) Baykal Gölü Bölümü. Kuznetsk (Kuzbas) Bölümü, Uralların 2.000 km doğusunda, ağır
sanayinin geliştiği, Rusya’nın uzak köşesindeki ilk bölgedir. Burası 1930’lu yıllarda Urallara
hammadde özellikle kömür temin etmek amacıyla kurulmuştur. Fakat yerel sanayinin
öneminin artması ile Urallara hammadde temin etme fonksiyonunu büyük ölçüde
kaybetmiştir. Ancak sonradan Kuznetsk havzasının çevresinde demir cevheri bulunmuştur.
Böylece Kuzbas adıyla yeni bir sanayi merkezi gelişmiş ve çevresinde yeni şehirsel merkezler
kurulmuştur. Bölümün en önemli ve büyük şehri 1 milyon üzerinde nüfusa sahip olan,
Transsibirya ve Ob Nehirlerinin kesişme noktasında yer alan Novosibirsk’tir. Rusya’nın geniş
doğu alanının iç kesimlerine giriş kapısı olarak sembolleşen şehir “Sibirya’nın Chicago”su
olarak da adlandırılır. Novosibirsk küçük bir kasabadan maden üreten yüzlerce fabrika, enerji
üretimi, tarımsal makineler, traktörler, çeşitli makineler ve diğer sanayi ürünleri üreten büyük
bir merkeze dönüşmüştür. Kuzeydoğuda yer alan yaklaşık olarak 500 bin nüfuslu Tomsk şehri
ise Sibirya’da yer alan en eski Rus kasabalarından biridir. Üç yüz yıl önce kurulan şehir
Bolşevikler zamanında yeniden düzenlenmiş ve Kuzbas bölgesinin modern bir şehri olmuştur.
Novosibirsk’in güneydoğusunda da Novokuznetsk dikkati çeker. Şehir demiryolu için ağır
makineler üretir. Ayrıca alüminyum üretimi dikkati çeker. Novokuznetsk’te metalürji sanayi
yoğunlaşmıştır; bu nedenle şehrin havası oldukça kirlidir. Genel olarak Kuznetsk havzası
Rusya’nın en kirli bölümüdür. Çünkü burada taş kömürü, kimya ve metalurji sanayi gibi
büyük ve kirletici sanayi tesisleri yer almaktadır. Altay Cumhuriyeti de bu alt bölümde yer
almaktadr.
Kuzbas havzasının doğusunda yer alan Baykal Gölü bölümü, gelişmenin sınırlı
olduğu, güçlü bir rakip olmaktan uzak bir yapıya sahiptir. Tuva Cumhuriyeti’nin kuzeyinden
ve doğuya Baykal Gölü’ne doğru uzanır. Bölüm Büyük Okyanusa doğru uzanan iki
demiryolu hattı boyunca irili-ufaklı yerleşmelerin toplandığı bir yapı gösterir. Gölün batısında
bu demiryolu hatları başlıca su kütlelerinden Yenisey Nehri ve kollarına doğru uzanır. Çok
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sayıda baraj ve hidroelektrik santralin yer aldığı Angara Nehri vadisinde Bratsk şehri dikkati
çeker. Madencilik, kerestecilik, uzun süredir yapılan fakat fazla etkili olmayan tarım bu
şehirdeki başlıca ekonomik faaliyetleri belirler. En önemli şehir Baykal Gölü’nün güney
ucunda yer alan İrkutsk’tur. Bu şehir kuzeyde Sibirya’ya ve Rusya’nın güneydoğusuna doğru
uzanan geniş bölgenin tek hizmet merkezidir. Baykal Gölü’nün doğusu ve ötesi Rusya’nın en
arızalı, uzak ve sert koşulları olan kesimidir. Yerleşmeler az, birbirinden uzak ve kamp
tipindedir. Çin-Rusya sınırı boyunca devam eden Amur Nehri’nin güneye doğru dönmesi ile
Doğu Sınır Bölgesi sona erer ve Uzakdoğu Bölgesi başlar. Hakas Cumhuriyeti, Tuva
Cumhuriyeti, Buryat Cumhuriyeti, Agin-Buryat Özerk Bölgesi ve Üst-Ordınsk Buryat Özerk
Bölgesi de bu alt bölümde yer alır (Ertin 2004).
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Uygulamalar
Öğrenciler bir Rusya haritası üzerinde (ve dersle ilgili ppt dosyasındaki haritalar
eşliğinde) merkezî Rusya ve doğu sınır bölgelerinin lokasyonlarını kavramalı, ayrıca ülkeyle
ilgili hem fiziki hem de beşeri haritalara bakarak metinde adı geçen başlıca yerleşmelerin ve
limanların yerlerini bulmalıdır.
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Uygulama Soruları
1)
2)

Baykal Gölü bölümü hangi havzanın doğusunda yer alır?
Kalmuk Cumhuriyeti hangi bölümde yer alır?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Rusya’nın “heartland”, “kalbi” olarak kabul edilen Çekirdek Rusya, batıda
(Finlandiya, Estonya, Letonya, Litvanya, Beyaz Rusya, Ukrayna ve Karadeniz), güneybatıda
(Kafkas Dağları ve Kafkas ülkeleri) ve güneydoğuda (Kazakistan) Rusya devletinin tüm sınırı
boyunca uzanırken, bölgenin doğu sınırlarını Asya ve Avrupa kıtalarını da birbirinden ayıran
Ural Dağları çizer. Söz konusu bölge kendi içinde; Merkezî Sanayi Bölgesi, Volga (Povoljie),
Ural, Arktik Kuzey, Kuzey Kafkasya ve Orta Çernozyom olmak üzere altı bölüme ayrılır. Bu
bölümlerden Merkezî Sanayi, Volga (Povoljie) ve Ural Bölümleri, Çekirdek Rusya
Bölgesi’nin ve aynı zamanda Rusya Federasyonu’nun en gelişmiş alanlarıdır. Söz konusu üç
bölüm on yıllar boyunca birbirini etkilemiştir. Günümüzde de büyüme ve gelişmesini
sürdürmektedir. Bu nedenle Çekirdek Rusya Bölgesi’ndeki diğer üç bölge olan Arktik Kuzey,
Kuzey Kafkasya ve Orta Çernozyom bölümleriyle belirgin bir zıtlık oluştururlar. Diğer
yandan, Merkezî Sanayi Bölümü’nün tanımı konusunda tartışmalar mevcuttur. Bazı
coğrafyacılar bu alana, sadece başkentin etrafında yaklaşık 400 km uzaklıkta kalan, tarihî
geçmişi ile ülkenin diğer bölgelerini de yönlendiren Moskova çevresini katarlar ve burayı
“Moskova Bölgesi” olarak tanımlamayı tercih ederler. Sahaya “Eski Sanayi Bölgesi” veya
“Moskova-Tula-Nijniy Novgorod Bölgesi” gibi isimler verenler de dikkati çeker. Bu isimler
bölgenin önemini vurgulamaktadır. Ancak bu bölüm sadece Moskova çevresi ile sınırlı
kalmamalı, kuzeybatıda yer alan diğer önemli bir sanayi kesimi olan St. Petersburg’u da içine
almalıdır. Bu nedenle “Moskova alt bölümü” ve “St. Petersburg alt bölümü” olarak ikiye
ayrılarak incelenmesi daha uygundur (Ertin 2004).
Geniş Sibirya kara kütlesinin güney kesimini oluşturan “Doğu Sınır Bölgesi”nin güney
sınırları, Asya içlerindeki yüksek dağlar ve boş çöllerden oluşan Rus-Çin sınırı boyunca
devam eder. Kuznetsk havzasının güneyi ve Baykal Gölü doğusuna kadar olan kesimini ise
Çin ve Rusya arasında tampon bölge oluşturan Moğolistan çizer. Uzakdoğu bölgesinden Zeja
Nehri ve kolları ile ayrılır. Batı sınırını Ural Dağları’nın çizdiği bölgenin kuzey sınırı ise
Perm şehri kuzeyinden başlayarak doğuya doğru uzanan dağlar belirler.
Bölge yüzey şekilleri bakımından Batı Sibirya Ovası’nın güney kesimi, Orta Sibirya
Platosu ve güneydeki dağlık alanlar olarak üçe ayrılır. Bunlardan Kuzey Sibirya bölümüne
giren Batı Sibirya Ovası’nın kuzey kısımlarında iklim ve topografik koşulların elverişli
olmaması nedeniyle nüfusun %60’ı ovanın güneybatı kesimine yerleşmiştir. Bu kesimde
Novosibirsk, Omsk, Tomsk, Barnaul, ve Novokuznetsk gibi önemli endüstri merkezleri yer
alır. Doğu Sibirya’nın merkezinde Orta Sibirya Platosu bulunur. Bu plato kuzeydoğudaki
dağlık alanlardan Vitim ve Aldan Nehirleri ile ayrılır. Güneydeki yüksek alanlar arasında yer
alan Baykal Gölü dünyanın en derin gölüdür. Doğu Sibirya’nın önemli şehirleri arasında
Krasnoyarsk, İrkutsk, Ulan Ude, Bratsk, ve Chita yer alır. Doğu Sibirya kesiminin sularını
boşaltan Lena Nehri, Yenisey Nehri’nden yüksek dağ sıraları ile ayrılır. Bu dağların kıyıdan
uzak, Orta Asya kesiminde yer alanları güneybatıdan kuzeydoğuya doğru Altay, Sayan,
Yablonov, Stanovoy Dağları adını alırlar (Ertin 2004).
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Bölüm Soruları
1)
a)
b)
c)
d)
e)
2)
hangisidir?

Aşağıdakilerden hangisi Rusya’nın bölgelerinden birisi değildir?
Çekirdek Rusya
Güney Kafkasya
Uzakdoğu
Sibirya
Kaliningrad
“Beş Denizin Limanı” olarak adlandırılan Rus şehri aşağıdakilerden

a)

Moskova

b)

İrkutsk

c)

St. Petersburg

d)

Tula

e)

Nijniy

3)
Rusya’nın “kalbi” olarak kabul edilen Çekirdek Rusya bölgesi, güneydoğuda
hangi ülkenin toprakları ile sınırlanmaktadır?
a)

Finlandiya

b)

Beyaz Rusya

c)

Kazakistan

d)

Ukrayna

e)

Estonya

4)
almaktadır?
a)
b)
c)
d)
e)
5)
hangisidir?
a)
b)
c)
d)
e)
6)

Rusya’nın başkenti Moskova “Çekirdek Rusya”nın hangi alt bölgesinde yer
Volga Bölümü
Ural Bölümü
Arktik Kuzey
Kuzey Kafkasya
Merkezi sanayi bölgesi
Rusya’nın şehirleşme oranının en yüksek olduğu bölümü aşağıdakilerden
Kuznetsk Bölümü
St. Petersburg Bölümü
Uzakdoğu Bölümü
Moskova Bölümü
Baykal Gölü Bölümü
Doğu Sınır Bölgesi yüzey şekilleri bakımından kaça ayrılır?
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7)

Doğu Sınır Bölgesi’nin doğal bitki örtüsü hangi türlerden oluşur?

8)
“Nijniy Novgorod çevresinde çok sayıda uydu şehir yer alır. Bu şehirlerin en
büyüğü kimyasal endüstrinin merkezi olan …………’tir” ifadesinde boşluk bırakılan yere ne
gelmelidir?
9)
Doğu Sınır Bölgesi kendi içinde iki bölüme ayrılır: Kuznetsk (Kuzbas) Bölümü
ve ………….. Bölümü” ifadesinde boşluk bırakılan yere ne gelmelidir?
10)
“Çekirdek Rusya bölgesinin kuzey kesimini oluşturan bölüm Finlandiya ve
Norveç sınırından başlayarak kuzeyde ……….. Denizi boyunca uzanır” ifadesinde boşluk
bırakılan yere ne gelmelidir?

Cevaplar: 1)b, 2)a, 3)c, 4)e, 5)d, 6)Üçe ayrılır: Batı Sibirya Ovası’nın güney kesimi,
Orta Sibirya Platosu ve güneydeki dağlık alanlar, 7)Sibirya’nın ünlü tayga ormanlarından
steplere kadar uzanan geniş bir yelpaze çizer, 8)Zerjinsk, 9)Baykal Gölü,10)Barents
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10. RUSYA: BÖLGELER (KUZEY SİBİRYA, UZAKDOĞU VE
KALİNİNGRAD)
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
10. Rusya: Bölgeler (Kuzey Sibirya, Uzakdoğu ve Kaliningrad)
10.1.Kuzey Sibirya
10.2.Uzakdoğu
10.3.Kaliningrad Bölgesi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)
Kuzey Sibirya Bölgesi hangi açılardan Rusya’nın güç çevre koşullarını
yansıtan bir sembolüdür?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Bölgesel coğrafya

Bölgesel coğrafya

Bölgesel coğrafya

Kazanım

Rusya’nın bölgelerinden Kuzey
Sibirya’nın başlıca özellikleri ile
ortaya konulması.

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
Yard. Doç. Dr. Gaye
Ertin’in “Rusya Özellikler. Bölgeler”
(Çantay Kitabevi, 2004)
adlı kitabının
“Bölgeler” ile ilgili
bölümünün okunması.

Rusya’nın bölgelerinden
Uzakdoğu’nun başlıca özellikleri
ile ortaya konulması.

Yard. Doç. Dr. Gaye
Ertin’in “Rusya Özellikler. Bölgeler”
(Çantay Kitabevi, 2004)
adlı kitabın okunması.

Rusya’nın bölgelerinden
Kaliningrad Bölgesi’nin başlıca
özellikleri ile ortaya konulması.

Yard. Doç. Dr. Gaye
Ertin’in “Rusya Özellikler. Bölgeler”
(Çantay Kitabevi, 2004)
adlı kitabın okunması.
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Anahtar Kavramlar









Kuzey Sibirya,
Uzakdoğu,
Kaliningrad,
Verhoyansk,
Kuzey Buz Denizi,
Transsibirya demiryolu,
Amur Nehri,
Ussuri Nehri
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Giriş
Kuzey Sibirya Bölgesi, Ural Dağları’ndan Kamçatka Yarımadası’na ve Büyük
Okyanus’a kadar uzanan geniş, soğuk, ıssız, sert koşulları olan bir bölgedir. Bölgenin doğal
sınırlarını batıda Ural Dağları, doğuda Büyük Okyanus, kuzeyde Laptev, Kara, Doğu Sibirya
gibi kollara ayrılan Kuzey Buz Denizi, güneyde “Doğu Sınır Bölgesi” belirler. Aslında bu
bölge Rusya’nın güç çevre koşullarını yansıtan bir semboldür: Geniş mesafeler, düşük ısı,
güçlü arktik rüzgârlar, zor arazi koşulları, zayıf topraklar, sınırlı yetişme süresi vb. gibi.
Rusya Uzakdoğu’sunun güney sınırını aynı zamanda Çin ile de sınır oluşturan Amur
Nehri ve kolu olan Ussuri belirler. Ülkenin bu kesimini sadece Rus çarları değil, Komünist
Sovyet yönetimi de güçlendirmek istemiştir. Bu nedenle hem finansal kaynak sağlamışlar
hem de batıda oturanlardan gönüllü olanların buraya göç etmesine izin vermişlerdir.
Kaliningrad Bölgesi’nde iklim kıyılarda büyük ölçüde denizsel etkilidir. İç kısımlara
gidildikçe karasal özellikler belirir. Yıllık ısı değişiklikleri azdır. Yağışlar 400-1.000 mm
arasında değişir. Bu kesimde nemlilik oranının yüksek olması, tarım alanlarının yapay
yöntemlerle kurutularak ıslah edilmesine neden olmuştur. Bitki örtüsü büyük ölçüde
değiştirilmiş, çayır alanlarının %40’ı yapay biçimde oluşturulmuştur. Yumuşak iklimi
sayesinde güney kesimlerde manolya gibi ağaçlar yetiştirilir.
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10.1. Kuzey Sibirya
Soğuk hava koşullarının Sibirya’nın çok geniş bir kısmında etkili olması bölgenin ıssız
oluşunun en büyük nedenidir. İklim yerel koşullara ve enleme göre değişir. Örneğin; Doğu
Sınır Bölgesi içinde kalan Baykal Gölü’nde Ocak ayında –350C olan sıcaklık değeri Doğu
Sibirya’da Oymyakon’da –710C’dir. Gerçekten kuzeydoğu Sibirya ve Uzakdoğu kuzey
yarımkürenin en soğuk kışlarına sahiptir. Bölgenin en seyrek nüfuslu şehri ise düşük ısı
değerleri ve güç ulaşım koşulları nedeniyle Verhoyansk’tır. Bu şehir aynı zamanda dünyanın
en soğuk “daimi yerleşim alanı” olma özelliğine sahiptir. Kış aylarında ortalama olarak -490C
olarak ölçülen sıcaklık yaz aylarında zaman zaman 320C’ye çıkar.
Kuzey Sibirya’nın hemen hemen 2/3’si, derinliği 1.6 km’yi bulan donmuş topraklarla
(permafrost) kaplıdır. Donmuş toprakların üst tabakası yazın büyük ölçüde yumuşar fakat bu
yumuşama fazla derinlere inmez. Bu yüzden donmuş toprakta tarımla uğraşmak imkânsızdır.
Bu kesimde tarıma elverişli topraklar nehirlerin derin vadilerinde, bunların yakınlarında veya
çevrelerindedir. Bu alanlarda toprak yeterli bir derinliğe kadar yumuşamaktadır. Bu nedenle
ırmak vadilerinin Sibirya için ifade ettikleri değer, Çekirdek Rusya bölgesi için ifade
ettiğinden çok daha büyüktür. Donmuş toprakların geniş yayılış alanı bulduğu Kuzey Sibirya
bölgesinde vadiler sürekli ikamet ve tarım için uygun olan tek yerdir. Irmak vadilerinin,
dünyanın en ucuz elektriğini veya alüminyumunu elde etmek gibi en iyi niyetlerle bile olsa,
yerleşme ve tarım dışı amaçlı kullanımlara yöneltilmesi yerel ekonomiye ve nüfusa onarılmaz
bir zarar verir.
Bölgenin doğal bitki örtüsü kuzeyden güneye tundra (Arktik Okyanus kıyılarından kıta
içine kadar 320 km), tayga ve karışık ormanlar biçimindedir. Ormanlar alanının %40’ını
kaplar. Bölgenin sularını, güneyden kuzeye doğru akarak Kuzey Buz Denizi’ne dökülen Ob,
Yenisey ve Lena Nehirleri ile kolları oluşturur.
Sibirya, beşeri coğrafya açısından ele alındığında, parçalanmış bir görünümdedir ve
büyük bölümü, bu biçimde planlanmadığı hâlde, boştur. Nüfusun 3/4’ü şehirlerde
toplanmıştır. Geri kalan nüfus ise göçebe topluluklar (kuzey bölgelerde) veya avcılık ve
çiftçilikle geçinen izole dağılmış gruplar hâlindedir. 30 kadar farklı grup kaydedilmesine
karşın Sibirya’nın büyüklüğüne oranla buranın nüfusu azdır.
Sibirya, 1700’lü yılların başlarına kadar sürgün yeri olarak kullanılmış, siyasi ve adî
suçluların “son durak” yeri olmuştur. Ancak Sibirya’daki maden ocakları ve kereste
alanlarında çalışmak üzere getirilen mahkûmlar sert doğa koşulları altındaki güç iş ortamına
fazla dayanamamış, büyük bir kısmı evine geri dönememiştir. Bu nedenle Sibirya’nın
nüfuslanması yerli halklarının yerleşik yaşama geçirilmesi ve eski nesillerin yaptıkları göçler
ile olurken, Ruslar Transsibirya demiryolu gibi ana demiryolu güzergâhlarının kurulması ile
bu bölgede oturmaya başlamışlardır.
Sibirya nüfusunun büyük kısmını Ruslar ve Ukraynalılar oluşturur. Düzensiz olarak
dağılmış olan merkezlerde oturan ve kerestecilik, maden, ulaşım ve sanayi ile uğraşanlar
Slavlardır. Slavların bu bölgeye yerleşmelerindeki amaç, bölgenin farklı avantajlarından
(fazladan izinler, ücretli izinler, yüksek maaşlar, kuzey katsayıları ve zamları) yararlanmak
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istemelerinden kaynaklanmıştır. Ancak günümüzde Kuzey Sibiryalı Slavların durumu,
ülkenin genel ekonomik koşullarındaki bozulma nedeniyle, kötüleşmiş ve bölgeden Çekirdek
Rusya bölgesine kitlesel göçler başlamıştır.
Esas olarak Slav olmayan halkların anavatanı olan Kuzey Sibirya’da Yakutlar,
Çukçiler, Koryaklar, Nenetsler (Samoyedes), Yamalo-Nenetsler, Tunguslar ve Evenkiler gibi
yerli halklar yaşar. Orta ve Kuzey Sibirya’nın yerli halkları çoğunlukla rengeyiği
yetiştiriciliği, avcılık ve balıkçılık üzerine kurulu geleneksel yaşamlarını devam ettirirler.
Bunlardan özellikle rengeyiği yetiştiriciliği Tundra halkı için çok önemlidir. Çünkü etinden,
sütünden, gücünden, çadır ve giysi yapılarak derisinden yararlanılır. Hıristiyanlığı
benimsemeyen bu halkların büyük kısmının inanç sistemi Şamanizm’e dayanır.
Rusya’nın bu bölgesinde yerleşmeler azdır. Az sayıdaki bu yerleşmelerin büyük kısmı
şerit biçimde bir diziliş göstererek Yenisey Nehri boyunca uzanır. Benzer biçimde Yukarı
Lena vadisinde de etnik kökenli küçük yerleşme kümeleri dikkati çeker. Fakat bu şerit
yerleşmeler ve diğer yerleşme adaları dışında kalan yüzlerce kilometrekarelik alan boştur. Söz
konusu yerleşim birimlerinden ilki küçük ölçekli bir şehir olan İgarka’dır. Yenisey Nehri’nin
doğu kıyısı üzerinde, denizden yaklaşık olarak 680 km içerde yer alan bu şehir, kereste ve
bıçkı fabrikaları ile ünlüdür. Igarka’nın kuzeydoğusunda ise kuzeyin en zengin madencilik
merkezi Norilsk şehri yer alır. Nikel, bakır, platin ve kobaltın çıkarıldığı şehrin çevresinden
bu madenler demiryolu ile Yenisey’in aşağı çığırlarında yer alan Dudinka limanına getirilir.
Nüfus az, yerleşmeler seyrek olmasına rağmen, Kuzey Sibirya çok zengin kaynaklara sahip
bir bölgedir. İlk Rus araştırıcılar ve Kazak maceracılardan günümüze dek, Sibirya kelimesi
zenginliği çağrıştırmıştır hep. Altın, elmas ve diğer değerli madenler burada bulunmuştur.
Daha sonra demir, boksit gibi maden cevherleri keşfedilmiştir. Son zamanlarda Sibirya’nın iç
kısımlarında bol miktarda yüksek kaliteli petrol ve doğalgaz yatakları işletilmektedir. Bu
nedenle Kuzey Sibirya ülkenin enerji ihtiyacını temin eden önemli bir bölgedir.
Urallar’ın doğusunda, Transsibirya demiryolunun kuzeyinde kalan Batı Sibirya
Ovası’nın bataklık alanlarındaki petrol ve doğalgaz rezervleri 1960’lı yıllardan itibaren
işletilmeye başlanmıştır. Batı Sibirya’daki bu alanlar Rusya’nın en geniş petrol üretim
alanıdır. Petrol ve doğalgaz şiddetli kışlar, donmuş topraklar ve bataklık alanlar nedeniyle son
derece güç koşullar altında çıkarılır ve taşınır. Büyük miktarlardaki çelik boru hatları ve
pompalarla Merkezi Rusya ve Avrupa gibi uzak mesafedeki pazar alanlarına gerekli
bağlantılar sağlanır.
Ülke ekonomisi üzerinde petrol ve doğalgaz kadar değerli bir diğer maden olan altın
Sibirya’nın kuzeydoğu kesimindeki bazı alanlara dağılmışsa da esas olarak Kolima ve Aldan
nehir havzalarından çıkartılır. Kolima madenleri dünyanın en sert iklimli alanlarından biri
üzerine yerleşmiştir. Ayrıca Orta Sibirya Platosunun doğu kesimlerinde, 1950’li yıllardan beri
elmas madenleri işletilmektedir. Nitekim Rusya hızla dünyada mücevher ve endüstriyel elmas
işleyen ve ihraç eden ülkelerden biri durumuna gelmiştir.
Ob, Yenisey ve Lena gibi nehirler bütün Sibirya’yı geçerek Kuzey Buz Denizi alçak
alanına doğru oldukça ağır bir şekilde aktıklarından, üzerlerinde hidroelektrik enerji temin
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eden elektrik santralleri kurulmuştur. Sahanın zengin ormanlık alanları ise kereste temininde
büyük önem taşır.
Güneyinde kalan Doğu Sınır Bölgesinde buğday ve yulaf tarımının yapılmasına
karşılık, Kuzey Sibirya bölgesinde iklim koşulları kısa yetişme süresi nedeniyle tarıma izin
vermez. Bu nedenle, hayvancılık yerli Sibirya halkının başlıca uğraşıları arasındadır. Geyik
yetiştiriciliği, balıkçılık, avcılık ve fok avcılığı, kürk hayvanı üretimi bu bölgedekilerin
başlıca uğraşıları arasındadır. Ancak Kuzey Sibirya Bölgesinin sahip olduğu bu olumsuz
koşullar gelecekte Rusya’nın gelişmesi için değerlendirilecektir. Bu yüzden de bölge,
Rusya’nın zengin kaynaklarının saklandığı dondurulmuş bir depoya benzetilebilir. Değerli
maden ve mineraller Rusya ekonomisinin gelişmesine katkıda bulunacaktır.
Rusya’nın bu bölgesinde, diğer birçok bölgesinde olduğu gibi, birçok özerk bölge ve
özerk cumhuriyet yer almaktadır: Yamalo-Nenets Özerk Bölgesi, Taymır (Dolgano-Nenets)
Özerk Bölgesi, Evenki Özerk Bölgesi, Çukotka Özerk Bölgesi, Koryak Özerk Bölgesi ve
Yakutistan (Saha) Cumhuriyeti.

10.2. Uzakdoğu
Uzakdoğu’nun kendine has özellikleri vardır. Bu özelliklerin başında Rusya’nın
merkezine en uzak bölge olması, ulaşımın sadece Transsibirya demiryolu ve buna paralel tek
bir karayolu tarafından karşılanması gelir. Diğer taraftan, bu bölge Rusya’nın Büyük
Okyanus’a ve günümüzde hızla gelişmekte olan dünya nüfusunun yarısından fazlasının
yaşadığı Asya-Pasifik Bölgesine açılan tek çıkış noktasıdır. Dünyanın bu kesimindeki ülkeler
arasındaki ilişkiler hızla gelişmekte, Rusya da bu ilişkilerin dışında kalmak istememektedir.
Ancak Rusya şimdilik bu bölgeden sadece hammadde ihracatı (güney Yakut havzası
kömürleri, orman ürünleri, balık çeşitleri ve kalamar, midye vb. gibi deniz ürünleri)
yapmaktadır.
Uzakdoğu, Rusya’nın Büyük Okyanus kıyısı üzerindeki dağlık kenarıdır. Rusya’nın
yaklaşık olarak 8.000 km olan Büyük Okyanus kıyıları, A.B.D. kıyılarından (Alaska dâhil)
daha uzundur. Fakat bu okyanusun ABD kıyılarında soğuk iklim koşulları, Washington
eyaletinin kuzeyinden itibaren hissedilirken, Rusya bu okyanusun şanssız tarafındadır.
Transsibirya demiryolunun doğudaki son durağı olan Japon Denizi üzerindeki Vladivostok
limanı, Seattle-San Fransisco arasında kalan bir alana denk düşmesine rağmen, liman kışın
ancak buz kırıcıları ile temizlendikten sonra açık kalabilmektedir. Aynı biçimde
Vladivostok’un yaklaşık olarak 90 km doğusunda kalan Uzakdoğu’nun önemli bir ticaret
merkezi olan Nakhodka limanı ve yakınındaki Vostochny limanı da buzullarla kaplıdır.
Nüfusun çoğunluğunu meydana getiren Ruslar ve Ukraynalılar bölgenin güney
kısmındaki kıyı dağlarının önünde uzanan uzun ve dar bir şerit hâlindeki alçak alanlarda
yaşar. Amur Nehri ve kollarından olan Ussuri Nehri tarafından drene edilen bu alçak alanlar
sanayi, tarım, ulaşım ve şehirleşmenin geliştiği bir merkez durumundadır. Birkaç küçük veya
orta ölçekli şehir iki önemli ulaşım arteri olan Transsibirya ve Aşağı Amur Nehri’nin kuzeygüney hattı boyunca yerleşmiştir. Uzakdoğu bölgesinin en tanınan, aynı zamanda nüfusun en
yoğun olduğu güney kesiminde nüfusun 2/3’si yaşamaktadır. Nitekim Primorsk Krayı’nda
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km2’ye 143 kişi düşmektedir. Uzakdoğu bölgesinin bir diğer özelliği, genç nüfus oranının
fazla olmasıdır. Buraya özellikle çalışma amacıyla gelip bir süre kalan nüfus grupları
çoğunluktadır. Bölgeye göç edenlerin %30-40 kadarı güney kesimlere, %60-70’i ise kuzey
alanlara yerleşmiştir. Bu durumda güney kesimlerde yaşayanların çoğunlukla burada doğup
büyümüş olanlardan, kuzey kesime yerleşenlerin ise daha çok çalışmak amacıyla göç yoluyla
ülkenin diğer alanlarından gelenlerden oluştuğu söylenebilir.
Güneyde Amur ve Primorsk kesimleri, aynı zamanda Uzakdoğu bölgesinin en önemli
tarım alanlarıdır. Bu kesimde kışlar sert ve soğuk geçmesine rağmen yazların sıcak olması ve
en verimli topraklar arasında yer alan çernozyom topraklarının varlığı kırsal ekonominin
gelişmesine olanak sağlamıştır. Vladivostok’un kuzeyinde yer alan küçük ölçekli bu alan
tahıl, soya fasulyesi, şekerpancarı ve süt üreterek Uzakdoğu’nun ihtiyacını karşılar. Ancak
yine de Uzakdoğu kendi gıda ve tüketim malları gereksinimini karşılamaktan uzaktır. Bu
nedenle, Merkezî Rusya Bölgesi’nden ve yerel üretim yapan denizaşırı alanlarından büyük
gemilerle ürün gelir.
Uzakdoğu çeşitli deniz ürünlerinin elde edildiği en önemli bölgedir. Vladivostok ve bu
şehrin kuzeyinden itibaren Ohotsk Denizi’ne kadar uzanan kuzey Pasifik kıyıları boyunca,
tutulan somon, ringa, morina, uskumru gibi balıklar dondurulmuş veya konserve biçiminde
demiryolu üzerinden batıdaki pazarlara gönderilir.
Uzakdoğu’nun maden kaynakları potansiyeli, hâlâ çok az bir kısmının biliniyor olması
bakımından, doğu Sibirya’ya büyük benzerlik gösterir. Yüksek kaliteli kömür havzaları
Buraya Nehri (Amur Nehri’nin bir kolu) vadisinde yer alır. Demir cevheri ise, günümüzde
bölgenin ilk çelik üretim merkezi olan Komsomolsk şehri yakınındadır. Yine Komsomolsk
şehri yakınında işletilen kalay depoları Rusya’nın başlıca kaynağı olduğu için çok önemlidir.
Şehir ve endüstriyel gelişmenin görüldüğü başlıca kesim Amur-Ussuri nehir sistemi
boyunca, güneyde Vladivostok’tan (büyük askeri donanma, gemi inşa ve balıkçılık merkezi)
kuzeyde Komsomolsk’a kadar uzanır. İki ırmağın birleştiği noktada yer alan Habarovsk şehri
ise bölgenin en büyük endüstri ve ulaşım merkezidir. Habarovsk’ta Komsomolsk’tan getirilen
demir cevheri nedeniyle metalürji, yakınındaki Sahalin Adası’ndan getirilen petrole bağlı
olarak kimya, her yerde bol miktarda olan ormanların etkisiyle mobilya sanayisi gelişmiştir.
Günümüze kadar çok az gelişmiş olan Vanino ise Baykal-Amur demiryolu hattının
kıyıdaki son durağıdır. Buradan Sahalin Adası’ndaki Kholmsk’a feribot seferleri
yapılmaktadır. Vanino ve komşusu Gavan şehri küçük balıkçı filolarına ev sahipliği yapar.
Daha gelişmiş olan bir merkez ise Transsibirya demiryolunun yeni son durağı olan,
Vladivostok’tan 90 km uzaklıktaki Nahodka şehridir. Hızlı bir biçimde gelişen Rusya’nın bu
en güney uçtaki yüzü Japonya’ya dönük limanı, dünyanın en güçlü ekonomilerinden birine
sahip olan Japonya’dan sadece küçük bir suyolu oluşturan Japon Denizi ile ayrılır.
Ohotsk Denizi üzerindeki Sahalin ve Kuril Adaları da Rusya’nın Uzakdoğu bölgesine
dâhil edilir. Günümüzde önemli balıkçılık, orman sanayi, kömür, petrol ve doğalgaz
rezervlerine sahip olan Sahalin Adası İkinci Dünya Savaşı’ndan önce kuzeyi Sovyetler
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Birliği, güneyi Japonya’da olmak üzere ikiye bölünmüştür. Savaş bittiği zaman Sovyetler
Birliği Sahalin’in güney kısmını ve Kuril Adalarını da topraklarına eklemiş, Japonları
ülkelerine geri göndermiştir. Bu iki adanın varlığı bölge içindeki deniz ulaşımını oldukça
geliştirmiştir. Bu nedenle, Uzakdoğu Rusya’nın deniz yoluyla en çok ulaşımı yapılan
bölgesidir.
Küçük volkanik adalar grubu olan Kuriller’in asıl ekonomik faaliyeti ise balıkçılıktır.

10.3. Kaliningrad Bölgesi
Bölge yüzey şekilleri bakımından Doğu Avrupa Ovası’nın en batı ucunu oluşturur.
Kaliningrad bölgesi 15.000 km2’lik yüzölçümü ile Rusya’nın en küçük bölgesidir. Nüfusunun
büyük kısmını Ruslar oluşturur. Bu nüfusun hemen hemen yarısına yakını Kaliningrad şehri
çevresinde toplanmıştır.
Kaliningrad bölgesi “kehribar yurdu” olarak da bilinir. Burası dünyanın en güzel ve
özel kehribarlarının elde edildiği tek yerdir. Her yıl 1.000 ton kadar kehribar elde edilir.
Rezervler yüz binlerce ton olarak hesaplanmıştır ve bölge dünya kehribar üretiminin %90’ını
karşılar.
Bölgenin diğer ekonomik faaliyetleri balıkçılık, araba tamirciliği, selüloz ve kâğıt
endüstrisidir. Bölgede balıkçılık oldukça önemli düzeyde olup, 300’den fazla büyük ve orta
tonajlı okyanus gemileri tüm Rusya’da avlanan balıkların 1/10’ini karşılar. Bölgede yaşayan
nüfusun ¼’i de balıkçılıkla geçimini sağlar. Tarımsal faaliyetler arasında ise sütü ve eti için
yapılan hayvancılık önemli yer tutar. Ayrıca çeşitli sebzeler ve patates yetiştirilir.
Araba tamirhaneleri genellikle savaş ürünlerinin yapılmasına yönlendirilmiştir. Aynı
şekilde, gemi yapımı fabrikası da orman ürünlerinin işlenmesine dönüşmüştür. Selüloz-kâğıt
endüstrisi ise 5’den fazla fabrika ile temsil edilir. Kuzey Rusya’ya odun sağlayan fabrikalar
da vardır. Bölgenin enerji gereksiniminin büyük bölümü Litvanya’dan karşılanır. Bu ülkeden
petrol ve doğalgaz alınır. Sanayi için gerekli araç ve gereçler ise Rusya’dan getirilir.
Kaliningrad doğu ve batı arasında köprü olma rolünü üstlenmiş bir bölgedir. Bölgenin
deniz limanları sadece Rusya’nın değil, Beyaz Rusya ve Polonya’nın taleplerini de karşılar.
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Uygulamalar
Öğrenciler bir Rusya haritası üzerinde (ve dersle ilgili PPT dosyasındaki haritalar
eşliğinde) Kuzey Sibirya, Uzakdoğu ve Kaliningrad bölgelerinin lokasyonlarını kavramalı,
ayrıca ülkeyle ilgili hem fiziki hem de beşeri haritalara bakarak metinde adı geçen başlıca
yerleşmelerin ve limanların yerlerini bulmalıdır.
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Uygulama Soruları
1)
2)

Yamalo-Nenets Özerk Bölgesi hangi bölümde yer alır?
Kuzey Sibirya Bölgesi’nin doğal sınırlarını batıda hangi dağlar belirler?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Kuzey Sibirya’nın jeomorfolojik ünitelerini, Batı Sibirya Ovası’nın kuzey kesimleri,
Orta Sibirya Platosu, kuzeydoğu Sibirya dağlık alanı oluşturur. Bunlardan Batı Sibirya Ovası,
Ural Dağlarından Yenisey Nehri’ne kadar uzanır. Genel görüntüsü alçak, bataklık ve düzdür.
Ob ve İrtiş Nehirleri tarafından suları boşaltılan ova buzullarla kaplıdır ve bu nedenle su
taşımacılığı ancak yılın yarısında yapılabilir. Ova, tundra ve tayga ormanlarının yer aldığı
bataklıklar hâlindedir. Doğu Sibirya’nın merkezinde yer alan Orta Sibirya Platosunu ise Vitim
ve Aldan Nehirleri ayırır. Bu ayrımın kuzeyinde hafif dalgalı, arızalı tepeler (Putorana
Platosu, Tunguska Tepeleri, Taymır Yarımadası) dikkati çeker. Kuzeydoğusundaki dağlık
alanlar ise dağlar ile ovaların ard arda dizildiği (Verhoyansk tepeleri, yana Oymyakon alçak
alanı, Çerski sırtları, Kolima alçak alanı, Ohotsk-Chaun sırtları, Anadır alçak alanı ve Anadır
Dağları) ilginç bir yapı sergiler. Kurillerin kuzeyinde ise Ohotsk Denizi’ne doğru çıkıntı
yapan dağlık Kamçatka Yarımadası, Büyük Okyanus üzerinde “Ateş Çemberi” olarak
tanımlanan alanın devamıdır. Büyük Okyanus’un jeolojik olarak aktif olan bu kesiminde 23
adet faal volkan yer alır. Sovyet yöneticileri Kamçatka’yı uzun yıllar boyunca askeri saha
olarak koruduklarından burada önemli bir gelişme olmamıştır. Bu nedenle, Kamçatka,
günümüzde dünyanın en geniş boş alanlarından biri durumundadır ve ABD’nin Büyük
Okyanus’un kuzeybatısındaki, yüz yıl önceki görünümüne benzerlik göstermektedir.
Günümüzde Kamçatka’nın altın ve petrol kaynaklarının kullanılarak geliştirilmesini isteyenler
ile ulusal park hâline getirilerek ekoturizm amaçlı değerlendirilmesini isteyenler arasındaki
mücadele devam etmektedir.
Uzakdoğu’nun Vladivostok’tan kuzeye Amur ağzına kadar uzanan kıyı kesimi
musonal özelliklerin görüldüğü nemli kontinental bir yapıdadır. Kore ve Çin’e yakın
konumdaki bu sahada yıllık yağış miktarının büyük kısmı, kıyılara doğru esen nemli yaz
musonlarına bağlı olarak düşer. Kışın soğuk esen kış musonları nedeniyle yağış değerleri
düşüktür. Ortalama olarak 500-750 mm olan yağışların ¾’ü nisan-eylül arasındaki mevsimde
görülür.
Çarlık döneminde Avrupa’daki sınırları Baltık Denizi ve onun güney kesimlerine
kadar uzanan Eski Rusya’nın Avrupa’daki topraklarının 1/3’ini Kaliningad bölgesi
oluşturuyordu. Rusya’nın Avrupa’daki topraklarının 2/3’si Polonya’ya kalmış,1945’de
Yaltinska ve Potsdamska konferanslarında alınan kararlara dayanarak Kaliningrad bölgesi
Sovyetler Birliği’ne dâhil edilmiştir.
Sovyetler Birliği’nin dağılmasından sonra Avrupa topraklarının büyük kısmı Letonya,
Litvanya, Beyaz Rusya, Ukrayna ve Moldovya’ya bırakılırken, Kaliningrad Baltık Denizi
üzerinden Rusya’nın Atlas Okyanusu’na açılan ticaret ve balıkçılık bölgesi olarak Rusya
Federasyonu’nda kalmıştır. Bu bölgenin ticari ve ekonomik fonksiyonunun yanı sıra, Baltık
Donanması’nın burada yer alması ile ülkenin savunma ve askeri amaçlı fonksiyonu da
gelişmiştir.
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Bölüm Soruları
1)
a)
b)
c)
d)
e)
2)
a)

Rusya’nın Uzakdoğu Bölgesi’nde ortalama yağış ne kadardır?
200-500 mm
500-750 mm
1.000-1.500 mm
50-250 mm
100-200 mm
Kuzey Sibirya Bölgesi’nin doğal sınırlarını batıda hangi dağlar oluşturur?
Kafkas Dağları

b)

Altay Dağları

c)

Ural Dağları

d)

Tiyenşan Dağları

e)

Tanrı Dağları

3)

Küçük volkanik adalar grubu olan Kuriller’in asıl ekonomik faaliyeti nedir?

a)

Balıkçılık

b)

Tarım

c)

Sanayi

d)

Turizm

e)

Hayvancılık

4)
a)

Yerli Sibirya halkının başlıca uğraşıları nedir?
Madencilik

b)

Sanayi

c)

Tarım

d)

Turizm

e)
5)
a)
b)
c)
d)
e)

Hayvancılık
Sibirya’da nüfusun ne kadarı şehirlerde toplanmıştır?
1/4’ü
2/5’i
2/4’ü
3/4’ü
1/3’ü

6)

Kuzey Sibirya’nın jeomorfolojik üniteleri nelerdir?
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7)
oluşturur?
8)

Kaliningrad Bölgesi yüzey şekilleri bakımından hangi ovanın en batı ucunu

Rusya’nın deniz yoluyla en çok ulaşım yapılan bölgesi hangisidir?

9)
“Batı Sibirya Ovası, Ural Dağlarından ………….. Nehri’ne kadar uzanır”
ifadesinde boşluk bırakılan yere ne gelmelidir?
10)
“Kaliningrad Bölgesi’nde yıllık ısı değişiklikleri ………….” ifadesinde boşluk
bırakılan yere ne gelmelidir?

Cevaplar: 1)b, 2)c, 3)a, 4)e, 5)d, 6)Batı Sibirya Ovası’nın kuzey kesimleri, Orta
Sibirya Platosu, kuzeydoğu Sibirya dağlık alanı, 7)Doğu Avrupa Ovası’nın, 8)Uzakdoğu,
9)Yenisey,10)Azdır
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11. KAFKASLAR: GENEL ÖZELLİKLER
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
11. Kafkaslar: Genel Özellikler
11.1.Çevre Koşulları
11.2.Nüfusun Yapısı ve Genel Özellikleri
11.3.Ekonomik Gelişme
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Trans-Kafkasya olarak adlandırılan bölgede yer alan ülkeler hangileridir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Bölgesel coğrafya

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Prof. Dr. Yusuf Dönmez’e
ait “Türk Dünyasının Beşeri
ve İktisadi Coğrafyası”
(1987) adlı kitabın
Kafkaslar olarak adlandırılan
okunması; Prof. Dr. Nadir
bölgenin genel özelliklerinin
Devlet’in (1989), Prof. Dr.
(çevre koşulları, nüfus ve
Ramazan Özey’in (1996,
yerleşme, bağımsızlıktan
1997, 2000, 2009, 2010,
sonra yaşanan gelişmeler) ve
2012), Prof. Dr. İbrahim
günümüzdeki ekonomik
Güner’in (2000, 2006) ve
yapının kavranması.
Gaye Ertin’in (2004)
kaynakçada belirtilen
yayınlarına bakılması.
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Anahtar Kavramlar







Kafkasya,
Kafkasönü,
Trans-Kafkasya,
Kafkas Dağları,
Küçük Kafkaslar
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Giriş
Kafkaslar adı verilen bölge, Eski Sovyetler Birliği’nin uzak güneybatı köşesinde
Karadeniz ile Hazar Denizi arasındaki geniş bölgeye verilen isimdir. Bu bölgede yer alan
ülkelere de genel olarak Kafkas Ülkeleri adı verilmektedir.
Aynı bölge Kafkasya terimi ile de ifade edilebilmektedir. Kafkasya terimi, ilk kez
Dağıstan yerlileri tarafından, 479 tarihinde kullanılmıştır. Günümüzde Dağıstan’da aynı adı Kafkas- taşıyan bir köy de bulunmaktadır. Diğer yandan, Dağıstan halklarından biri olan
Lezgiler de Kafkasya’ya “Kasların Dağı” adını vermişlerdir.
Kafkasya, geçmiş yıllarda, tüm Sovyetler Birliği’nde bağımsızlık mücadelelerinin ve
direnişin en güçlü olduğu bölge olmuştur. Bunda bölgenin coğrafi özellikleri olumlu yönde
rol oynamış; her şeyden önce Kafkas Sıradağları ideal bir sığınak olmuştur. Bağımsızlığa
kadar direnişin simgesi olarak kabul edilen bölge, Sovyet sonrası dönemde de çabucak
alevlenebilen ve geleceği belirsiz bir bölge olarak ortaya çıktı.

227

11. Kafkaslar: Genel Özellikler
Kafkasya, çok geniş bir coğrafi bölge olmamasına rağmen, dünyadaki en kompleks
beşeri ve fiziki kuşaklardan birinde yer almaktadır. Dağlarda, bunlar arasındaki derin
vadilerde, ovalarda ve kıyı şeritlerinde Müslümanlar ve Hristiyanlar, emperyalistler ve
aşiretler, çiftçiler ve göçebe çobanlar hem güç sahibi olmak hem de hayatta kalabilmek için
çabalamaktadırlar. Kafkas ülkelerinin tümü, içte olduğu kadar dışta da büyük mücadelelere
sahne olmuşlardır. Türk ve İran sınırına bitişik olan coğrafi konumları, bu ülkelerin tarihleri
boyunca farklı devrelerde Pers, Türk ya da Rus İmparatorluklarının hâkimiyetleri altında
kalmalarına yol açmış; bölge farklı dinlere inanan ve farklı diller konuşan farklı gruplar
arasında çekişmelerle geçen bir tarihe tanıklık etmiştir.

11.1. Çevre Koşulları
Kafkasya, genel olarak birbirine paralel uzanan sıradağlardan oluşmaktadır.
Karadeniz’i Hazar Denizi’nden ayıran kıstağı baştanbaşa kaplayan ve kuzeyde Maniç
Oluğu’na kadar uzanan bölge, engebeli Kafkas Dağları’nı içerir; bunun güneyinde kalan alan
da Trans-Kafkasya olarak bilinir. Bölge üç bölüme ayrılarak incelenebilir:
1) Kuzeydeki Bozkır Bölgesi ya da Kafkasönü: Bu alt bölge, Büyük Kafkas
Dağları’nın kuzeyinde kalan geniş bozkırları kapsamaktadır. Aslında Don bozkırlarının bir
parçası olan bu düzlükler önemli bir tarım potansiyeline sahiptirler; tahıl tarımı yapılan
alanlar geniş yer kaplar.
2) Büyük Kafkas Dağları: Bölgenin omurgasını oluşturan bu dev kütle, yükseklikleri
birçok yerde 5.000 m.’nin üzerinde olan çeşitli sıradağlardan oluşmaktadır; en yüksek zirveler
Elbruz (5.642 m.), Dihtau (5.203 m.), Koştantau (5.144 m.), Şhara (5.068 m.) ve Kazbek
(5.033 m.)’tir. Kafkas Dağları Karadeniz’den Hazar Denizi’ne kesintisiz uzanan sağlam bir
duvar oluştururlar. Gerçekten de genelde kuzeybatı-güneydoğu doğrultusunda yaklaşık 1.200
km’lik bir kuşak hâlinde uzanan bu büyük sıradağlar, karla kaplı zirveleri, üzerlerinde yer
alan küçük glasyeleri/buzulları ve son glasyasyonun etkilerinin/izlerinin birçok delili ile
geçilmesi hâlâ son derece güç bir engeldirler. Henüz demiryolu ile geçilemeyen bu heybetli
ve korkutucu kütleyi ancak birkaç karayolu aşabilmektedir. En önemlileri Daryal (Kazbek
Tepesi’nin doğusunda 2.379 m yükseltide yer alıyor; Vladikafkas/Ordzhonikidze ile Tiflis’i
birleştiren yol buradan geçer) ve Mamisol olan az sayıdaki geçitin yanı sıra, Gürcistan ve
Osetya’nın askerî nitelikli karayolları dağları yararak bağlantı sağlarlar. Kafkaslar yapı ve yaş
bakımından bir bölümünü oluşturdukları Alp-Himalaya dağ sistemine benzer; ancak
Alplerden çok daha yüksektir. Rusya-Gürcistan sınırında 5.642 m’ye ulaşan Elbruz Dağı ile
Avrupa’daki en yüksek noktayı oluşturur. Kafkasların her iki yamacında eğim aynı değildir.
En dik ve sarp bölümler doğuda ve batıda güneye bakan, orta bölümde ise kuzeye bakan
yamaçlarda yer alır.
3) Trans-Kafkasya: Kafkasların güneyinde geniş Trans-Kafkasya depresyonu yer
alır. Trans-Kafkasya’nın güneyini Volkanik Ermeni Platosu kaplar. Büyük Kafkas Sıradağları
ve Ermeni Platosu arasında da bölge nüfusunun büyük çoğunluğunun yaşadığı subtropikal
vadiler ve kıyı ovaları uzanır. Arazi Trans-Kafkasya depresyonunun ötesinde tekrar
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yükselerek Türkiye ve İran’a bitişik engebeli bir bölgeyi ya da Küçük Kafkaslar’ı oluşturur.
Bu dağlık bölgede yer yer dağlar, tepeler ve bunların arasındaki derin vadiler yer yer de düz
yaylalar coğrafi görünüme hâkimdir.
Bölgenin fiziki coğrafyasına egemen olan Kafkas Dağları, su kaynakları açısından da
oldukça zengindir. Başlıcalarını kuzeyde Kuban, Kuma-Terek ve Sulak güneyde ise Kura ve
Rioni ırmaklarının oluşturduğu bölgenin önemli akarsularının tümü kaynaklarını bu dağlardan
alırlar. Kafkaslar, aynı zamanda, sahip oldukları zengin doğal kaynakları ile (kömür, demir
cevheri, kurşun, çinko, bakır, molibden, manganez, doğalgaz ve petrol yatakları; ayrıca maden
suları, yapı malzemesi olarak kullanılan taşlar ve diğer mineraller) bölgenin ekonomik
yaşamında da önemli bir yere sahiplerdir (Özey, 1996; Temel Britannica).
Bölgede iklim koşulları, tümüyle yüzey şekillerine bağlı olarak değişiklik
göstermektedir. Kafkaslar’ın büyük kısmını kaplayan dağlık ve engebeli alanlarda oldukça
sert bir karasal iklim hüküm sürer. Büyük Kafkas Dağları, aynı zamanda, kuzeyden gelen
kutbi hava kütlelerini de engeller. Böylece, Karadeniz’in denizel etkileri dağlar arasında kalan
oluklar boyunca bölgenin iç kesimlerine kolaylıkla sokulabilmektedir. Yüksek Kafkas
Sıradağları’nın güneyi, Gürcistan’ın vadileri ve alçak kıyı ovalarında nemli tropikal iklim
hüküm sürer. Bu kesimlerde yumuşak kışlar ve sıcak yazlar, eski Sovyetler Birliği’nde hiçbir
bölgede bulunmayan yüksek yağış (1.250-2.500 mm) ile birleşir. Bölgenin batısında
Karadeniz’i sınırlayan alçak alan, sadece sınırları içinde kaldığı Gürcistan’ın değil tüm TransKafkasya’nın en yoğun nüfuslu kısmıdır. Bu iklim koşulları, kıyı boyunca turunçgiller ile
birlikte çay, tütün, ipek, şarap ve tung yağı (boyalarda kullanılan bir çeşit yağ) gibi ılıman
iklime özgü türlerin yetiştirilmesine ve üretilmesine olanak vermektedir. Ancak, TransKafkasya’daki subtropikal alanlarda sık sık görülen don olayı, gelişme yolunda olan turunçgil
sanayii için ciddi bir tehlike oluşturur. Bölgenin iç kesimlerindeki alçak düzlüklerde ise sıcak
ve kurak bir iklim görülmektedir. Trans-Kafkasya’nın doğusundaki Hazar Denizi’ni
sınırlayan alçak alanlar birçok yerde o kadar az yağış almaktadırlar ki, bazı araştırmacılar
tarafından “subtropikal step” olarak sınıflandırılmaktadırlar (Özey 1996, 1997, 1998, 2009,
2012) .
Daha önce de değinildiği gibi, bölgenin doğusunu yüzölçümü bakımından (423.300
km ) dünyanın en büyük iç denizi olan Hazar Denizi sınırlar. Deniz seviyesinin 28 m
aşağısında bulunan Hazar Denizi’nin en derin yeri 1.098 m’yi bulmaktadır. Yoğun taşımacılık
ve balıkçılık faaliyetlerinin yapıldığı bu büyük iç denizin altında uzanan petrol yatakları
(Bakü petrol yataklarının denizdeki devamı) kendisine kıyısı bulunan ülkeler için ekonomik
önemini arttırmaktadır. Bilindiği gibi, bir yandan çevrelerine uyum sağlamaya çalışırken bir
yandan da dünyanın kendisinin işine yarayan doğal yapısını bozan insanların bu faaliyetleri
bazen ciddi felâketlere yol açabilmektedir. Bunun en belirgin ve üzücü örneklerinden biri
Hazar Denizi’nde yaşanmaktadır. Dünyanın bu en büyük iç denizi de insan faaliyetleri sonucu
değişime uğramıştır -en önemli değişim de su seviyesinin 1929’dan beri 3 m düşmesi
olmuştur. Bu, kuşkusuz klimatik değişimler sonucudur; fakat insan faaliyetleri de buna
katkıda bulunmuştur. Örneğin, Rusya’nın Volga nehri üzerinde çok sayıda baraj kurması bu
nehrin Hazar Denizi’ne boşalttığı su miktarının %30 oranında azalmasına neden olmuştur.
2
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Hazar Denizi’ndeki seviye değişiklikleri denize kıyısı olan ülkeleri, dolayısıyla da bölge
ülkelerinden özellikle Azerbaycan ve diğer küçük özerk bölge ya da cumhuriyetleri büyük
ölçüde etkilemektedir. Sular 1970’li yılların sonlarına kadar çekilmeye devam etmiş, bu da
kıyılarda önemli değişikliklere yol açmıştır. Suların seviyesi özellikle 1977’den sonra tekrar
yükselmeye başlamış, ancak bu kez de kıyılarda yer alan birçok yerleşme ve tarım alanı sular
altında kalmıştır; 1991’de Astara’da 700 evin sular altında kalması bunun en yakın
örneklerinden biridir. Hazar Denizi’ndeki seviye düşüşü sadece kıyılarda değişikliğe yol
açmamış, aynı zamanda deniz canlılarının sayısında ve türlerinde de azalma görülmüş;
kuzeyinde tuzluluk 1939’dan beri %30 artmıştır. Buna denizin gerek petrol ve diğer sanayi
kuruluşlarının boşalttığı zehirli atıklar ve gerekse şehirsel ve tarımsal atıklar sonucunda aşırı
derecede kirletilmesi de eklenince, balık türleri ve miktarı gittikçe azalmaktadır (Tümertekin,
Özgüç 2011). Azeri bilim adamları, Hazar Denizi’nin dünyadaki “en tahrip edilmiş alan”
olduğuna ve ülkenin büyük darbe yiyen balıkçılık ekonomisine dikkat çekmektedirler.

11.2. Nüfusun Yapısı ve Genel Özellikleri
Arkeolojik bulgulara göre, Kafkasya’daki ilk kültür varlıkları MÖ 16-13. yüzyıllarda
görülmeye başlanmıştır. Bölge daha sonraki yüzyıllar boyunca Kimmerlerden Hazarlara
Abhazlardan Oğuz Türklerine kadar birçok farklı kavim ve krallığın istilasına uğramıştır. On
altıncı yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu sınırları içine alınan Kafkas toprakları, 17. yüzyıldan
itibaren imparatorluğun zayıflaması ile birlikte yıllar boyunca Rusya ve İran arasında çekişme
ve işgallere sahne olmuştur (Özey; 1996-84). Bir yüzyıla yakın bir süre Sovyetler Birliği’ne
bağlı kalan bölge ülkeleri, daha çok yakın bir tarihte -1991’de birliğin dağılması ile
bağımsızlıklarını ilan etmişlerdir. Günümüzde idari açıdan 3 bağımsız cumhuriyet Azerbaycan, Gürcistan, Ermenistan- ve sayıları 10’u bulan “Özerk Cumhuriyet” ya da “Özerk
Yönetim Birimi”ne bölünmüş olan Kafkasya, yaklaşık 27 milyon nüfuslu bir bölgedir.
Azeriler, Trans-Kafkasya’nın dağlarla Rusya’dan, dinsel ve etnik köken açısından batı
komşularından, Hazar Denizi’nin suları ile de doğudaki Müslüman cumhuriyetlerden ayrılan
bir köşesinde yaşarlar. Kendi ülkelerindeki nüfusları 7 milyonun üzerindedir; ancak aynı dili
konuşan ve aynı dini inancı paylaşan 4 milyon kadarı da Kuzey İran’da yaşar. Ermenistan
nüfusunun çok büyük bir çoğunluğu -%99’u Hristiyandır; Ruslar nüfusun %3’ünden de azını
oluştururlar. Yüksek dağlar ve verimli vadiler ülkesi olan Gürcistan, karmaşık bir politik
coğrafyaya sahiptir. 5 milyon dolayında olan nüfusunun yaklaşık %70’i Gürcüdür; ancak aynı
zamanda Ermenileri (%9), Rusları (%7), Azerileri (%5) ve daha küçük guruplar hâlindeki
Osetyalıları ve Abhazları da içerir. Aynı zamanda, bu genç cumhuriyetin sınırları dâhiline
azınlık esaslı üç özerk bölge de bulunmaktadır: Abhazya, Acaristan ve Güney Osetya Özerk
Cumhuriyetleri. Bu farklı etnik guruplar, zaten uzun ve karmaşık bir tarihe sahip olan
Gürcistan’da her zaman birçok soruna neden olmuştur. Gürcistan’ın politik coğrafyası
günümüzde bile henüz tam olarak huzura kavuşmuş değildir.
Bölgenin nüfusunu etnik kökenleri açısından üç ana grupta incelemek mümkündür:
1) Kafkasya’nın Yerli Halkları ya da Kafkas Kavimleri: Kafkasya’nın yerli
halkları, büyük bir güney kolu ile daha küçük iki kuzey koluna ayrılmaktadır. Güney kolunu
oluşturan Gürcüler, Çerkezler (Abhazalar dâhil), Lazlar ve Gürcülerle yakın akraba olan
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Megreller, Trans-Kafkasya’nın batı kesiminde yaşarlar. Bölgenin yerli halklarının iki kuzey
kolu, daha küçük olmalarına rağmen, çok daha fazla sayıda halkı kapsamaktadır. Bunların en
kalabalık olanları, Kuban ve Yukarı Terek havzalarına yerleşmiş olan Kabartaylar, Büyük
Kafkas Sıradağları’nın orta kesiminde yaşayan Çeçenler, İnguşlar ve Batlar (bu üç grup
Veynahlar olarak biliniyor) ile Dağıstan’da yaşayan Avarlar, Dovgiler, Lezgiler ve Laklar’dır.
2) Hint-Avrupa Kavimleri: Başlıcalarını Trans-Kafkasya’ya MÖ 10. yüzyıl kadar
eski bir tarihte gelmiş olan Ermenilerin oluşturduğu bu grup, Svanları, Ukraynalıları, Rusları
ve Osetleri kapsamaktadır. Günümüzde Kabartaylar gibi Büyük Kafkas Dağları’nın orta
kesiminde yaşayan Osetler, MÖ 7. yüzyılda Hunların baskısıyla sürüldükleri Güney Rusya
steplerinde yaklaşık üç yüz yıl dolaştıktan sonra Kafkasya’ya sığınan Doğu İran kökenli
göçebe halkların torunlarıdırlar.
3) Türk Kökenliler: Kafkasya’nın güneybatısında yaşayan Azeriler ile Kıpçak
Türkleri olarak bilinen Kumuklar, Nogaylar, Karaçaylar, Balkarlar ve Kafkasya Türkmenleri
bölgenin Türk kökenli nüfusunu oluştururlar.
KAFKAS ÜLKELERİ
Ülkeler

Nüfus (2013)

Yüzölçümü
(km2)

Başkent

Azerbaycan

9.494.500

86.600

Bakü

Gürcistan

4.935.880

69.700

Tiflis

Ermenistan

3.018.854

29.743

Erivan

Abazya Özerk Cumhuriyeti

190.000

8.432

Sohumkale

Acara Özerk Cumhuriyeti

393.700

2.911

Batum

Adigey Özerk Yönetim Birmi

439.996

7.600

Maykop

Çeçenistan Cumhuriyeti

1.324.767

17.300

Caharkale

Dağıstan Özerk Cumhuriyeti

2.977.412

50.278

Mahaçkale

İnguş Özerk Yönetim Birimi

412.529

3.513

Güney Osetya Cumhuriyeti

55.000

3.900

Şhinvali

Kuzey Osetya Cumhuriyeti

712.980

8.000

Vladikavka

TRANS-KAFKASYA

KUZEY KAFKASYA

Nazran
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Kabartay-Balkar Cumhuriyeti

859.939

12.500

z

Karaçay-Çerkez Cumhuriyeti

478.500

14.3000

Nalçik
Çerkesk

Kafkaslar Bölgesi’nde yaşayan bu farklı nüfus grupları etnik karakterleri ve kültürel
gelenekleri açısından, genel olarak, Asyalı ve Akdenizli orijine/özelliklere sahiplerdir.
Bununla birlikte, bu bölge, etnik kökenler açısından olduğu gibi, etnik dil ve dinler açısından
dünyanın en karmaşık bölgesidir. Kafkasya, coğrafi açıdan sıradağlar, platolar, dağ etekleri,
vadiler, ovalar, ırmaklar ve göllerden oluşan karmaşık bir bölgedir. Çayırlar, ormanlar,
bataklıklar ve kurak steplerle kaplı olan bölgenin değişik yerlerinde, birkaç yüz kişinin
konuştuğu dillerden sayıları milyonları bulan büyük ulusal toplulukların konuştuğu dillere
kadar çok çeşitli diller konuşulmaktadır. Bu çeşitlilik çok eski çağlara kadar uzanmaktadır.
Plinius, Romalıların bölgede işlerini ancak seksen çevirmenle yürütebildiğini belirtiyordu.
Arap coğrafyacılar ise bölgeye Cebel’ül-Elsine (Diller Dağı) adını vermişlerdi. Yine, Evliya
Çelebi de Seyahatnamesi’nin 7. cildinde Kafkas Dağları hakkında verdiği ilginç bilgiler
arasında özellikle bu konuyu vurgulamıştı: “... Berzi kavmi bu yüksek dağın eteklerinde
oturduklarından Acem tarihçileri bu büyük dağa Berzi Dağı (Kuh-El Berz ya da Elbruz Dağı)
derler. Arap dilinde ise, dağların babası anlamında Ebu’l-Cibal’dir... Berz Dağı’nın etrafında
on bir adet ülke sahibi padişahlar oturur. Kendilerine mahsus yetmiş çeşit lehçeleriyle
konuşurlar. Değişik lisanlı insanlardır. Birbirlerinin kelime ve tabirlerini tercümanlar
vasıtasıyla güçlükle anlarlar.” (Özey, 1996:82). Bölge, dinler açısından da büyük bir çeşitlilik
sunmaktadır. Azerbaycanlılar (aynı zamanda Azeri Türkleri olarak da bilinirler)
Müslümandır. Gürcüler, Doğu Ortodoks kiliselerinin birine mensupturlar. Ermeni kilisesi
(Gregoryen Kilisesi) çok eski ve bağımsız bir Hristiyan topluluğudur; Ermenistan MS ikinci
yüzyılda dünyanın ilk Hristiyan ülkesi olmuştu. Bu başlıca geleneksek dinler yanında, çok
sayıda dinsel azınlık da vardır.
Bağımsızlık mücadeleleri ve etnik çatışmalarla dolu bir tarihe sahip olan bölgede,
nüfus artışının yavaş olacağı beklenmektedir. Yıllık nüfus artış oranları 1990’larda 0’a kadar
düşmüştür; sadece Ermenistan (%1) ve Azerbaycan’da (%2) bu değerler aşılmıştır. Kafkasya,
genel olarak, şehirleşme oranlarının da düşük olduğu bir bölgedir. Bölge ülkelerinden
yalnızca, iyi nitelikli tarım arazisinin hemen hemen bulunmadığı Ermenistan’da yüksek
şehirleşme oranlarına rastlanır. Ermenistan’da nüfusun %68’i şehirlerde yaşarken, bu oran
Gürcistan ve Azerbaycan’da %55 dolaylarındadır. Buna karşılık, tüm ülkeler 1 milyon ya da
daha üzerinde nüfuslu şehirlere sahiptirler: Erivan (Ermenistan) 1.25 milyon, metropoliten
alan 1.32 milyon; Bakü (Azerbaycan) 1.2 milyon, metropoliten alan 2.02 milyon ve Tiflis
(Gürcistan) 1.3 milyon, metropoliten alan 1.46 milyon.

11.3. Ekonomik Gelişme
Dağlık Trans-Kafkasya ülkeleri -Ermenistan, Azerbaycan ve Gürcistan- hâlâ ciddi
ekonomik sorunlarla mücadele etmektedirler. Bölgenin ekonomik yapısında tarım önemli bir
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yere sahiptir. Belirli bölgelerde sıcak iklim ürünlerinin yetiştirildiği ticari tarım faaliyetleri
yapılır; özellikle Gürcistan eski Sovyetler Birliği’nde üretilen turunçgil ve çayın %90’ından
fazlasını karşılar. Arpa, buğday, darı ve mısır gibi tahıllar diğer başlıca ürünleri oluştururlar.
Kafkaslar, maden kaynakları bakımından oldukça önemli bir ekonomik potansiyele
sahiptir. Petrol ve doğalgaz bölgenin en değerli doğal kaynaklarıdır. Kafkaslardaki en önemli
petrol yatakları, başlıca iki alanda toplanmıştır: Birincisi, Azerbaycan’ın başkenti Bakü
çevresinde Hazar Denizi’nin altında ve kıyı boyunca; ikincisi de Çeçenistan’da Grozni’de
dağların kuzeyinde. Eski Rusya’nın en önemli petrol üretim merkezi olan Bakü, 20. yüzyılın
başlarında sadece bölgenin değil aynı zamanda dünyanın da önde gelen merkezi olmuştu.
Bakü, Sovyet hâkimiyeti boyunca üstünlüğü elinde tutmaya devam etti; ta ki önce 1950’lerde
Volga-Ural yatakları, daha sonra da 1970’lerde Batı Sibirya yatakları tarafından geçilinceye
kadar. Bununla birlikte, Bakü petrolü, yüksek kalitesi (sülfür oranı düşüktür, ayrıca yüksekoktanlı benzin ve iyi nitelikli makine yağı olarak rafine edilebilir) ile değerini korumaktadır.
Petrol kaynaklarının geliştirilmesine, üretimin arttırılmasına ve dünya pazarlarına taşınmasına
yönelik projelerin uygulanmasıyla, Kafkaslar’ın dünyanın can alıcı bölgelerinden biri olması
mümkündür. Ancak, özellikle petrolün taşınması ile ilgili sorunlar önemlidir ve giderek daha
da önem kazanmaktadır.
Hazar Denizi, özellikle dünya havyar (mersin balığı yumurtası) üretiminin %90’ından
fazlasını karşılayan mersin balığı yatakları ile önemli bir balıkçılık alanıdır. Hazar Denizi’ni
yalnızca Sovyetler Birliği ile İran’ın sınırladıkları devrede bu kaynağın sürekliliği
sağlanmaktaydı. Ancak günümüzde, Hazar’a kıyısı olan son bağımsız devletler de Rusya ve
İran ile rekabet ederek pazar paylarını arttırmak istemekte ve mersin balığı yataklarını çok
büyük bir baskıyla kullanmaktaydılar. Sonuçta Hazar Denizi’ndeki yataklar hızla tükenmeye
başlamış ve havyarın dünya pazarlarındaki fiyatı neredeyse uçuşa geçmiştir. Bu durum,
Hazar’a kıyısı olan ve bu denizin ekonomik yaşamlarında önemli rol oynadığı tüm ülkeleri
olduğu gibi, bölge ülkelerinden özellikle Azerbaycan’ı da olumsuz yönde etkilemiştir.
Kafkasya’da sanayi faaliyetleri ancak küçük ölçekte değişik imalât sanayileri ile
sınırlıdır. Sanayi tesislerinin tamamına yakını başkentlerde ya da hemen yakınlarında yer alır;
Azerbaycan’da Bakü, Gürcistan’da Tiflis ve Ermenistan’da Erivan. Bölgenin petrol ve
doğalgaz üretilen alanlarında petrokimya ve rafine sanayi önemlidir. Kafkaslar Bölgesi, buna
rağmen, turizm faaliyetleri açısından Ukrayna’nın Kırım bölgesi ile rekabet etmektedir.
Başlıca sayfiyeler Karadeniz kıyısı boyunca ve Gürcistan Dağları’nda yer alır.
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Uygulamalar
Öğrenciler hem Kafkaslar’ın geneli hem de ülkeler ile ilgili fiziki ve beşeri haritalara
bakmalı ve böylece ülkelerin sınırlarını, komşularını ve başlıca yerleşmelerin lokasyonlarını
öğrenmelidir. İlgili web sitelerine (Wikipedia, World Bank, World Factbook, Encyclopedica
Britannica gibi) ve google earth’e bakmaları yararlı olacaktır.
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Uygulama Soruları
1)
2)

Kafkas Dağları hangi doğrultuda uzanırlar?
Bölgenin doğusunu hangi deniz sınırlar?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Kafkas ülkeleri, genel olarak, Eski Sovyetler Birliği’nin uzak güneybatı köşesinde
Karadeniz ile Hazar Denizi arasındaki geniş bölgede yer alan ülkelere verilen isimdir.
Kafkasya adı da verilen bu bölgede birbirinden farklı çok sayıda topluluk yaşamaktadır;
bunların hepsi birden “Kafkas Toplulukları” olarak adlandırılırlar.
Karadeniz ve Hazar Denizi arasındaki Kafkas kıstağı, binlerce yıldır kuzey-güney
arasında önemli bir geçiş yolu ya da bir koridor olmuştur. Bölgenin nüfusu, farklı zamanlarda
göç etmiş olan farklı milletlerden oluşmaktadır. Günümüzde Kuzey Kafkasya’da Ruslar ve
Ukraynalılar, Trans-Kafkasya’da ise Slav-kökenli olmayan gruplar çoğunluktadır; ayrıca
geçmişte sığındıkları dağlarda yaşayan 50’yi aşkın daha küçük gruplar da ayırt edilmektedir.
Çoğunluğu Büyük Kafkas Sıradağları’nın kuzeyinde yaşayan Ruslar ve Ukraynalıların
dışında, her biri bir bağımsız ülke olarak temsil edilen Azerbaycanlılar, Gürcüler ve Ermeniler
en büyük ve önemli milletlerdir. Tüm bu farklı gruplar, tarih boyunca zaman zaman bölgeye
giren daha güçlü grupların baskılarına karşın kültürlerini devam ettirebilmişlerdir.
Bölge topraklarının önce Sovyetler Birliği’ne dâhil edilmesi ve yaklaşık yüz yıl sonra
gelen bağımsızlık devresi hemen tüm bölgede ardında birçok etnik çatışmayı bıraktı.
Ermeniler ve Azeri Türkleri arasındaki çok eskilere dayanan ve giderek büyüyen çekişme,
1992’de Nagorno-Karabağ sorunu ile birdenbire parlayan ve giderek yayılan bir şiddete
dönüşmüştü. Azerbaycan sınırları içinde yer aldığı ve yine Azerilerce yönetildiği hâlde
Ermenistan’ın hak iddia ettiği bu topraklar için çıkan savaş 1994’e kadar sürdü; ardında da
binlerce ölü ve yaklaşık 1 milyon mülteci bırakarak. Bu savaş kitle hâlinde göçlere neden
oldu; Azerbaycan’da yaşayan binlerce Ermenistan’a, Ermenistan’da yaşayan on binlerce
Azeri de Azerbaycan ve İran’a göç etti. Bölgede 1920’lerde Sovyet sosyopolitik plancılar
tarafından düzenlenen bu mekânsal yapı, günümüzde bile dengenin sağlanmasını
önlemektedir.
Trans-Kafkasya, günümüzde, tüm eski Sovyetler Birliği gibi bir geçiş dönemindedir.
Sovyet döneminde diğer bölgelerden tecrit edilen Kafkasya’da, geleceğin bölgesel
coğrafyasını önceden görebilmek güçtür. Bölge ülkeleri komşularının bu topraklar üzerinde
söz sahibi olabilmek (belki de daha fazlası) için sürdürecekleri mücadelenin çok yakınında
yer almaktadırlar. Bağımsızlıklarla değişen bölgenin haritası belki de yeniden değişecektir.
Bu bölgesel coğrafyanın prensibidir. Bölgeler ve yöreler durağan değildirler, değişebilirler.
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Bölüm Soruları
1)
Kafkaslar’ın nüfusunu etnik kökenleri açısından üç ana grupta incelemek
mümkündür. Bu gruplardan birisi de “Türk Kökenliler”dir. Aşağıdakilerden hangisi bu grupta
yer almaz?
a)

Azeriler

b)

Kumuklar

c)

Nogaylar

d)

Osetler

e)

Balkarlar

2)

Azerbaycan günümüzde ne kadar nüfusa sahiptir?

a)

7.5 milyon

b)

9.4 milyon

c)

3.9 milyon

d)

8.6 milyon

e)

3.7 milyon

3)

Kafkasya terimi ilk kez kim tarafından kullanılmıştır?

a)

Dağıstan yerlileri tarafından

b)

Çeçenler tarafından

c)

Osetler tarafından

d)

Gürcistan yerlileri tarafından

e)

Abazlar tarafından

4)
Eski Sovyetler Birliği’nde üretilen turunçgil ve çayın %90’ından fazlasının
karşılayan Kafkas ülkesi hangisidir?
a)

Azerbaycan

b)

Gürcistan

c)

Ermenistan
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d)

Çeçenistan

e)

Dağıstan

5)
Kafkasya’da, iyi nitelikli tarım arazisinin hemen hemen bulunmadığı bir ülkede
yüksek şehirleşme oranlarına rastlanır. Bu ülke aşağıdakilerden hangisidir?
1)

Ermenistan

2)

Gürcistan

3)

Abazya

4)

Çeçenistan

5)

Azerbaycan

6)
Kafkaslar’da iklim koşulları tümüyle ……….. bağlı olarak değişiklik
göstermektedir?
7)
Kafkaslardaki en önemli petrol yatakları başlıca kaç alanda toplanmıştır ve bu
alanlar hangileridir?
8)

Tüm Trans-Kafkasya’nın en yoğun nüfuslu kısmı neresidir?

9)
“Kafkas ülkeleri, genel olarak, Eski Sovyetler Birliği’nin uzak güneybatı
köşesinde Karadeniz ile …………… arasındaki geniş bölgede yer alan ülkelere verilen
isimdir.” ifadesinde boşluk bırakılan yere ne gelmelidir?
10)
“Günümüzde Kuzey Kafkasya’da Ruslar ve Ukraynalılar, Trans-Kafkasya’da
ise …………….. gruplar çoğunluktadır.” ifadesinde boşluk bırakılan yere ne gelmelidir?

Cevaplar: 1)d, 2)b, 3)a, 4)b, 5)a, 6)Yüzey şekillerine, 7)İki alanda toplanmıştır:
1)Bakü çevresinde Hazar Denizi’nin altında ve kıyı boyunca; 2)Çeçenistan’da Grozni’de
dağların kuzeyinde, 8)Bölgenin batısında Karadeniz’i sınırlayan alçak alan, 9)Hazar Denizi,
10)Slav-kökenli olmayan
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12. KAFKASLAR: AZERBAYCAN
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
12.Kafkaslar: Azerbaycan
12.1.Çevre Koşulları
12.2.Nüfus ve Yerleşme
12.2.1. Şehirleşme ve Şehirsel Nüfus
12.3.Ekonomik Yapı
12.3.1. Tarım
12.3.2. Hayvancılık
12.3.3. Balıkçılık
12.3.4. Yeraltı Kaynakları ve Enerji
12.3.4.1.Azerbaycan’da Petrol Üretimi
12.3.5. Sanayi Faaliyetleri
12.3.6. Ulaşım
12.3.7. Turizm
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)
Azerbaycan yeryüzü şekilleri bakımından başlıca kaç bölgeye ayrılarak
incelenebilir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Ülkeler coğrafyası

Ülkeler coğrafyası

Ülkeler coğrafyası

Kazanım

Azerbaycan’da çevre
koşullarının başlıca
özelliklerinin ortaya
konulması; yeryüzü şekilleri
bakımından ayrılabilen dört
ünitenin kavranması.

Azerbaycan’da nüfus
(gelişme seyri, günümüzdeki
durumu) ve yerleşmenin
(şehirleşme süreci ve başlıca
şehirler) genel özelliklerinin
ortaya konulması.

Azerbaycan’da ekonomik
faaliyetlerin genel
özelliklerinin ve ülkenin
sahip olduğu enerji
kaynaklarının bölge ve
dünya ölçeğindeki öneminin
kavranması.

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği
Prof. Dr. Yusuf Dönmez’e ait
“Türk Dünyasının Beşeri ve
İktisadi Coğrafyası” (1987)
adlı kitabın okunması; Prof.
Dr. Nadir Devlet’in (1989),
Prof. Dr. Ramazan Özey’in
(1996, 1997, 2000, 2009,
2010, 2012) ve Prof. Dr.
İbrahim Güner’in (2000,
2006) kaynakçada belirtilen
yayınlarına bakılması.
Prof. Dr. Yusuf Dönmez’e ait
“Türk Dünyasının Beşeri ve
İktisadi Coğrafyası” (1987)
adlı kitabın okunması; Prof.
Dr. Nadir Devlet’in (1989),
Prof. Dr. Ramazan Özey’in
(1996, 1997, 2000, 2009,
2010, 2012) ve Prof. Dr.
İbrahim Güner’in (2000,
2006) kaynakçada belirtilen
yayınlarına bakılması.

Prof. Dr. Yusuf Dönmez’e ait
“Türk Dünyasının Beşeri ve
İktisadi Coğrafyası” (1987)
adlı kitabın okunması; Prof.
Dr. Nadir Devlet’in (1989),
Prof. Dr. Ramazan Özey’in
(1996, 1997, 2000, 2009,
2010, 2012) ve Prof. Dr.
İbrahim Güner’in (2000,
2006) kaynakçada belirtilen
yayınlarına bakılması.
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Anahtar Kavramlar









Azerbaycan,
Apşeron Yarımadası,
Bakü,
Sumgayıt,
Talış Dağları,
Lenkeran Ovası,
Kura-Aras Ovası,
Azeriler
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Giriş
Azerbaycan, Kafkas Dağları’nın güneydoğu yamaçları önünde ve Transkafkasya’nın
doğu kesiminde yer alan bir Türk Cumhuriyeti’dir. Sınır çizgilerinin toplam uzunluğu 2.013
km’yi bulan Azerbaycan, en uzun sınıra doğusunda yaklaşık 810 km boyunca uzanan ve
böylece ülkenin doğu sınırını da belirleyen Hazar Denizi ile sahiptir. Ülkenin diğer
komşularını batıda Ermenistan (asıl Azerbaycan ile 566 km; Azerbaycan-Nahçıvan ile 221
km), kuzeyde Rusya Federasyonu (Dağıstan Cumhuriyeti ile 284 km), güney ve güneybatıda
İran (asıl Azerbaycan ile 432 km; Azerbaycan-Nahçıvan ile 179 km) ve kuzeybatıda da
Gürcistan (322 km) oluşturur. Ayrıca, tümüyle Ermenistan toprakları içinde kalan ve anavatan
ile bağlantısı kesilmekle birlikte Azerbaycan’a ait olan ve yine tümüyle Azerilerin yaşadığı
Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti dolayısıyla Türkiye ile de çok dar (9 km) bir sınıra sahiptir.
Azerbaycan’ın Ermenistan’a komşu olan güney bölgeleri içinde de Ermeni nüfusun
çoğunlukta olduğu Dağlık Karabağ Bölgesi yer alır. Azerbaycan-Ermenistan çatışmasını
doğuran da bu karmaşık coğrafi yapı olmuştur.
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12. Kafkaslar: Azerbaycan
Azerbaycan toprakları dünyanın en eski yerleşim bölgelerinden birisinde yer
almaktadır. Ülkenin güneybatısında yer alan Karabağ bölgesindeki Azıh Mağarasında yapılan
incelemeler sonucunda, bu mağaranın günümüzden yaklaşık 1 milyon yıl önce insanlar
tarafından mesken olarak kullanıldığı tespit edilmiştir. Günümüzdeki Azerbaycan toprakları
üzerinde ilk devletin kurulması, güneyde yaşayan kabilelerin birleşmesi ile MÖ 3. yüzyıl
kadar eski bir tarihe dayanıyordu. Köklü bir tarihi geçmişe sahip olan ve 4. yüzyılda
Hıristiyanlığı seçen ülke, 7. yüzyılın ortalarından itibaren Arapların istilâsı ile Müslümanlığa
geçmiştir. Arap yönetimi altında kurulan Şirvan, Aran ve Mughan gibi çeşitli hanlıklar, 9.
yüzyıldan itibaren bu topraklarda yaşayan İranlıların yerini Türklerin almaya başlamasıyla
birlikte güçlerini yitirmeye başladılar. Ülke, 11. yüzyılın başlarında Selçukluların gelmesiyle
tamamen Türklerin hâkimiyetine geçti. Bu tarihten itibaren uzunca bir süre Türkler ve
Moğollar arasındaki hâkimiyet mücadelelerine sahne oldu; 17. yüzyılda da Pers
İmparatorluğu’na bağlandı.
Bundan yaklaşık iki yüzyıl sonra askerî bakımdan güçlenen Rusların saldırılarına
maruz kalan Azerbaycan, 1828’de Rusya ve İran arasında imzalanan Türkmençay anlaşması
ile bugünde geçerli olan sınır boyunca iki parçaya bölündü. Bu anlaşmaya göre Aras nehrinin
güneyinde kalan ve Güney Azerbaycan olarak anılan kısmı İran sınırları içinde, kuzey
Azerbaycan ise Sovyetler Birliği sınırları içinde kaldı.
1905 Devrimi’nin ardından hızlanan siyasal gelişmelere paralel olarak, Azerbaycan,
Gürcistan ve Ermenistan’dan oluşacak bir Transkafkasya Federasyonu kurulması yönünde
adımlar atıldıysa da etnik ve dinsel uyuşmazlıklar bu girişimin sonuçsuz kalmasına neden
oldu. 28 Mayıs 1918’de Kuzey Azerbaycan Rusya’dan ayrılarak bağımsızlığını ilan etti.
Ancak, Kafkasya’nın bağımsız, demokratik, laik, aynı zamanda da orduya, parlamentoya ve
milli paraya sahip bu ilk devleti bundan iki yıl sonra yeniden Ruslar tarafından işgal edildi;
1922’de de yeniden Sovyetler Birliği’ne katılmak zorunda kaldı. 70 yılı aşkın bir süre
Sovyetler Birliği’ne bağlı cumhuriyetlerden biri olarak kalan Azerbaycan, 1991’de
bağımsızlığını ilan etti

12.1. Çevre Koşulları
Azerbaycan, 86.600 km2’lik yüzölçümü ile üç Kafkas Cumhuriyeti içinde en geniş
alan kaplayanıdır. Ülkede yükseltinin -28 m (Hazar Denizi kıyısı) ile 4.485 m (Büyük Kafkas
Sıradağları üzerindeki Bazardüzü zirvesi) arasında değişmesi farklı yükselti basamaklarının
ya da kuşaklarının meydana gelmesine neden olmuştur.
Ülke arazisinin yarısından fazlası (%57.5’i) 500 m’nin altında yüksekliğe sahiptir.
Başlıca sanayi merkezleri, yoğun tarım bölgeleri ve ulaşım ağlarının tümü bu kuşak dâhilinde
yer alır. Yükselti ve yamaç eğimi arttıkça arazinin değerlendirme ve kullanılma oranı
azalmaktadır. Bununla birlikte 1000 m’ye kadar yükseltiye sahip olan alanlar iyi
değerlendirilmiştir. 1500 m’nin üzerinde kalan ve toplam yüzölçümün %10’unu biraz aşanlar
ise genellikle mera olarak kullanılmaktadır.
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AZERBAYCAN TOPRAKLARININ YÜKSELTİ KUŞAKLARINA GÖRE
DAĞILIMI.
Yükselti
basamakları

Payları(%)

-28-0 m

18.0

0-200 m

24.0

200-500 m

15.5

500-1000 m

15.5

1000-1500 m

12.0

1500-2000 m

7.5

2000-2500 m

4.0

2500 m’den yüksek 3.5
Azerbaycan’ın yeryüzü şekilleri oldukça çeşitli olmakla birlikte başlıca dört bölüme
ayrılarak incelenebilir:
1) Büyük Kafkaslar Bölgesi; Tüm Transkafkasya’nın omurgasını oluşturan dev
Kafkas Dağları, Azerbaycan’ın kuzey sınırını oluşturur. Oldukça derin vadilerle yarılmış olan
Kafkaslar, aynı zamanda ülkenin en yüksek doruklarını da içermektedir. Yükseklikler birçok
yerde 4.000 m’nin üzerindedir ve özellikle Bazardüzü, Bazaryurd ve Tufan Dağları’nda bu
seviyelerden itibaren kalıcı kar sınırının üzerinde oldukça geniş alanlar kaplayan buzullar yer
alır. Bunlardan Bazardüzü’nün zirvesinde yer alan Tihisar buzulu 1.100 m uzunluğunda, 100200 m genişliğindedir ve kapladığı alan 3.5 km2’yi bulur (Özey; 1997-45). Kuzeybatıgüneydoğu doğrultusunda uzanan Kafkas Dağları güneydoğuya doğru yükseltisini kaybeder.
Büyük Kafkaslar Bölgesi, Kafkasların güneydoğusunda yer alan Neojen Plato Alanı’nı da
kapsar. Ayrıca Alazon-Eyriçay, Gusar Düzlüğü ve Hazar Kıyı Ovası da Büyük Kafkaslar
dâhilindeki diğer alt bölümleri oluştururlar.
2) Küçük Kafkaslar Bölgesi; Murat dağı -Şahdağ- Karabağ dağlık alanı, Karabağ
volkanik platosu, Berguşad dağı ve Muğu kütlesinin güneydoğu kısmını kapsayan bu bölge,
ülkenin Türkiye ve İran’a bitişik olan engebeli bölgesini oluşturur. Yaklaşık 1.500 m
yükseltide yer alan güzel manzaralı Gyoygyol Gölü de buradadır.
3) Talış Dağ Sistemi ve Lenkeran Ovası; Ülkenin güneyinde kuzeybatı-güneydoğu
doğrultusunda 100 km boyunca uzanan Talış Dağları’nın en yüksek noktası 2.477 m’deki
Kuyumyurkvoy Tepesi’dir. Sürekli akarsular tarafından yarılmış olan bu bölgede, aynı
zamanda çok sayıda kuru vadiler de yer almaktadır.
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4) Kura-Aras (Kür-Aras) Ovası; Dağlık alanlar arasında yer alan ve geniş bir alan
kaplayan bu düzlükler bölgesi “dağ eteği düzlükleri”, “ova düzlükleri” ve “kıyı ovaları”
olmak üzere üç ayrı morfolojik üniteye ayrılmaktadır. Gence, Karabağ-Mil ve Cebrayil
düzlükleri dağların eteklerinde yer alan düzlüklerin en önemlileridirler. Şirvan, Güney Mugan
ve Mil-Mugan-Şirvan ovaları da ova düzlüklerinin en önemlilerini oluştururlar ve akarsuların
getirdiği alüvyal depolarla örtülmüşlerdir. Kıyı ovaları ise, Kura nehrinin Hazar Denizi’ne
döküldüğü delta kesiminde yer alan Salyan ve Güneydoğu Şirvan ovalarından oluşur (Özey;
1997-45).
Azerbaycan’da yeryüzü şekilleri gibi iklim de çeşitlilik sunar. Azerbaycan’ın
%65’inde subtropikal iklim hâkimdir. Bu iklim tipinin görüldüğü ülkenin doğu ve orta
bölümlerinde kışlar ılık ve yağışlı, yazlar sıcak ve kurak geçer; yıllık ortalama sıcaklık 140160C dolayındadır; en soğuk ay ortalamaları 40-60C, en sıcak ay ortalamaları ise 250260Carasında değişir. Soğuk iklime sahip dağlık alanlar dışında, geri kalan kesimler ılıman bir
iklime sahiptir.
Azerbaycan’da kıyı kuşağından dağlık alanlara doğru karasallık artar. Buna bağlı
olarak, ülke genelinde dört ayrı sıcaklık rejimi tipi ayırt edilebilmektedir: Birinci tip, Hazar
Denizi kıyıları ile Kura-Aras nehirlerinin suladığı düzlük alanlarda görülür. Yaz ortalamasının
26-270C, kış ortalamasının 30C dolayında olduğu bu tipte yıllık sıcaklık farkı 210C ile 260C
arasında değişir. İkinci tip, Kafkas Dağları’nın eteklerinde hâkimdir. Kış ortalamalarının 00C
ile -30C arasında olduğu bu rejimde, yıllık sıcaklık farkı 20-230C kadardır. Üçüncü tip ise
Nahçıvan çevresinde hüküm sürer; bu bölgede karasalllık iyice artar ve en sıcak ve en soğuk
aylar arasındaki fark 300C’yi bulur. Kafkas Dağları’nın 1.500 m’nin üzerinde kalan
kısımlarında dördüncü rejim tipi seçilir ki yıllık sıcaklık farkları Nahçıvan’da olduğu kadar
yüksek olmayıp 200C dolayında olmasına rağmen, bu kez kış ortalamaları -60C’nin altında
seyretmektedir (Özey; 1997-46). Bununla birlikte, Azerbaycan arazisinin yarısından çoğu
yılda birden fazla ürün alınabilmesi için yeterli sıcaklığa sahiptir. En yüksek yıllık ortalama
sıcaklık Şirvan, Muğan, Mil, Karabağ düzlükleri ile Lenkeran ovası ve Apşeron
yarımadasında görülür. Bu bölgelerde 14-14,50C dolayında olan yıllık ortalama sıcaklıklar
pamuk, zeytin, çay gibi türlerin yetiştirilmesine olanak sağlar. Dağ eteği ovalarında 10-120C
arasında değişen ortalamalar daha yüksek kesimlere doğru giderek azalmakta ve 200 m’lerde
4,5-6,50C arasında değişirken 3.000 m’nin üzerinde artık 00C’nin altına düşmektedir.
Azerbaycan’da sıcaklık rejimi gibi yağış rejimi de yer yer değişmektedir. Genel olarak
kuzey ve kuzeybatıda yüksek olan yağış değerleri merkezî ve doğu kesimlerde daha düşüktür.
Buna bağlı olarak, Apşeron yarımadasında 200 mm’nin altında olan yağış miktarı Lenkeran
ovasının güneyinde 1.700 mm’yi aşar. Ülkenin büyük bir kısmını içine alan Kura-Aras ovası,
Nahçıvan’ın Aras düzlükleri ve Gence-Kazah düzlüklerinin tamamına yakınında yıllık yağış
200-400 mm arasında değişir. Dağ eteği düzlüklerinde yağış biraz daha artar; bu düzlüklerde
400-600 mm arasında olan değerler daha yükseklere doğru 600-1.200 mm’yi bulur. Özellikler
bu dağ eteği düzlükleri ile dağlık alanlarda ilkbahar ve yaz aylarında sık sık görülen dolu
şeklindeki yağışlar, tarım alanlarında büyük zararlara yol açmaktadırlar. Kar yağışları ise

247

Apşeron yarımadası, Kura-Aras ve Lenkeran ovalarında az görülür, hatta bazı yıllar hiç
görülmez. Dağlık alanlarda ise kar örtüsü 3-4 ay, bazen de daha uzun süre yerde kalır.
Azerbaycan’da Apşeron yarımadası, Bakü ve Apşeron takımadaları ile çevrelerinde
kuzey (Hazri) ve güney (Gilavar) yönlü, geri kalan alanlarda ise kuzeybatı ve güney yönlü
rüzgârlar hâkimdir. Özellikle Apşeron yarımadası ve çevresinde esen şiddetli rüzgârlar
(saniyede 20-30 m, bazen daha hızlı) deniz ulaşımı ile petrol ve doğalgaz işletmeciliğini
zorlaştırmaktadır. Kura-Aras ovasında da yazın İran ve Arabistan yaylalarından esen rüzgârlar
bu kez tarımsal ürünleri olumsuz yönde etkiler.
Azerbaycan’da topraklar çoğunlukla yüksek verimliliğe sahiptir. Özellikle Kura-Aras
ovasını kaplayan alüvyal topraklar son derece verimlidir. Kura nehrinin aşağı kesimlerinde
bazı bataklık araziler görülmekle birlikte, bu topraklar ıslah çalışmaları ile tarıma uygun hâle
getirilebilmektedirler. Büyük ve Küçük Kafkas Dağları’nın yamaçlarında tahıl, üzüm, pamuk
ve sebze yetiştirilen kestane renkli topraklar yaygındır. Bu dağlarda ormanlarla kaplı
alanlarda bulunan kahverengi topraklarda daha çok tahıl ve patates yetiştirilirken, daha
yüksek kesimlerdeki topraklar genellikle dağ otlakları olarak kullanılmaktadırlar. Nemli
subtropikal iklim şartlarının hüküm sürdüğü Lenkeran-Astara bölgesi ise üzerinde turunçgiller
ve çay gibi ürünlerin yetiştirildiği sarı toprakların yayılış alanında kalır. Yine Lenkeran ovası
ile Apşeron yarımadasında kıyılarda yer alan kumlu topraklarda da esas olarak sebze
yetiştirilir. Bununla birlikte, Azerbaycan’ın 8.6 milyon hektarı bulan toprak varlığının
yarısından çoğu (%51’i) tarım dışı kullanılmaktadır. 1990’lı yıllarda kişi başına düşen toprak
miktarı 1940’lara göre iki katı kadar azalmıştır. Erozyona maruz kalan tuzlu ve bataklıklaşmış
topraklar giderek artmaktadır. Bu nedenle, toprakların erozyon, kirlenme ve tuzlanmadan
korunması için gereken tedbirlerin alınması ülke ekonomisi için büyük önem taşımaktadır.
Ülkede topoğrafik yapının çok çeşitli olması, farklı iklim ve toprak tiplerinin
görülmesi bitki örtüsü özelliklerine de yansır. 4.100’ün üzerinde bitki türünün yaygın olduğu
Azerbaycan’da demir ağacı (Talış dağlarının Hazar Denizi’ne bakan nemli yamaçlarında),
eldar çamı (Gabırrı çayının doğusunda) ve kestane yapraklı meşe (merkezî dağlık alanda) gibi
nadir türler dikkat çekmektedir. Bitki türleri yükselti kuşaklarına göre değişir. Nehir
tabanlarında ve Hazar Denizi kıyılarında tuzcul ve bataklık bitikleri yetişir. İç kısımlarda,
özellikle Kura oluğunda step formasyonu hâkimdir; ancak yağışın 200 mm’nin altında olduğu
kesimlerde step kurakçıllaşır ve cılızlaşır. Genellikle ormanlarla kaplı olan dağlık alanlarda
ise, 500-600 m’lere kadar kolşik flora görülür. Bunun üzerinde 1.200 m yüksekliğe kadar
kayın, kestane, ıhlamur, gürgen gibi yapraklarını döken tipler, 1.200 m’den itibaren de iğne
yapraklı ormanlar (Kafkas çamı) yer alır. Ülkedeki dağlık alanlarda meşe, kayın ve çam diğer
ağaç türlerine göre çok daha fazladır (%82). Ormanın üst sınırı Talış Dağları’nda 2.300-2.800
m’ye çıkarken, Kafkas Dağları’nın güney yamaçlarında 2.600-2.800 m’ye kadar ulaşır. Bu
seviyelerden sonra da Alpin çayırlara geçilir. Bu çayırlıkları oluşturan çeşitli otsu bitkiler yaz
otlaklarının (meraların) yem rezervlerini oluştururlar. Ülke arazisinin %12’sini kaplayan
ormanlar daha çok su ve toprak koruyucu öneme sahip oldukları için sanayide kullanılmaları
devletçe sınırlandırılmıştır.
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Su kaynakları bakımından zengin olan Azerbaycan’da 7.860 tanesi 10 km’den daha
kısa olan toplam 8.350 akarsu bulunmaktadır. Bu akarsular ülke yüzeyine düzensiz olarak
dağılmış bulunmakla birlikte, 1.000-1.500 m arasında yüksekliğe sahip dağlık alanlarda
akarsu ağı oldukça sıktır. Ülkenin en büyük nehirleri Kura (Kür; 1.515 m) ve Aras (1.071
m)’tır; Kura, Azerbaycan’ın olduğu gibi, tüm Kafkasya’nın da en büyük akarsuyudur.
Yaklaşık 200 km’si Türkiye’de, 900 km’si ise Azerbaycan toprakları içinde kalan Kura
nehrinden içme suyu temininde, sanayi tesislerinde ve tarımsal sulamada yararlanılır. Kura
nehrinin en büyük kolu olan Aras’ın suları ise, genellikle bulanık olduğu için, daha çok
tarımsal sulamada kullanılır.
Azerbaycan’da, başta Kura ve Aras olmak üzere, akarsular üzerinde kurulan barajların
sayısı 30’un üzerindedir. Bunların en büyükleri Kura üzerindeki Mingeçevir, Varvara ve
Şemkir barajlarıdır. Azerbaycan günümüzde 37 milyar kwh olan potansiyel enerji rezervinin
yaklaşık %20’sini kullanmaktadır; bu değer bir diğer Kafkas ülkesi olan Gürcistan’ın
potansiyel rezervlerinin yaklaşık yarısı olmakla birlikte, Ermenistan’a ait rezervlerin iki
katından daha fazladır.
Azerbaycan’ın su rezervlerinin önemli bir kısmını da yeraltı suları oluşturur; bu
rezervlerin 5.1 km3 olduğu sanılmaktadır. Ancak yeraltı sularının yüzeye yakınlığı, dolayısı
ile kullanılabilirlikleri yer yer değişmektedir. Örneğin, Apşeron ve Kabustan gibi yeraltı
sularının daha derinlerde yer aldıkları kurak bölgelerde belirgin bir su sıkıntısı çekilmektedir.
Bu bölgelerde yeraltı suları yüzeye yakın olsalar bile bu kez de çoğunlukla yüksek tuzluluk
oranlarına sahip olmaktadırlar.
Ülkede su rezervleri içinde göller büyük önem taşımazlar. Sayıları az olan göllerin
nispeten büyük olanlarının da suları tuzludur. Buna karşılık, Azerbaycan çeşitli mineraller
içeren su kaynaklarına sahiptir. Büyük Kafkas Dağları’nın güneydoğu kesiminde, Apşeron ve
Lankeran bölgeleri ile Nahçıvan’da, jeolojik özelliklerine göre birbirlerinden farklı olmakla
birlikte, dünya çapında önemli sayılabilecek 200 kadar madensuyu kaynağı bulunmaktadır.

12.2. Nüfus ve Yerleşme
Azerbaycan, eski Sovyetler Birliği’nde de nüfusun artışının yüksek ve nispeten yoğun
olduğu cumhuriyetler arasında yer almaktaydı. Ülkenin nüfusu periyodik olarak artmış;
Sovyet istatistiklerine göre 1926’da 2.314.000 olan toplam nüfus 1939’da 3.274.000’e,
1959’da 3.689.000’e, 1970’de 5.117.000’e, 1979’da 6.028.000’e, 1989’da 7.021.000’e ve
nihayet 1997’de de 7.575.000’e çıkmıştı. Günümüzde 9.5 milyona yakın bir nüfusa sahip olan
Azerbaycan, tüm Kafkaslar Bölgesi’nin en fazla nüfuslu ülkesidir.
Azerbaycan’da en yüksek nüfus artış oranları, yüzyılın başında Bakü petrollerinin
çektiği Rus nüfusun neden olduğu önemli artışlardan sonra, 1940-1970 yılları arasında
gerçekleşti. Nüfusun bu devredeki artış hızı birçok eski Sovyet cumhuriyetine oranla oldukça
yüksekti; örneğin Rusya Federasyonu’na göre yaklaşık 3, Letonya’ya göre 6, Ukrayna’ya
göre ise 7 kat. Ülkede nüfus artış hızı 1970’lerden itibaren düşmeye başladı; bu durum, İkinci
Dünya Savaşı’nın ve ikinci Bakü petrol sahasının keşfedilmesinin etkileri ile son 20-25 yıl
içinde kadınların ekonomik hayatta giderek daha çok yer almaları dolayısıyla doğurganlık
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oranlarının düşmesi ile açıklanmaktadır. Ancak, nüfus artışındaki asıl belirgin düşüşler
1990’lardan itibaren görüldü. 1991’de bağımsızlığın kazanılması ile başlayan bu sürecin ilk
yıllarında sistem ve yapı değişikliğinin getirdiği sorunlarla boğuşan ülkede nüfus artış oranı
%4’lere kadar düşerken, 1993’te Ermenistan ile başlayan savaş nüfus artış oranlarının %1’in
de altına inmesine yol açtı. Azerbaycan’ın nüfusu son yılların %0.5 dolayındaki artış
oranlarıyla hemen hemen durağan bir hâle gelmiştir.
Azerbaycan’da en yüksek nüfus yoğunluk değerlerine Apşeron yarımadası ile KuraAras vadisi boyunca uzanan verimli topraklarda rastlanır. Ülkede nüfus yoğunlukları da
giderek artmıştır. Ancak, bu artış sürekli olmakla birlikte, nüfus artış oranlarında olduğu gibi
giderek hızını yitirmiştir. 1926’da her kilometrekareye 27 kişi düşerken, bu değer 1939’da
39.9’a, 1989’da da 81’e kadar çıkmıştır. 1990’lı yıllardan itibaren oldukça yavaş artan nüfus
yoğunluğu değerleri 1994’de 86’ya çıktıktan sonra bir süre sabit kalmış ve günümüzde 105.8
olmuştur. Bununla birlikte bu ortalama değerler nüfusun oldukça seyrek olduğu yüksek dağlık
alanlarda (800-1.000 m) kilometrekareye 8-10 kişiye kadar düşmekte, nüfusun en yoğun
olduğu Apşeron yarımadası ve Bakü çevresinde ise 750’ye ulaşabilmektedir.
Azerbaycan, Azeri lehçesi ile konuşanların, Azerilerin ülkesi demektir. Azeriler, 11.
yüzyılda Oğuz ve Selçuklu göçleriyle bölgeye gelen Türklerle ilk çağlardan beri Kafkas
ötesinde yaşayan İranlıların ve öteki kavimlerin etnik karışımı olan bir millettir. Azeriler
kendi ülkelerinde nüfusun çok büyük bir çoğunluğunu -%91.6’sını oluşturmakla birlikte, az
miktarda diğer etnik gruplar da bulunmaktadır. Azerbaycan’da Azerilerden ikinci en büyük
etnik grubu, yakın zamanlara kadar Ruslar oluşturuyordu. Daha 1970’de toplam nüfusun
%10’unu oluşturan Rusların payları giderek azalarak 1980’li yılların sonunda %5.6’ya kadar
düşmüştü. Bağımsızlığın kazanılıp kendi ülkelerine dönmeye mecbur tutuldukları 1990’lı
yıllarda sayıları daha da azalan Ruslar, günümüzde Azerbaycan toplam nüfusunun ancak
%1.3’ünü oluşturmaktadırlar. Ermenilerin toplam nüfustaki payları da giderek azalmıştır;
Ruslar gibi 1989’da nüfusun %5.6’sını oluşturan Ermenilerin payları artık %1.3’e kadar
düşmüştür ve Ermenilerin tümü Dağlık-Karabağ bölgesinde yaşamaktadır. Buna karşılık
Nahçıvan’da yaşayanların tümü Azeridir. Daha önce iki büyük azınlık grubu oluşturan Ruslar
ve Ermenilerin bağımsızlık sonrası süreçte yaşanan gelişmelere bağlı olarak sayılarının hızla
azalması, günümüzde Dağıstanlıları ülkenin en büyük azınlık grubu yapmıştır. Azerbaycan’da
nüfusun çok sayıda etnik gruba bölünmesi (ya da çokulusluluk) daha çok orta ve büyük
şehirlerde karakteristiktir. Yukarıda da değinildiği gibi ülke nüfusunun çoğunluğunu oluşturan
Azerbaycan Türkleri Azerbaycan dışında başta Güney Azerbaycan (İran) olmak üzere
Türkiye’de, Gürcistan’da, Rusya’da, Kazakistan ve diğer Orta Asya Cumhuriyetlerinde de
yaşamaktadırlar.

12.2.1. Şehirleşme ve Şehirsel Nüfus
Azerbaycan’da şehirler 18. ve 19. yüzyıllarda, o devredeki yapının gerektirdiği şekilde
hanlıkların merkezi olan, ticaretin az-çok geliştiği ve el idari sanatlarının önem taşıdığı kale
ya da üs fonksiyonuna sahip yerleşmelerdi (19. yüzyılın ilk çeyreğinde Bakü,
Yelizabetpol/Gence, Nahcıvan, Ordubad, Şuşa gibi büyük şehirlerde çalışan zanaatkâr sayısı
2.400 dolayında idi; bu 1850’lerden sonra 4.400 kişiye ulaşmıştı. El sanatlarıyla uğraşanların
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sayıları aileleriyle birlikte 22.000’i geçiyor, bu da şehirlerin nüfuslarının %22’sinden fazlasını
oluşturuyordu). Kervanyolları üzerinde yer alan şehirler ticaret faaliyetleri ve el sanatlarının
gelişmesine bağlı olarak hızla büyüdüler. Ancak henüz üretimde belirgin bir ihtisaslaşma
görülmüyordu. Çevredeki kırsal yerleşmelerle etkileşim son derece azdı ve şehirsel etki alanı
çok dardı. 19. yüzyıl sanayi devrimi, Azerbaycan şehirlerinde 3.000 kadar sanayi tesisinin
kurulmasına yol açtı. Bu dönemde Azerbaycan, artık Rusya ve dünya pazarlarında yerini
almaya başlamıştı. Ülkede petrol çıkarımı, petrol rafinerileri, makine imalatı, inşaat-enerji
malzemeleri üretimi devreye girdi; madencilik ayrı bir sanayi kolu olarak hızla gelişme
sürecini yakaladı. Bakü-Tiflis (1883) Bakü-Derbent (1900), Erivan-Nahcıvan (1906)
demiryollarının yapımı şehirlerin büyümesini sağladığı gibi yeni şehir ve kasabaların da
doğmasına yol açtı. Böylece Azerbaycan’da şehirlerin dağılışı yeni bir yapı kazanmış
oluyordu. Diğer yandan şehirlerdeki üretim teknolojisi kökten bir değişime uğruyor, üretimde
uzmanlaşma giderek artıyordu. Bu devre aynı zamanda Bakü’nün hızla büyümesine de
tanıklık etti. Ancak, Birinci Dünya Savaşı ve Ekim 1917 devrimi tüm ekonomik ve sosyal
yaşamı olduğu gibi şehirleşmeyi de etkiledi; 1913-1920 yılları arasında şehirsel nüfus
yaklaşık %36 oranında azalmıştı.
AZERBAYCAN’DA ŞEHİRSEL VE KIRSAL NÜFUSUN TOPLAM NÜFUS İÇİNDEKİ
PAYLARI
Yıllar

Şehirsel Nüfus
(%)

Kırsal Nüfus
(%)

1913

24.0

76.0

1926

28.0

72.0

1940

37.0

63.0

1959

48.0

52.0

1979

53.0

47.0

1986

54.0

46.0

1989

54.0

46.0

1990

53.8

46.2

1994

53.0

47.0

1995

52.7

47.3

1996

52.5

47.5

1997

52.4

47.6
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2011

53.6

46.4

Şehirsel nüfus 1920’li yıllardan sonra yeniden artmaya başladı. Sovyetler Birliği
Azerbaycan’ın bir sanayi bölgesi olarak değerlendirilmesini öngörüyordu; böylece sanayi ve
inşaat sektörleri teşvik edildi. Bu sektörlerde çalışanların oranları arttıkça şehirli nüfusun
oranı da arttı. Sovyet rejiminin 1990’lara kadar süren bu etkileri sonucunda doğuda Bakü,
batıda da Gence-Taşkesen birer sanayi merkezi olarak giderek büyüdüler (Soykan; 1994120,121). Gerçekten de bu devrede Sovyet hâkimiyetinde kalan Türk ülkeleri içinde
şehirleşmenin çok hızlı cereyan ettiği ülkelerden biri de Azerbaycan’dır. Şehirleşmenin bu
seyrinde, stratejik kaygılar yanında yarım asır boyunca tek başına Sovyet petrolünün
tamamına yakınını karşılayan Bakü petrolleri etkili olmuş ve ikinci Bakü petrol sahası
keşfedilinceye kadar Slav kökenli nüfusu buraya çekmiştir (Dönmez; 1987-48).
Azerbaycan’da şehirsel nüfusun artışına İkinci Dünya Savaşı büyük bir engel teşkil
ettiyse de savaş sonrasında Azerbaycan ekonomisi yeniden toparlandı. 1960’lı yıllarda
şehirsel nüfus yeniden artma eğilimine girdi. Bu devrede artık Apşeron yarımadası dışındaki
yeraltı zenginlikleri de kullanıma açıldı; kurulan 121 yeni sanayi tesisinin yanı sıra
Mingeçevir hidroelektrik santralinin hizmete girmesi, Gence-Taşkesen entegre sanayi
bölgesinin yenilenmesi, Bakü ve Sumgayıt’ta yeni petrol rafinerilerinin açılması şehirleşmeyi
hızlandırdı. 1959-1970 arasında kalan devrede Sovyetler Birliği’nde şehirsel nüfusun yıllık
artış oranı %3.2, Azerbaycan’da ise %3.5 idi. Yine aynı devrede şehirli nüfus Sovyetler
Birliği’nde %6 oranında arttığı hâlde, Azerbaycan’da %30’luk bir artış görülmüştü.
Sanayi ve inşaat sektörlerindeki gelişmeler, 1960’larda olduğu gibi, 1970’lerde de
şehirsel nüfusun artmasında önemli rol oynadı. Ancak şehirlerdeki hızlı nüfus artışı ile sosyoekonomik gelişmeler bir arada gidemediği için, sanayi faaliyetlerinin gelişmediği hatta birçok
hizmetin bile ulaştırılamadığı kırsal yerleşmelerden (kent tipli) kasaba 4 ve şehirlere göçler
başladı. Böylece ülkenin Apşeron yarımadası gibi şehirleşme oranının yüksek olduğu
bölgelerinde nüfus hızla ve büyük miktarlarda artarken, kırsal alanlar (özellikle dağlık
bölgeler) önemli ölçüde nüfus kaybetti. Ayrıca son 6-7 yıl içinde Ermenistan’ın işgal ettiği
Dağlık Karabağ’daki ve diğer ülkelerdeki Azerilerin anavatanlarına dönmek zorunda
bırakılmaları da şehirsel nüfusun artmasına yol açan bir diğer etken olmuştur. Toplam sayıları
850.000 dolayında (192.100’ü Ermenistan’dan, 39.000’i Özbekistan’dan, 1.600’ü
Kazakistan’dan, 1.000’i Rusya Federasyonu’ndan gelenlerden ve 616.500’ü de kendi
Günümüzde “Başkanlık Tipi Cumhuriyet” ile yönetilen Azerbaycan, idari açıdan 65 ilçeye bölünmüştür.
Ayrıca cumhuriyete doğrudan bağlanan ve “şehir” olarak nitelenen şehir merkezleri bulunmaktadır. Bunlar
başkent Bakü, Sumgayıt, Eli Bayramlı, Yevlah, Gence, Lenkeran, Mingeçevir, Naftalan, Hamkendi, Şeki ve
Şuşa’dır. İdari yapıda “Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti” de ayrı bir statüye sahiptir. Başkenti Nahçıvan olan bu
özerk cumhuriyet 6 ilçeye bölünmüştür (bu ilçe merkezlerinin sayısı, Azerbaycan ilçe merkezleri sayısına
dâhildir).
Azerbaycan’da yerleşmeler, nüfus miktarları ve çalışanların ekonomik faaliyet kollarına dağılımına göre,
“şehir”, “şehir tipli kasaba” ve “köy” olmak üzere üç gruba ayrılmaktadır. Şehir, nüfusu 5.000’in üzerinde olan
ve çalışanların % 85’i işçi ve memurlardan oluşan yerleşmelerdir. Şehir tipli kasaba, nüfusu 3.000’in üzerinde;
köy ise nüfusu 5.000’in altında olan ve burada yaşayanların tarımla uğraştığı yerleşmelerdir.
4
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vatanlarında mülteci durumuna düşenlerden oluşuyor) bu göçmenler, başta Bakü olmak üzere
büyük şehirlerin nüfuslarında hızlı bir artış yaratmışlardır.
Azerbaycan’da 20. yüzyılın başlarında nüfusun yalnızca 1/4’ü şehirlerde yaşıyordu; o
yıllarda Bakü (yaklaşık 335.000 nüfusa sahipti) dışındaki şehirler oldukça küçüktü ve
ortalama nüfusları 6.000 dolayındaydı. Ülkenin idari yapısında önemli birer unsur olan şehir
tipli kasabalar ise 1920’lerden sonra ortaya çıkmaya başladılar. Geçen zaman süreci içinde bir
yandan şehirlerin nüfusları doğal artışlarla ve kırsal alanlardan aldıkları göçlerle hızla artarken
diğer yandan da köyler şehir tipli kasabalara ve onlar da şehirlere dönüşmüştür. Özellikle son
yıllarda küçük şehirsel yerleşmelerin birleşerek gruplaşma eğilimleri hızlanmıştır. BaküSumgayıt aglomerasyonunda izlenildiği gibi, böyle hızlı bir dönüşüm yeni idari merkezlerin
oluşmasına ve küçük idari birimlerin kısa sürede ekonomik ve kültürel yönden gelişerek şehir
seviyesine yükselmesine neden olmaktadır. Azerbaycan’da yüzyılın başında 15 dolayında
olan şehir sayısı günümüzde 190’a (şehir tipli kasaba ve şehirler toplamı) varmış; şehirsel
nüfusun oranı da 1990’lardan sonra hemen hemen sabit kalmakla birlikte, %52’yi aşmıştır.
Ancak, şehirsel yerleşmelerin yoğunluğu ve şehirsel nüfus bakımından bölgesel
farklılıklar bulunmaktadır. Apşeron ülkenin en fazla şehirsel nüfusa sahip bölgesidir; bölgenin
Azerbaycan yüzölçümündeki payı ancak %6.8 kadarken, şehirli nüfusun %60’ı burada yaşar.
Bu bölgedeki Bakü-Sumgayıt aglomerasyonu, Sovyetler Birliği’ndeki en büyük
aglomerasyonlar arasındaydı. Gerçekten de son derece elverişli coğrafi konumu ve buna bağlı
olarak ulaşımda kolaylık, zengin doğalgaz ve petrol yatakları, çok sayıdaki yüksekokullar ve
Bakü’nün ülkenin idari merkezi oluşu bölgede şehirsel nüfus oranının yüksek olmasını
sağlayan faktörler olmuşlardır. Ülkenin iç kısımlarında yer alan Gence bölgesinde de yüksek
şehirleşme oranlarına rastlanmaktadır. Şehirleşme hareketinin 1940’lı yılların sonlarında
başladığı bölge, şehirsel nüfus bakımından Apşeron bölgesinin ardından ülkenin ikinci büyük
bölgesini oluşturmaktadır; günümüzde bölge toplam nüfusunun %70’i şehirlerde yaşar.
Şehirlerin ortaya çıkmaları ve gelişmelerinde bölgenin ana ulaşım yolları üzerinde yer alması
önemli rol oynamıştır. Nitekim Gence, Şemkir, Tovuz, Ağstafa gibi şehirlerle birçok kasaba
1883’de Transkafkasya demiryolunun bölgeden geçmesiyle büyümüşlerdir. Çoğunluğu birer
ulaşım merkezi niteliğinde olan bölge şehirlerinin %90’ı bu hattın 5-10 km uzağında yer
alırlar. Bu durum Azerbaycan’ın Transkafkasya’nın geri kalanı ile de ulaşım-ticaret
bağlantılarını kolaylaştırmaktadır. Buna karşılık Gazah, Şeki, Lenkeran, Arasboyu, Şirvan ve
Nahçıvan bölgelerinde şehirleşme oranları düşüktür; bu bölgelerde şehirsel nüfusun oranı
%30’un altındadır.
AZERBAYCAN’IN BAŞLICA ŞEHİRLERİ VE NÜFUSLARI
1990

1994

1995

1996

1997

2012

Bakü

1.763.300

1.739.900

1.733.200

1.727.200

1.725.500

2.122.300

Gence

283.600

292.500

293.500

293.300

294.100

313.300
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Sumgayıt

258.700

270.000

271.500

272.700

273.200

312.000

Mingeçevir

90.900

97.200

97.700

97.200

97.400

99.775

Azerbaycan’da şehirler fonksiyonel yapıları (ekonomik faaliyet kolları ve çalışanların
bu faaliyet kollarına göre dağılımları) bakımından beş grupta incelenmektedirler: Çok
fonksiyonlu şehirler (Bakü, Gence, Nahçıvan, Hankendi), sanayi şehirleri (Sumgayıt, Eli
Bayramlı, Mingeçevir ve diğer 16 şehir), ulaşım ve ulaşım-sanayi şehirleri (Yevlah, Ağstafa
ve diğer 8 şehir), idari fonksiyona sahip yerel ekonomik merkezler (Ağdam, Laçin ve diğer 30
şehir) ve rekreasyon-turizm şehirleri (Naftalan, Şuşa). Azerbaycan şehirleri coğrafi
konumlarına göre de çeşitlilik sunarlar. Şehirlerin büyük çoğunluğu düzlüklerde ve dağ eteği
ovalarında yer alırlar; ancak Taşkesen ve Şuşa gibi orta yükseklikteki dağlık alanlara
yerleşmiş olanları da vardır. Bununla birlikte, Azerbaycan şehirlerinin hemen tümü için
geçerli olan özellik, demiryolları ve karayollarının kenarında ya da kavşaklarında kurulmuş
olmaları ve bu konumlarının onların gelişmelerine büyük olanak sağlamasıdır. Diğer yandan
sanayi merkezleri de şehirlerin ortaya çıkmaları ve büyümelerinde önemli çekim gücüne
sahiptirler.
Başta Bakü olmak üzere, Gence, Sumgayıt, Mingeçevir, Ali Bayramlı, Lenkeran,
Ağdam, Şuşa, Şiki, Nahçıvan, Ordubad, Gazah, Şamahı, Guba ve Yevlah Azerbaycan’ın
başlıca şehirlerini oluştururlar.

12.3. Ekonomik Yapı
Azerbaycan’da 19. yüzyılın ikinci yarısı ile 20. yüzyılın başları ekonomik gelişmeye
(ve kapitalist sistemin ortaya çıkışına) tanıklık etti. Sanayi, ticaret ve ulaşım sektörlerinde
tümü yerel girişimcilere ait olan çeşitli işletmelerin faaliyete geçtiği bu devrede, sanayi
faaliyetleri ile iç ve dış ticaretin dinamizm kazandığı şehirler başta Bakü olmak üzere, Gence,
Şeki, Şuşa ve Şemahi olmuştu. 1870’de Bakü bölgesinde faaliyette olan 46 petrol
rafinerisinden 25’i Azerilere aitti. Yine 1870’li yıllarda 26.000 ton olan petrol üretimi 1901
yılında 11.000.000 tona uılaşmıştı. Petrol taşımacılığının %80’inin Hazar Denizi üzerinden
gerçekleştirilmesi nedeniyle, taşıma filolarının Azeri firmalarının elinde bulunmasına da özen
gösterildi. Azerbaycan’da balıkçılık ve balık ürünleri sanayi, petrol sanayinden biraz daha
geç, 20. yüzyılın başlarında gelişmeye başladı. Yabancı sermayenin de sektörde küçük bir
payla yer almasına rağmen, sermayenin büyük çoğunluğu Azerilere aitti. Azeri girişimciler
elektrik, sanayi, matbaa-basım işleri, un fabrikaları, müteahhitlik hizmetleri, çeşitli makineler
ve sondaj işletmeleri gibi alanlarda yatırımlar yapıyorlardı; örneğin 1989’de Bakü’de
Kafkasya İplik İşletme A.Ş. adıyla kurulan fabrika, 5 yıl gibi kısa bir süre içinde bölgenin en
büyük iplik işletmesi hâline gelmişti. 1913’de Bakü Ticaret Bankası kuruldu. Bankanın
kuruluşundaki temel amaç, petrol, pamuk, pirinç ve makine üretimi ile ekonominin diğer
sektörlerinde finansman sorununu gidermek ve Azeri girişimcileri her yönden desteklemekti.
Bu dönemde tarımsal faaliyetlerde de önemli gelişmeler görüldü. 19. yüzyılın
sonlarından itibaren pamuk ekimi, başta Kür-Aras ovası ile Muğan ovasının sulanabilen
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kısımları olmak üzere, daha geniş alanlara yayıldı. 1913 yılına gelindiğine pamuk üretimi
64.000 tona ulaşmıştı. Ancak pamuk ekili alanların genişlemesi buğday ekili alanların
daralmasına yol açtı. Daha önce tahıl ihraç eden bir ülke olan Azerbaycan, 1880’lerden sonra
buğday ihracatını durdurdu. Bununla birlikte, koza, üzüm ve tütün üretiminde büyük artışlar
kaydedildi; 1913’de üzüm üretimi 50.000 tona ulaşmıştı. 20. yüzyılın başlarında hayvansal
ürünlerden yalnızca yün ihraç ediliyordu; diğer tarımsal ürünler ise tümüyle yerel pazarda
satılıyor ve tüketiliyordu. 1880’lerde büyük gelişme gösteren sanayi (özellikle petrol sanayisi)
demiryollarının yapılmasını ve deniz taşımacılığının gelişmesini sağladı. 1883’de Bakü-Tiflis,
1900’de Azerbaycan-Rusya demiryolları açıldı. 1907’de ise Bakü-Batum petrol boru hattı
yapıldı. Tüm bu gelişmeler sonunda, 19. yüzyılın ikinci yarısı ile 20. yüzyılın başlarında,
Çarlık Rusya’sının sınırlayıcı kurallarına ve sömürgeci tutumuna rağmen, ulusal önem taşıyan
büyük işletmeler ortaya çıkmışlardı.

12.3.1. Tarım
Geniş ve verimli tarım arazilerine sahip olan Azerbaycan’da tarım en önemli
ekonomik sektördür. Bununla birlikte, 1990’da eski Sovyetler Birliği’nin toplam gıda
üretiminin %1.6’sını, pamuk üretiminin %7’sini, üzüm üretiminin %21’ini, tütün üretiminin
%22.5’ini ve siyah havyar üretiminin %80’ini (dünyada ilk sırada) gerçekleştiren
Azerbaycan’da, bağımsızlık sonrası dönemde tarım sektörü büyük bir düşüş göstermiştir. Bu
düşüşte savaş ortamı en önemli rolü oynamakla birlikte çoğu eski sistemle ilgili olan başka
birçok faktör de etkili olmuştur. Örneğin zeytinden zeytinyağı ve sabun üretecek tesislerin
bulunmaması gibi eski ve yetersiz teknoloji kullanımı, toprağın devlete ait olup üretimin
“kolhoz” ve “sovhoz” adı verilen işletmeler eliyle yapılması bunun sebeplerindendir. Ayrıca
1991-1994 yılları arasında fiyatların serbest bırakılmasına yönelik uygulamalar ve SSCB’nin
dağılmasıyla bir yandan eski cumhuriyetlerden düşük maliyetli ithalat olanağının ortadan
kalkması diğer yandan da geleneksel ihracat pazarların tıkanmasıyla artış gösteren girdi
fiyatlarına karşın ürünlerin dünya fiyatlarının çok altında devlet tarafından satın alınmasını
öngören sistem gibi etkenler de bu düşüşün sebepleri arasındadır. 1995 yılından itibaren
devletin pamuk, buğday gibi temel tarım ürünleri üzerindeki kontrolünü azaltmaya başlaması
ve uygulamaya konulan bir reform programı ile devlet mülkiyetindeki toprakların
özelleştirilmesinin kararlaştırılmasının olumlu etkileri kendini göstermeye başlamış ve tarım
sektörü ilk kez 1996’da %3 oranında büyürken birçok tarım ürünlerinde de artış
kaydedilmiştir.
Azerbaycan’da ekili topraklar içinde en büyük paya (%37) tahıllar sahiptir. Tahıllar
ülkenin tüm bölgelerinde yetiştirilmekle birlikte doğal koşullar kışlık türler için daha
elverişlidir; tahıl ekili toprakların %96’sında kışlık türler sulanarak, dağ eteklerinin kestane
renkli topraklarında ise sulanmadan yetiştirilir. Tahıl türleri içinde ilk sırayı buğday alır;
buğdayın toplam tahıl üretimi içindeki payı %75’in üzerindedir. Buğdayın ardından en çok
ekilen tahıl ise arpadır. Arpa da buğday gibi hemen hemen tüm bölgelerde yetiştirilir; ancak
buğdaya göre verimliliği oldukça düşüktür. Ülkede son yıllarda mısır ekimi de
yaygınlaşmakla birlikte, mısır ekili alanlar Büyük Kafkas Dağları’nın güney yamaçları (en
çok Şeki bölgesinde) ile sınırlıdır. Nohut ve fasulye gibi baklagillerin ekimi ise tahıl türleri
gibi geniş alanlar kaplamaz ve yalnızca aile içi tüketime yöneliktir.
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Ekili alanlar içinde sanayi bitkilerinin payı %22 (yaklaşık 320.000 hektar) dolayında
olmasına rağmen, bunun %95’i pamuk tarımına ayrılmıştır. Petrolün “kara altın” olarak
adlandırıldığı Azerbaycan’da “ağ/ak altın” adıyla bilinen pamuk, en önemli tarımsal üründür.
Azerbaycan’ın sıcak iklimi, verimli toprakları, su rezervlerinin yeterliliği, zengin tecrübe,
yeterli kırsal nüfus ve pamuk işleme tesislerinin mevcudiyeti, pamuk tarımının
geliştirilmesinde önemli rol oynayan faktörlerdir. Ülkede pamuk ilk kez 1880’de ekilmiş ve
giderek önem kazanarak hem ekim alanı hem de alınan verim artmaya başlamıştır. Asıl artış
1914’den sonra başlamakla birlikte, özellikle 1940-1985 yılları arasında ekili alanlarda %150,
verimlilikte ise %330 oranında artışlar kaydedilmiştir. Son 20 yılda Nahçıvan, Dağlık
Karabağ, Füzuli, Zengilan, Celilabad bölgelerinde pamuk yetiştirilmesi durdurulmuş; buna
karşılık Aran, Karabağ, Mil, Muğan, Talış ve Şirvan ovalarında daha da yaygınlaştırılmıştır.
Günümüzde Azerbaycan’da pamuk yetiştirilen tüm bölgeler Kura ve Aras nehirlerinin
oluşturduğu ovalarda yer almaktadır.
Sanayi bitkileri içinde ikinci sırayı tütün alır. Ülkede tütün tarımı orta yükseklikteki
dağlık alanlar ile dağ eteklerindeki düzlüklerde sulamanın mümkün olduğu alanlarda
yapılmaktadır. Azerbaycan’da tütün üretimi de giderek yaygınlaşmıştır. Ülkede tütün daha
çok Bakü, Gence, Semahi, Nuha ve Şeki’de ekilmekte ve yine buralarda bulunan fabrikalarda
işlenmektedir; ancak Şeki tek başına toplam tütün üretiminin %60’ından fazlasını karşılayarak
büyük bir üstünlüğe sahip olmuştur.
Azerbaycan’da bağcılık ve ipekçilik yanında geleneksel tarım ürünleri olan meyvesebze yetiştiriciliği de önemlidir. Azerbaycan’da, mevcut dikili alanların (yaklaşık 300.000
hektar) %50’sini bağlar oluşturur. 1985’de Sovyetler Birliği’nde “alkolizme karşı mücadele”
yasasının çıkması üzümcülüğü olumsuz etkilemiş ve 1986-1990 yılları arasında
Azerbaycan’ın üzüm üretimi büyük ölçüde azalmıştır. 1990 ve 1991 yıllarında yeniden 1
milyon tonun üzerine çıkan üretim değerleri, bağımsızlığın kazanılmasından sonra yeniden
düşmeye başlamış ve bu eğilim günümüze kadar devam etmiştir. Ülkede üzüm
yetiştiriciliğinde önde gelen bölge Celilabad’dır; bu bölgeyi başta Şemahi olmak üzere
Gence-Kazah düzlüğü ile Kura-Aras ovasının bazı kısımları izler. Üzümde sulanabilen
alanlarda daha yüksek verim alınabilmektedir; aslında üzüm ekili alanların %60’ını da
sulanabilen plantasyonlar oluşturmaktadır.
Azerbaycan’da hızla gelişen tarım faaliyetlerinden birisi de sebzeciliktir. Sebze
bahçeleri toplam ekili alanların %5’ini kaplar; üretim miktarı da 1940’lardan bu yana yaklaşık
20 kat artmıştır. Ülkenin güneydoğusundaki Lenkeran ve kuzeydoğusundaki Haçmaz
bölgeleri sebze yetiştiriciliği ile ünlüdürler; özellikle Lenkeran bölgesi nemli subtropikal
iklimi ile yetişme devresinin daha kısa olmasına olanak sağlar. Bakü ve Sumgayıt gibi büyük
şehirlerin sebze ihtiyaçları ise, bulundukları Apşeron yarımadasındaki sebze bahçelerinden
karşılanır. Ülkenin önemli gıda maddeleri arasında yer alan patates ise, yaz mevsiminde
nispeten serin ve nemli olan dağlık bölgelerde önemli bir tarımsal ürünüdür. Patates
üretiminin en yaygın olduğu bölgeler Gedebey (ekim alanlarının %60’ı), Şemkir ve Kusar’dır.
1980’li yılların sonunda yaklaşık 90.000 ton dolayında olan üretim ülke ihtiyacını
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karşılayamadığı için ithal etme yoluna gidiliyordu; ancak günümüzde 200.000 tonu aşan
üretim değerleri ile bu zorunluluk ortadan kalkmıştır.
Azerbaycan tarımında önemli yer tutan bir faaliyet de meyve yetiştiriciliğidir. Ülkede
yüksek dağlık kesimler dışında kalan tüm alanlar meyve yetiştirilmesi için elverişli koşullara
sahiptir. Elma, armut, ceviz, fındık, nar, ayva ve zeytin en çok yetiştirilen meyvelerdir. Elma
ve armut bahçelerinin %66’si kuzeydoğudaki Guba Haçmaz bölgesinde; ceviz, fındık ve
kestane bahçelerinin %95’i de Şeki bölgesinde yer alır. Buna karşılık, Kura-Aras ovası ve
Apşeron’da daha çok subtropikal meyveler, nar, ayva, incir vb. yetiştirilmektedir. Apşeron
yarımadası, aynı zamanda, ülkede zeytinin yetiştirildiği tek alandır. Daha önce de değinildiği
gibi, Azerbaycan’dan nemli subtropikal yalnızca Lenkeran ovası ve Talış Dağları’nın
eteklerinde görülür; dolayısıyla limon, mandalina, portakal ve çay bahçeleri de bu bölgede yer
almaktadır. Lenkeran ovası çayın da yetişme alanıdır; bu bölge eski Sovyetler Birliği’nin
Gürcistan’dan sonra ikinci en önemli çay sahasıdır. Bostan bitkileri arasında yer alan kavunkarpuz ise, Kura-Aras ovasında ve bazı sulanabilen dağ eteği düzlüklerinde yetiştirilir.
Azerbaycan’da az miktarda ayçiçeği de yetiştirilmektedir. Ayçiçeği daha çok Büyük
Kafkas Dağları’nın güney yamaçlarına bitişik Alazan-Hafteran düzlüklerinde ekilir; ancak
ekim alanlarında son yıllarda bir düşüş görülmektedir. Ülkede eskiden beri yetiştirilen bir
diğer değerli bitki de safrandır. Gıda sanayinde ve çok pahalı ilaçların yapımında kullanılan
safran, yalnızca Apşeron yarımadasındaki Bilgeh kasabasında yetiştirilir.

12.3.2. Hayvancılık
Azerbaycan’da hayvancılık faaliyetleri ülke ihtiyacını karşılayacak şekilde gelişme
göstermiş ve daha çok büyükbaş hayvan beslenmesine önem verilerek sürdürülmüştür.
1940’ların başında yaklaşık 1.5 milyon olan büyükbaş hayvan sayısı 2.5 milyona ulaşmıştır.
Ülkenin tüm bölgelerine yayılmış olan büyükbaş hayvancılıkta süt ve etinden yararlanmak
amacıyla hayvan besiciliği ön planda yer alır. Ülkeye son 20 yılda, başta Baltık
Cumhuriyetleri ve Rusya’dan olmak üzere, verimliliği yüksek hayvan cinsleri getirilmiştir ve
bu alınan et ve süt miktarlarındaki artışa da yansımıştır. Büyükbaş hayvanlardan manda
yetiştiriciliği ise, esas olarak, ovalarda, dağlarda, dağ eteği düzlüklerinde ve fazla yüksek
olmayan dağlık alanlarda yer alır.
Azerbaycan’da küçükbaş hayvancılık da eski uğraşlardan birisidir. Son 50 yılda koyun
sayısında önemli artışlar kaydedilmiştir; 1940’larda yaklaşık 2 milyon olan koyunların sayısı
günümüzde 4 milyonu aşmış ve bu artış koyun eti ve yün üretiminin de arttırılmasını
sağlamıştır. Ülkenin ayrı ayrı bölgelerinde koyunculukta bir uzmanlaşma görülmektedir.
Uzmanlaşmanın görüldüğü bu bölgeler özelliklerine göre şu şekilde ayrılabilmektedir:
1) Yünü ve eti için koyunculuk yapılan dağlık bölgeler: Koyunların sayısına göre
bu bölgelerin payı %55’dir.
2) Eti ve yünü için koyunculuğun yer aldığı doğu ve kuzeydoğu bölgeleri: Bakü ve
Gence’ye yakın bölgelerde de bu amaçla koyunculuk büyük yer tutmaktadır. Koyunların
%40’ı bu bölgelerdedir.
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3) Et-süt-yün için koyunculuğun yer aldığı Nahçıvan Cumhuriyeti: Nahçıvan’daki
hayvancılık faaliyetleri yüksek verimliliği ile bilinmektedir.
Azerbaycan’da, eski Sovyet rejiminin hayvancılık politikası doğrultusunda, domuz
beslenmesine de (Hristiyan nüfus için) önem verilmiştir. Başlıca domuz çiftlikleri Dağlık
Karabağ, Şeki, Zakatala ve Apşeron bölgelerinde yer alır.
Ülkenin et ve yumurtaya olan ihtiyacının karşılanmasında kümes hayvancılığı,
özellikle de tavukçuluk önemli role sahiptir. Son yıllarda ülkede her yıl 35.000 ton tavuk eti
üretebilen 9 büyük kompleks (çiftlik) kurulmuştur. Günümüzde 30’u aşkın tavuk çiftliği
faaliyet göstermektedir; en büyük çiftlikler Bakü, Nahçıvan, Bilesuvar ve Siyezen’de yer
almaktadır.
Arıcılık ve ipekçilik de Azerbaycan’ın geleneksel uğraşlarındandır. Bal üretimi için
ülkenin elverişli doğal koşulları, bal özlü bitki rezervleri, verimli yerli arı cinsleri zaten
mevcuttur; buna rağmen imkânlardan yeterince yararlanılamamaktadır. İpekçilik için
hammadde oluşturan ipek böcekçiliği ise, en çok Şeki, Şirvan, Mil ve Karabağ bölgelerinde
yer almaktadır. Ülkede her yıl üretilen tabii ipek hammaddesi 6.000 tonun üzerindedir.
Azerbaycan, çok ender bir üretim türüyle de dikkat çeker. Bakü’deki herpantoloji
kompleksinde (Brezilya’daki Butantant Enstitüsü’nün ardından dünyadaki ikinci büyük tesis)
tıbbi değeri büyük olan yılan zehiri üretilmektedir. Bakü’ye bağlı Zira kasabasında yer alan
bu yılan çiftliği yılda 3.5 kg kuru yılan zehiri üretir; 1 kg yılan zehirinden 20 ton ilaç elde
edilebildiği düşünülürse, Azerbaycan’ın önemi açıktır.

12.3.3. Balıkçılık
Azerbaycan’da balıkçılık Kura ve Aras suları ile Kura nehrinin Hazar Denizi’ne
döküldüğü bölümde yapılmaktadır. Bu bölgelerde öteden beri balıkçılık sanayi ve ona bağlı
olarak konservecilik de çok gelişmiştir. Özellikle Kura nehri üzerindeki Salyan önemli bir
balıkçılık sanayi merkezidir. Kura nehrinden yakalanan mersin, yayın, sazan gibi tatlı su
balıkları buradaki tesislerde işlenerek konserve ve havyar imal edilir. Azerbaycan, yıllık 18
tonluk havyar üretimi ile dünya havyar üretiminin %80’ini karşılamaktadır. Ülkede balıkçılığı
geliştirmek için teknik temeller (balık avlayan gemiler, balık işleme fabrikaları, balık üretme
çiftlikleri) mevcut olmasına rağmen, Hazar Denizi’nin kirlenmesi ve aşırı balık avlanması
balıkçılığı olumsuz yönde etkilemiştir. Bu sorunların çözümü için bazı girişimlerde
bulunulmaktadır: Örneğin, Ali Bayramlı’da, Deveci’de, Hacı Kabul’de, Hazar Denizi’ne ve
Kura nehrine yakın bazı yerlerde balık üretme çiftlikleri kurulmuştur.

12.3.4. Yeraltı Kaynakları ve Enerji
Azerbaycan, başta ekonomisinin can damarını oluşturan petrol ve doğalgaz olmak
üzere, demir, alüminyum, bakır, çinko, kurşun, arsenik, mermer, altın, gümüş, kükürt ve gölkaya tuzları gibi yeraltı kaynakları açısından zengin bir ülkedir. Özellikle Küçük Kafkaslar
Bölgesi, önemli metal madenleri yataklarına sahiptir. Sahip olduğu zengin madenlerden
dolayı, bu bölgeye “Azerbaycan Uralı” adı verilir. Ayrıca, bu kaynaklar yanında, 4900 m
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kurulu güç kapasitesi ve elektrik üretimi açısından da Kafkasya’nın en büyük
üreticilerindendir.
Ülkenin sahip olduğu petrol ve doğalgaz rezervleri ile ilgili veriler göz kamaştırıcıdır.
Topraklarının %70’lik bölümünün petrol rezervine sahip olduğu hesaplanan Azerbaycan’da
bilinen petrol rezervleri 5 milyar ton (karşılaştırma için; Kuveyt’in petrol rezervi 13 milyar,
Rusya’nın 6.8 milyar, Nijerya’nınki ise 2.8 milyar ton), doğalgaz rezervleri ise 600 milyar
m3’tür. Azerbaycan 20. yüzyıl başlarında dünya petrol üretiminin yarısını karşılıyordu; İkinci
Dünya Savaşı sırasında da eski SSCB üretiminin %80’ini karşıladığı ve ilk sırada yer aldığı
(daha sonraki dönemlerde Rusya Federasyonu ve Kazakistan’ın ardından 3. büyük üreticidir)
göz önüne alındığında Azerbaycan’ın jeostatejik önemi daha iyi anlaşılmaktadır. Aynı
zamanda, Azeri petrolünün kalitesi de çok yüksektir. Bakü ve Hazar Denizi petrolleri dansite
ve oktan açısından dünya petrolleri arasında ilk sırada yer almaktadırlar. Yüksek oktanlı
benzin ve yağlarla zengin olan Azerbaycan petrolünün bileşimindeki kükürt, katran, parafin
ve kok oranı düşüktür; bu özellikleri nedeniyle rafine edilmesi ve yüksek kaliteli ürünlere
dönüştürülmesi kolaydır. Azerbaycan petrolleri arasında “kafalan” olarak anılan ve tıpta
önemli bir tedavi maddesi olarak kullanılan özel bir petrol türü de mevcuttur.
Azerbaycan’da Apşeron yarımadasındaki petrol yataklarının sanayide kullanılması
120 yıllık bir süreyi aşmaktadır. Ülkede Hazar Denizi’nin şelf kısmında özellikle de Apşeron
ve Bakü takımadaları bölgesinde zengin petrol ve doğalgaz yatakları keşfedilmiştir; bunun
yanı sıra Karadağ, Kobustan, Şirvan ve Muğan ovalarında da büyük petrol yatakları
bulunmaktadır. Diğer yandan son 10-15 yıl içinde ülkesinin batısında da petrol aranmış ve
buralarda da verimli petrol yataklarının bulunduğu belirlenmiştir. Günümüzde 70’in üzerinde
petrol ve doğalgaz yatağı işletilmektedir; bunların 50 tanesi karada, geri kalanı da Hazar
Denizi’nde yer almaktadır. Denizde yer alan petrol ve doğalgaz yataklarının hepsi aynı
derinliklerde bulunmazlar. Tüm petrol yataklarının %26’sı 3000 m kadar derinlikte, %53’ü
2300-5000 m arasında, %21’i de 5000-7000 m arasındaki derinliklerde yer almaktadırlar.
Doğalgaz rezervlerinin derinliklerine göre dağılışları ise şöyledir: %9’u 3000 m’ye kadar,
%40’ı 3000-5000 m arasında ve %51’i ise 5000-7000 m arasında.

12.3.4.1. Azerbaycan’da Petrol Üretimi
Azerbaycan’da petrol üretimi çok eski bir tarihe sahiptir. Daha 13. yüzyılda, Marco
Polo hatıralarında Azerbaycan’ın petrol zenginliğinden bahsediyor ve petrolün “kaşınma ya
da uyuz illetine yakalanan insanlar için kurtarıcı olarak işe yaradığını” kaydediyordu. 16.
yüzyılın sonunda Bakü’ye gelmiş bir seyyah ise şunları yazıyordu: “Bu şehirde garip olaylar
oluyor. Burada yerden bol miktarda yağ çıkıyor. Bu yağdan almak için buraya uzak yerlerden
geliyorlar ve bütün ülkede evleri aydınlatmak için kullanıyorlar. Bu siyah renkli yağ neft
olarak adlandırılıyor”. Araştırmacılar bu dönemde Bakü ve civarında birkaç yüz petrol kuyusu
olduğunu ve ticarette bu maddenin (petrolün) önemli yer tuttuğunu kaydetmektedirler.
Aslında Bakü’de ilk petrol üretimi teşebbüsleri 1770’de Bakü Hanı tarafından yapılmıştır;
basit yöntemlerle yapılan bu faaliyet verimli olmamakla birlikte 1800’lü yılların ortalarına
kadar devam etmiştir. Araştırmacılar, Amerika’daki üretim sistemlerine ve yeni teknolojiye
uygun olarak ilk petrol kuyusunun 1894’de Bakü yakınında Selimhanov Kardeşler tarafından
259

açıldığını belirtmektedirler (Hacızade; 1984). İlk petrol şirketleri de geçen yüzyılın ikinci
yarısında kurulmuştur; 1873’de petrol şirketlerinin sayısı 12 iken, 1899’da 140’a ulaşmıştı
(İsmail; 1993). Azerbaycan’da o devrede yeni kuyuların açılması ve çıkarılan petrolün
tüketim alanlarına taşınması büyük miktarda sermaye gerektiriyordu. Ancak, Azeri ve Rus iş
adamları yeterli sermayeye sahip değillerdi. Bu fırsatı iyi değerlendiren Avrupalı şirketlerin
Bakü bölgesine akını başladı. Bunlardan ilk gelenler arasında yer alan İşveç kökenli Nobel
kardeşler büyük başarılar elde ettiler; 1879’da bir şirket kurdular, yüzyılın sonunda doğru çok
sayıda petrol yatağını, petrol işleme tesislerini ve onlara bağlı fabrikaları, ulaşım araçlarını ve
depoları kontrolleri altına almışlardı. 1880’lerde Parisli bankerler başka bir petrol şirketini
faaliyete geçirdiler. Daha sonra da İngiliz sermayedarlar Bakü’deki petrol zenginliğinden
yararlanmaya başladılar. Bu dönemde Bakü’de petrol üretimi hızla artmaktaydı. 1860’da
4.200 ton olan petrol üretimi 1870’de 32.800 tona, 1880’de 51.000 tona, yalnızca 10 yıl gibi
kısa bir süre sonra da 3.700.000 tona çıkmıştı; 20. yüzyılın başında ise 10 milyon tonu
bulmuştu.
Bu devrede petrol esas olarak Balahanı, Sabuncu, Bibiheybet ve Surahanı’dan
çıkarılıyordu. Adı geçen dönem aynı zamanda sanayi faaliyetlerini kökten değiştiren
makineleşmenin hız kazandığı ve petrol ürünlerinin ulaşım araçlarında kullanılmasıyla
meydana gelen devrime de tanıklık ettiği için, benzin gibi hafif yakıtların üretilmesine de
başlandı. 1890’da petrol işleyen tesislerin sayısı 150’ye ulaşmıştı (İsmail; 1993-248). İlk boru
hattı da 1880’de Balahanı’daki yatak ile buradan çıkarılan petrolün işlendiği tesis arasında (12
km) kurulmuştu. Yüzyılın sonlarına doğru boru hatlarının sayısı 26’ya, toplam uzunlukları ise
300 km’ye ulaşmıştı. 1907’de Bakü ile Batum arasında açılan 860 km uzunluğundaki hat ise,
bu devrede yapılanların en uzunlarından birisiydi. Daha uzun boru hatları ise ancak İkinci
Dünya Savaşı sonrasında yapılabildi.
19. yüzyılın sonları ile 20. yüzyılın başlarında, ABD ve Azerbaycan, petrol üretimi ve
buna bağlı faaliyetler açısından dünya ülkeleri arasında önde geliyorlardı. ABD’nin petrol
üretimindeki payını büyütmesine rağmen, Azerbaycan’ın payı azalarak 1920’lerde 1.5 milyon
tona kadar düştü. Bu azalma teknik nedenlerle ilgili değildi; başlangıçta siyasi istikrarsızlık,
daha sonra da 1920’de Rusya’nın ülkeyi yeniden işgal etmesi Azerbaycan’ın dünya petrol
üretimindeki yerini muhafaza edememesine yol açtı.
1920-1991 Yılları Arası Sovyet Dönemi: Azeri petrolü üzerindeki kontrolün
1922’den itibaren yeniden Rusların eline geçmesiyle, Batılı şirketlerin olduğu kadar
Azerbaycan’ın kendi petrol şirketlerinin de faaliyetlerine son verildi. Ekonomisi bozulmuş ve
güç bir kriz dönemi yaşayan Rusya için Azeri petrolü hayati bir önem taşıyordu. Bu nedenle
Moskova yönetimi bu bölgenin petrol sanayisine büyük önem verdi; büyük çapta petrol arama
çalışmalarına başlandı, Apşeron yarımadasında ve Kura nehri havzasında yeni petrol yatakları
tespit edildi. Zengin kaynaklara, petrol mühendislerine ve belirli alt yapıya sahip olan
Azerbaycan’da petrol üretimini arttırmak ve buna dayalı sanayiyi geliştirmek yaklaşık 10 yıl
gibi bir süre aldı. Sonuçta petrol üretimi 1928’de 1914’deki seviyesini de aştı ve 1941’de 23.5
milyon tonla en yüksek miktara ulaştı. Azerbaycan’ın İkinci Dünya Savaşı sırasında Sovyetler
Birliği’nin petrol üretimi içindeki payı çok büyüktü; 1941’de %71.5 ve 1945’de %58. İkinci
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Dünya Savaşı’nın yenilmiş Almanya’sının bir yetkilisi “savaşta bizi Sovyet orduları değil,
Bakü petrolü yendi” demişti (İTO; 1990-242).
1950’lerden sonra Volga dolaylarında ve Batı Sibirya’da yeni petrol yataklarının
bulunmasıyla, Sovyetler Birliği’ndeki petrol çıkarım faaliyetleri bu bölgelerde hız kazandı ve
adı geçen bölgeler en çok petrol üretilen alanlar oldular. Buna bağlı olarak da Sovyetler
Birliği’nde Azerbaycan petrolünün payı son 30 yıl içinde giderek azalmaya devam ederek
1991’de %25’e kadar düştü.
1991’de Azerbaycan petrolünde Sovyet dönemi bitmişti. 780 yıllık Sovyet döneminde
Azerbaycan’da güçlü bir petrol sanayii oluşmuş, petrol arama işleri yeni boyutlara ulaşmış,
yeni yataklar bulunmuş, petrol makine ve petrol kimya sanayileri kurulmuş, petrol arıtma
tesisleri büyük kapasiteye ulaştırılmış, çok sayıda uzman yetişmiş ve petrol araştırma
merkezleri yaratılmıştır. Ancak, yaklaşık 1 milyar ton petrol çıkarılan bu devrede, üretilen
petrol ve petrol ürünlerinin çok küçük bir kısmı Azerbaycan sanayisinin geliştirilmesine
harcanmıştır. Bu devrenin bir diğer olumsuz yanı da Apşeron ve Hazar Denizi’nde felâket
hâlini alan ekolojik sorunlar yaratması ve milyarlarca dolar gerektiren yenileme ve tamir
işlerini gündeme getirmiş olmasıdır.
1991 Sonrası Bağımsızlık Dönemi: Azerbaycan, bağımsızlığını ilan etmesiyle,
bağımsız bir ekonomik politika yürütme olanağına da sahip oldu. Bu yeni dönemde kendi
kaynaklarına sahip olabilen ülke, bunları kendi ekonomisini kalkındırmak için kullanmak
yolunda adımlar atmaya başladı; ilk aşama büyük stratejik önem taşıyan petrol sanayisi
üzerinde yoğunlaşılması oldu. Bu da beraberinde Batılı petrol şirketlerinin Bakü’ye akınını
getirdi. 1994 yılı Eylül ayında Azerbaycan ile Batılı petrol şirketleri grubu (Konsorsiyum)
arasında asrın en büyük petrol anlaşmalarından biri imzalandı. Ancak, bu projenin
gerçekleşmesi için fiziki ve ekonomik coğrafi şartlar uygun olsa bile, bir takım politik
engellerin aşılması gerekmektedir.
Azerbaycan’da günümüzde petrol Apşeron, Kürboyu, Gence ve Guba-Siyezen olmak
üzere başlıca dört bölgeden çıkarılmaktadır. Ülkenin sahip olduğu petrol rezervlerinin
%58.3’ü Apşeron ve Hazar Denizi’nde, %26.2’si Kür-Aras ovasında, %6.7’si Guba-Siyezen
bölgesinde bulunur. Ancak son yıllarda yürütülen araştırmalar, Hazar Denizi’nin daha yüksek
paya sahip olduğunu ortaya koymuştur5. Azerbaycan’da petrol ve doğalgaza dayalı sektörler
tüm sanayi üretiminin 1/3’ini, GSYİH’nın ise %15’inden fazlasını karşılamaktadır. Bununla
birlikte, yatakların aşırı kullanılması, mevcut tesislerde bakım yapılmaması ve yeni
teknolojilerin devreye alınmaması nedeniyle, bağımsızlık sonrası dönemde de üretimde
düşüşler yaşanmıştır. Hatta doğal gaz üretimi o derece düşmüştür ki, ülke kendi kendine
yeterli durumdayken önce Rusya ve İran, daha sonra ise Türkmenistan ve Çin’den doğalgaz
ithal etmek zorunda kalmıştır (Ancak ithalat için gerekli kaynak bulunamadığı için, çeşitli
uluslararası finans kuruluşlarından kredi sağlanması ve borç erteleme planları gündemdedir).
Hazar Denizi içinde, Bakü’den helikopterle 45 dk. uzaklıkta bulunan ve “neft daşları” adı verilen büyük bir
petrol şehri kurulmuştur. Burası işçi evleri ve sosyal tesisleriyle 5.000 kişilik bir yerleşme merkezidir; petrol
plâtformlarını birbirine bağlayan yolların uzunluğu 250 km’yi bulur.
5
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Azerbaycan’da Enerji Üretimi: Azerbaycan’da elektrik enerjisi başlıca Bakü, Ali
Bayramlı ve Gence’deki termoelektrik santrallerinden sağlanmaktadır. Ülkede üretilen
elektrik enerjisinin yarısından fazlası, doğalgaz ve mazotla çalışan bu santraller tarafından
üretilir. Ali Bayramlı’da yer alan termoelektrik santrali, sahip olduğu 1.2 milyon Kwt’lık
gücüyle, bunların en önemlisidir.
Azerbaycan’ın enerji üretiminde hidroelektrik santrallerinin de payı vardır. Ülke
toplam 5.5 milyon Kwt hidroenerji rezervlerine sahiptir; buna rağmen üretim ancak 3 milyar
Kw/h kadardır. En büyük hidroelektrik santralleri Kura nehri üzerinde yapılmış olan
Mingeçevir, Varvara ve Şemkir santralleridir. Mingeçevir santrali yapılırken nehrin karşısında
70 m yüksekliğinde bir bent kurulmuş ve 606 km2 yüzölçümüne sahip bir baraj ortaya
çıkmıştır. Günümüzde ülkenin büyük şehirleri arasında yer lana Mingeçevir’in büyümesinde
bu tesis önemli rol oynamıştır. Bunların yanısıra Aras, Terter ve diğer nehirler üzerinde de
hidroelektrik santralleri yapılmış ve son 50 yılda Azerbaycan’daki elektrik üretimi hızla
artmıştır.

12.3.5. Sanayi Faaliyetleri
Son derece zengin doğal kaynaklara sahip olan Azerbaycan’da, doğal olarak petrole
dayalı ağır sanayi, kimya, petrokimya, makine imalat sektörleri sanayinin temelini teşkil eder.
Bunların yanı sıra, metalürji (demir-çelik, alüminyum, bronz, bakır), inşaat malzemeleri, hafif
sanayi (tekstil, pamuk, yün, ayakkabı, deri işleme, halı), gıda sanayi (çay, şarap, konserve)
sektörleri de önemli yeri olan sanayi kollarıdır.
Azerbaycan’da sanayi faaliyetlerinin çok büyük bir bölümü Bakü ve Sumgayıt gibi
liman şehirleri ile iç kısımlarda yer alan Gence’de toplanmıştır. Merkezi planlama stratejileri
gereği bir tarım ülkesi olması kararlaştırılan Azerbaycan’da sanayi faaliyetlerinin temelini
uzun yıllar tarıma dayalı hafif sanayi oluşturmuştu. Ancak son yıllarda ağır sanayiye de önem
verilmiş, petrol ve doğalgaza dayalı sanayi kolları ile demir-çelik ve makine sanayileri de
gelişmiştir. Yalnızca Bakü ve çevresinde toplam gücü 20 milyon ton olan iki petrol rafinerisi
ile petrol ürünleri işleyen 20 kadar fabrika bulunmaktadır. Günümüzde Bakü bu açıdan büyük
öneme sahipken, Sumgayıt kimya ve petrol sanayilerinde öncülük kazanmıştır. Ülkenin kimya
ve petrokimya sanayi üretiminin %79’u Bakü’ye yaklaşık 40-45 km uzaklıkta bulunan bu
şehrin payına düşer. Şehirde 1952’de kurulan sentetik kauçuk fabrikası, daha sonraları
Sovyetler Birliği’nin en büyük birkaç fabrikasından birisi olmuştur. Azerbaycan’ın
petrokimya tesisleri içinde plastikler, çeşitli inşaat malzemeleri, gübreler, araba lastikleri
üreten fabrikalar da yer almakta ve bunlar da çoğunlukla Bakü ve Sumgayıt’ta faaliyet
göstermektedirler. Azeri petrolü petrokimya sanayisinin yanısıra bir başka önemli sanayi
dalının, petrol makineleri sanayisinin de gelişmesini sağlamıştır. Azerbaycan bu sanayi dalı
ile eski Sovyetler Birliği’nde uzmanlaşmış bir ülke olarak tanınıyor ve ürettiği petrol
makinelerinin %70’ini Batı Sibirya, Kazakistan, Türkmenistan ve Kuzey Kafkasya’ya
gönderiyordu. Azerbaycan’ın petrol donatımı üreten tesislerinin (dünyada ABD’nin ardından
bu tür tesislerin en yoğun olduğu ikinci ülke) tümü Bakü’de yer almaktadır. Petrol çıkarımının
artmasının beklendiği günümüzde petrol donatımı sanayisinin daha da geliştirilmesi
gerekmektedir. Bunun iki önemli nedeni vardır: Birincisi, bu tür ürünler başlıca döviz
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kaynaklarından birisini oluşturabilirler; ikincisi de komşu cumhuriyetlerin (özellikle Rusya)
petrol sanayilerinin donanım ihtiyaçlarını karşılanmasında, ABD’nin makinelerinin çok pahalı
ve farklı standartta olması nedeniyle, Azerbaycan’ın sahip olduğu daha önceki ihracat
avantajları korunabilir.
Azerbaycan’da gelişmiş bir sanayi kolu da demir-çelik sanayiidir. Bunda Daşkesen’de
yer alan demir yatakları önemli rol oynamıştır. Daşkesen’de çıkarılan demir filizi,
Gürcistan’daki Rustavi metalurji tesisine gönderilir ve burada işlendikten sonra da
Sumgayıt’daki boru hadde fabrikasına verilir; burada üretilen boruların çoğu petrol ve gaz
sanayi bölgelerine gönderilmektedir. Ülkede alüminyum sanayii de gelişmiş kollar
arasındadır. En büyükleri Gence ve Sumgayıt’ta yer alan alüminyum fabrikaları için başlıca
hammadde Zeylik’teki boksit (alunit) yataklarından elde edilmektedir.
Bakü, Sumgayıt ve Gence’de yer alan kimya sanayii tesislerinde gübreler, tarım
ilaçları, sülfirik asit, kostik soda, sulfolnol vb. ürünler üretilmektedir. Elektronik sanayii
ürünleri ise çeşitli elektrik motorları, transformatörler, elektrik ampulleri ve kaynak
malzemelerinden oluşur; bu ürünler içinde 1975’de Bakü’de kurulmuş olan fabrikada üretilen
ve dünyanın birçok ülkesine ihraç edilen klima cihazları önemli yer tutar.
Azerbaycan’da otomobil üretimi için de girişimlere başlanmıştır. Yiyecek taşıyan orta
büyüklükte kamyon montajı zaten 15 yılı aşkın bir süredir gerçekleştirilmektedir. Gence’de
yapılmakta olan otomobil fabrikasında da minibüs üretilmesi tasarlanmaktadır.
Azerbaycan’da hafif sanayi de gelişmiştir. Ülkenin hafif sanayiinde tekstil sanayi en
büyük paya sahiptir; ekonomik kriz başlamadan önce dokumanın payı %80 idi. Başlıca hafif
sanayi tesisleri Bakü, Gence, Sumgayıt, Şeki ve Mingeçevir’de yer almaktadır. Özellikle
Apşeron ekonomik bölgesi hafif sanayi ürünlerindeki yüksek payı (%47) ile bilinmektedir.
Ülkedeki gıda sanayiinde ise et, balık, sebze ve meyvenin işlenerek konserve hâline
getirilmesi ön plandadır. Başlangıçta büyük çoğunluğu Apşeron ekonomik bölgesinde yer
alan bu tür tesisler daha sonraları diğer bölgelerde de yer almaya başladılar;
Azerbaycan petrol ekipmanları ve makine üretiminde eski SSCB’nin en büyük
üreticisiydi (Birlik ihtiyaçlarının %70’ini karşılıyordu), çelik boru üreten 12 kompleksten
birine sahipti ve buzdolabı evaporatörleri için en büyük kaynak durumundaydı. Ancak,
sanayi faaliyetlerinin eski sistemde enerji fiyatlarının çok düşük düzeyde tutulması nedeniyle
enerjinin yoğun olması, hammadde açısından diğer cumhuriyetlere bağlı olması, fabrikaların
ülke ihtiyaçlarının ötesinde eski SSCB’nin ihtiyaçlarına yönelik olarak üretim yapması,
1940-50’lerin teknolojisi ile üretim yapılması ve gereğinden 4-5 kat fazla çalışan istihdam
edilmesi gibi özellikler, SSCB’nin dağılması ile birlikte olumsuz yönlerini ortaya koyarak
ülke ekonomisini çok güç duruma sokmuştur. Her şeyden önce, diğer cumhuriyetlerin
fiyatları dünya düzeyine çekmesiyle enerji ve hammadde temininde güçlükler yaşanmış ve
yedek parça yokluğu üretimi etkiler hâle gelmiştir. Fabrikalar dev ölçekli olmakla birlikte,
diğer cumhuriyetlerle olan ticaretin bozulması ve bu ülkelerin yaşadıkları ekonomik-siyasi
sorunlara bağlı olarak iç pazarların daralması Azerbaycan mallarına olan talebi düşürmüş;
ayrıca, üretim teknolojisinin dünya standartlarının çok gerisinde kalması nedeniyle dünya
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pazarlarında da rekabet olanağı bulunamamış ve fabrikalar atıl kalmıştır. Tüm bunlara ülkede
yaşanan siyasi kargaşa, ekonomik kurumların yerli yerine oturmayışı, idari yetersizlik, savaş
ortamının getirdiği sorunlar ve ticaret yollarının kapanması da eklenince sanayi üretimi son
derece azalmıştır. 1996’da yaşanan kıpırdanmaya karşın, 1993-95 döneminde toplam sanayi
üretimi yarıdan fazla daralmıştır. Özellikle metalürji, makine-imalât, inşaat malzemeleri,
tarım-işleme ve kimya sektörlerinin ulaştığı nokta oldukça olumsuzdur.

12.3.6. Ulaşım
Azerbaycan’da ulaşım ile ilgili altyapı yeterli bir kapasiteye sahiptir. Ülkede yolcu
taşımacılığında karayolları, yük taşımacılığında ise demiryolları ön planda yer alır.
Demiryollarının yapımına 1878’de başlanmış ve 1880’de Bakü’yü petrol çıkaran bölgelerle
birleştirmek amacıyla Bakü-Sabuncu-Surahanı (Apşeron yarımadasında) demiryolu hattı
açılmıştır. Eski Sovyetler Birliği’ndeki ilk elektrikli demiryolu da Apşeron bölgesinde (BaküSurahanı) faaliyete geçmiştir. 1920’lerden sonra açılan demiryolu hatları (Elet-Culga,
Yevlah-Ağdam-Hankendi) da Bakü’yü ülkenin diğer bölgeleri ile birleştirmek amacıyla inşa
edilmişlerdi. Son dönemde açılmış olan Yevlah-Balaken hattı Şeki Zakatala bölgesinin
sosyal-ekonomik gelişmesinde önemli rol oynamıştır. Günümüzde demiryollarının toplam
uzunluğı 2.918 km’dir ve büyük bir kısmı elektriklidir. Ülkenin komşu cumhuriyetlerle de
demiryolu bağlantısı vardır; Kura vadisini izleyen demiryolu Bakü ve Tiflis’i Batum’a
bağlarken, Sumgayıt üzerinden kıyı boyunca uzanan demiryolu da Rusya ile bağlantıyı
sağlar.
Yük taşımacılığında demiryollarını su taşımacılığı izler. Bakü Hazar Denizi
kıyısındaki en büyük liman şehridir; Azerbaycan Hazar Denizi üzerinden Rusya, İran,
Kazakistan ve Türkmenistan ile olan bağlantılarını gerçekleştirir. Ülkenin aynı zamanda
Hazar Denizi ve Volga-Don Kanalı üzerinden Karadeniz’e çıkışı da vardır.
Karayolu ulaşımı ülkede yolcu taşımacılığında ilk sırayı alır. Günümüzde toplam
52.942 km karayolu vardır ve tüm şehirler başkent Bakü’ye karayolları ile birleştirilmiştir.
Azerbaycan’da havayolu taşımacılığı ise 1924’de faaliyete geçmiş ve aynı yıl Bakü-Tiflis
havayolu açılmıştır. Havayolu taşımacılığı giderek gelişmiş ve 1985’de artık eski Sovyetler
Birliği’nin 70 büyük şehri ile bağlantı sağlanmıştı. 1990’dan sonra da Azerbaycan ile
Türkiye, Almanya, İngiltere, Pakistan gibi ülkeler arasında havayolu seferleri düzenlenmeye
başlandı. Günümüzde havaalanları 70’i, taşınan yolcu sayısı da 2.5 milyonu geçmiştir.
Boru hatları ülkede petrol ve doğalgazın nakledilmesinde önemli role sahiptir. İlk
petrol boru hattı 1888’de Balahanı ve Bakü’nün Karaşehir reyonu (her ikisi de Apşeron
yarımadasında yer alıyor) arasında açılan 12 km uzunluğundaki hattı. Bunu Bakü-Batum
petrol boru hattı izledi; 860 km uzunluğa sahip bu boru hattı ile başka ülkelere de petrol ihraç
ediliyordu. Daha sonra 1863’de Bakü-Ali Bayramlı (134 km) petrol boru hattı açıldı.
1980’lerde de Grozni-Bakü petrol hattının kurulmasıyla Rusya petrolünü rafine edilmek
üzere Azerbaycan’a göndermeye başladı. Ülkedeki doğalgaz boru hatlarının gelişmesi ise,
gaz yataklarının daha aktif olarak işletilmeye başlandığı 1950’lerden sonra olmuştur. 1960’da
Karadağ (Apşeron) ve Akstafa (Gürcistan sınırında) gaz boru hattı açıldı; bu hat daha sonra
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Tiflis ve Erivan’a kadar uzatıldı. Daha sonra Yevlah-Hankendi-Grus (Ermenistan), Nahçıvan
(artık çalışmıyor), Mozdok (Rusya)-Kazımemet, İran-Ali Bayramlı gibi büyük hatlar açıldı.
Azerbaycan günümüzde 2.760 km’si petrol, 3.890 km’si de doğalgaz olmak üzere toplam
4.000 km’lik boru hattına sahiptir.

12.3.7. Turizm
Coğrafi konumu, dağlık rölyefi ve 800 km’den fazla uzunluktaki Hazar Denizi
kıyıları, Azerbaycan’ın rekreasyonel potansiyelini zenginleştiren başlıca doğal kaynaklarıdır.
Diğer yandan dünyanın çeşitli bölgelerinde görülen 11 iklim tipinden 9’unun bu ülkede
bulunması, dinlenme ve sağlık turizmi için en elverişli koşulları hazırlamıştır. Nitekim
Kafkasya’da yıllık güneşlenme süresinin en uzun olduğu ülke, Azerbaycan’dır (ülke
ortalaması 1900-2800 saat, Nahçıvan’da 2500-2800 saat). Azerbaycan çok çeşitli doğal
rezervlere (paleontolojik önem taşıyan fosil kayalar, yüksek şelaleler, nadir ve relikt ağaç
türleri, göçmen kuşların kışlak alanları vb.), şifalı mineral su kaynaklarına ve yine tedavi ve
dinlenme amaçlı yerel merkezlere sahiptir.
Ülke arazisinin %20’sinin dinlenme turizmine uygun olduğu belirtilmektedir.
Özellikle Hazar Denizi kıyılarında birkaç dinlenme bölgesi (Apşeron yarımadasının kuzey
kısmı, Yalama-Nabran, Gilezi-Zarat, Lenkeran) hemen dikkati çeker. Apşeron yarımadası
doğal koşulları, dinlenmeye uygun iklimi, ılık ve berrak denizi, ince kumlu plajları, tedavi
amaçlı kullanılan çamuru ve şifalı suları, ulaşım ve altyapı bakımından gelişmişliği göz
önüne alınırsa, ülkede rekreasyonel dinlenme komplekslerinin yaratılabileceği en önemli
bölgelerden birisidir. Zaten Azerbaycan’daki sağlık yurtlarının, belirli hastalıklar üzerinde
uzmanlaşmış dinlenme merkezlerinin ve termal kaplıcaların büyük çoğunluğu burada yer
almaktadır; Şıh, Bilgeh, Buzovna, Pirşaha ve Merdeken su kaynakları bunların en
önemlileridir. Diğer yandan bu yarımada ülkenin çocuk-gençlik kamplarının, spor ve turizm
tesislerinin de en yoğun olduğu kısmıdır. Azerbaycan’ın kuzeydoğusundaki Guba-Haçmaz
bölgesi büyük gelişme potansiyeline sahiptir. Bu bölgenin manzara güzellikleri, dağlık
alanları, Hazar Denizi’nin Yalama-Nabran, Gilezi-Zarat kıyılarındaki balneoloji merkezleri
ve başlıcalarını Kalealtı ve Hâltan’ın oluşturduğu termal kaynakları rekreasyonel önemini
arttıran çekiciliklerdir. Ayrıca, Yalama-Hudart yöresi de sağlık-spor kampları, dinlenme
evleri ve çocuk kampları ile meşhurdur ve özellikle pazar günleri çok sayıda Bakülünün
akınına uğramaktadır. Hazar kıyılarındaki Lenkeran ovası da gelecek için değer taşıyan
rekreasyonel kullanım alanlarından birisidir. Ovanın güneyi subtropikal iklimi, kumlu
plajları, güzel manzaralı sitleri ve gelişmiş altyapısı ile turistik komplekslerin yapımına
olanak sağlar.
Azerbaycan’ın doğu yarısına göre, merkezî ve batı bölgelerinde turizm faaliyetleri
daha az gelişmiştir. Bu geniş arazilerde mevsimlik faaliyet gösteren bazı dinlenme-tedavi
merkezleri yer alır. Bunların en önemlisi, Küçük Kafkas Dağları’nın eteklerindeki
Naftalan’dır. Naftalan dünyada petrolün tedavi amaçlı kullanıldığı tek merkezdir. Strabon’a
göre, Naftalan çok eski dönemlerde bile yaraların tedavi edildiği bir merkezdi. Bu
dönemlerde Anadolu’dan, Kafkasya’nın diğer bölgelerinden, İran’dan, Hindistan’dan çok
sayıda hasta Naftalan’a geliyor ve giderken de beraberinde çamur hâlindeki petrolü
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götürüyorlardı. Merkez, 19. yüzyılın ikinci yarısında batı ülkelerinin de dikkatini çekti;
1887’de bir Alman mühendisinin petrol sondaj kuyusundan aldığı numuneden Almanya’da
merhem üretilmişti. Günümüzde çeşitli hastalıkların (bel, omurilik, eklem, kas, sinir sistemi,
damar, karaciğer ve jinekolojk hastalıklar) tedavi edildiği Naftalan’a binlerce Azeri’nin yanı
sıra çok sayıda yabancı da gelmektedir. Şuşa, balneoloji-iklim tedavi merkezi olarak
Azerbaycan’da çok ünlüdür. Şehrin kuru ve temiz havası, ultraviyole ışınlarının tedavi edici
özelliği İsviçre’nin Davos’u ile mukayese edilmektedir. Yine, Terter çayı vadisinde 21002200 m’lerdeki İstisu mineral su kaynakları, bileşimi ve tedavi edici niteliğiyle
Çekoslovakya’nın dünyaca tanınan Karlovy kaplıcalarıyla aynı özelliklere sahiptir. Kelbecer
ilçesindeki Tutgun çayı vadisi de çok çeşitli ve çok nadir özelliklere sahip mineral su
kaynakları ile dikkat çeker. Bu kaynaklar arasında Bağırsak, Kelbecer, Karasu, Moskay en
çok tanınanlarıdır. Ayrıca ülkenin merkezî ve batı kısımlarında yer alan Çukuryurt, Çağan,
Zengeran, İlisu, Minkend ve Slavyanka mineral su kaynaklarından da yaz mevsiminde
yararlanılmaktadır.
Görüldüğü gibi, Azerbaycan’da turizm faaliyetleri daha çok dinlenmeye yönelik olup,
Hazar Denizi kıyıları ile kaplıcaların bulunduğu yerleri içine almaktadır. Bu durumda
rekreasyona dayalı iç turizmin üstünlük taşıdığı ve “kıyı-deniz turizmi” ile “kaplıca
turizmi”nin yaygınlık kazandığı söylenebilir. Ayrıca Azerbaycan’ın bazı dağlık yöreleri
(Şeki, Haçmaz, Kelbecer, Dağlık Karabağ, Nahçıvan gibi) “dağ ve av turizmi” açısından
yüksek potansiyele sahiptirler. Nitekim Sovyetler Birliği zamanında “Intourist” teşkilâtı,
avlanmak üzere Batılı turistleri Azerbaycan’daki dağlık bölgelere getiriyordu. Bu alanlardaki
zengin ormanlar günümüzde de gerek av hayvanları, gerekse doğal güzelliklei ve temiz
havasıyla değerlendirilmeyi beklemektediler.
Azerbaycan, kültür turizminin uygulanabileceği değerli kültürel varlıklara ve tarihsel
eserlere de sahip bir ülkedir. Ancak bazı müzeler, önemli kişilerin doğdukları şehirler, birkaç
prehistorik ve arkeolojik sit dışında kültürel amaçlı turizm gelişmemiştir. Oysaki eski
geleneksel yapının hâlâ korunduğu tarihî şehirleri, el sanatlarıyla ünlü merkezleri, dünyadaki
en eski yerleşim yerlerinden örnekleri (örneğin Bakü’nün 55 km güneyindeki Gobustan ve
Füzuli şehrinin 14 km kuzeybatısındaki Azıh) bu ülkede bulmak mümkündür.
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Uygulamalar
Öğrenciler Azerbaycan ile ilgili hem fiziki hem de beşeri haritalara bakmalı ve
metinde adı geçen yerlerin adlarını bulmalıdır; böylece lokasyonlarını öğrenmelidir. İlgili web
sitelerine (Wikipedia, World Bank, World Factbook, Encyclopedica Britannica gibi) ve
google earth’e bakmaları yararlı olacaktır.
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Uygulama Soruları
1)
Mingeçevir, Varvara ve Şemkir barajları hangi akarsu üzerinde inşa
edilmişlerdir?
2)
Hazar Denizi kıyısındaki en büyük liman şehri hangisidir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Eski Sovyet cumhuriyetleri arasında kendi kendine yetebilecek kapasitede olanlardan
birisi de Azerbaycan’dı. Ancak, Azerbaycan, Moskova’nın merkezi planlama stratejisi
nedeniyle daha çok tarımsal ürünler üretmeye yöneltilmiş ve bu nedenle de ülkede petrole
bağlı (petrol çıkarımı, petrokimya, petrol makineleri üretimi) kollar dışında sanayi faaliyetleri
fazla gelişmemiştir. Azerbaycan bağımsızlık sonrası süreçte serbest pazar ekonomisine
geçmekte olan tüm eski Sovyet cumhuriyetlerinin aşılması güç sorunlarını paylaşmaktadır. Bu
süreçte iki etkenin varlığı belirgin bir şekilde hissedilmektedir: Birincisi sistem ve yapı
değişikliğinin getirdiği sorunlar, ikincisi de Ermenistan ile yaşanan savaş. Bilindiği gibi, eski
Sovyet sistemi cumhuriyetlerin birbirine bağımlılığını arttıran, bir anlamda zorunlu kılan bir
ekonomik ve siyasi yapıya sahipti. Ancak bu yapının gerekli ekonomik, hukuki ve siyasi vb.
tedbirler alınmadan ani olarak çöküşü, üretimde büyük düşüşler yaşanması, enflasyon ve
işsizliğin artışı, ihracatın düşerek ithalatın artması gibi birçok sorunu da beraberinde getirdi.
Ekonomik güçlükler, Ermenistan ile yaşanan savaş nedeniyle daha da ağırlaştı. Bu savaş
ülkenin yaklaşık %20’sinin işgale uğramasına yol açtığı gibi bütçeye de çok ağır bir yük
getirdi. Kendi ülkelerinde mülteci durumuna düşen yaklaşık 1 milyon Azeri de bunlara
eklenince, zaten acilen alınması gereken tedbirlerin uygulanmasını önlemiş oldu. Ayrıca,
Gürcistan ve Çeçenistan’da yaşanan karışıklıklar, yabancı yatırımların ve dış ticaretin
gelişmesine engel olan diğer faktörlerdi.
Azerbaycan ekonomisi bu olumsuz gelişmelerin etkisiyle oldukça güç günler yaşadı.
Ülke 1994’den itibaren bir ekonomik reform paketini uygulamaya koydu; ancak bunda eski
Sovyet cumhuriyetlerinin çoğundan daha geç kalındığı ve eski ekonomik bağlardan hâlâ tam
olarak kurtulunamadığı için ekonomik kriz 1995’e kadar derinleşerek devam etti. Bu devrede
zengin petrol ve doğalgaz yatakları sayesinde yabancı yatırımı çekmeyi başaran Azerbaycan
iç karışıklıkların da üstesinden geldi. Özellikle 1995 yılında başlatılan ve uluslararası finans
kuruluşlarının desteğinin sağlandığı programların ardından ekonomi rayına oturmaya başladı;
ilk kez 1996’da % 1.2’lik bir büyüme oranı sağlandı. Günümüzde Azerbaycan ekonomisinin
en belirgin özelliği, tarım ve petrole dayalı sanayi sektörlerinin ağırlığıdır. Bu durum,
GSYH’nin ekonomik sektörlere göre dağılımında olduğu gibi, iş gücünün sektörel dağılımına
da yansımaktadır. Geçmişte olduğu gibi, günümüzde de çalışan nüfusun büyük bir çoğunluğu
tarım ve sanayi sektörlerinde istihdam edilmektedir.
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Bölüm Soruları
1)

Azerbaycan kuzeyde hangi ülke ile sınırlanmaktadır?

a)

Gürcistan

b)

Rusya Federasyonu

c)

Ermenistan

d)

Ukrayna

e)

Moldova

2)

Azerbaycan’da ekili alanlar içinde sanayi bitkilerinin payı ne kadardır?

a)

% 25

b)

% 32

c)

% 22

d)

% 12

e)

% 28

3)

Azerbaycan’da bağlar mevcut dikili alanların ne kadarını oluşturur?

a)

% 35’ini

b)

% 20’sini

c)

% 55’ini

d)

% 40’ını

e)

% 50’sini

4)
hangisidir?

Azerbaycan’ın olduğu gibi, tüm Kafkasya’nın da en büyük akarsuyu

a)

Kura

b)

Aras

c)

Volga

d)

Yenisey
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e)

Ob

5)
Azerbaycan günümüzde 37 milyar kwh olan potansiyel enerji rezervinin ne
kadarını kullanmaktadır?
a)
% 50’sini
b)
% 35’ini
c)
% 25’ini
d)
% 20’sini
e)
% 40’ını
6)
Azerbaycan bağımsızlık sonrası süreçte serbest pazar ekonomisine geçmekte
olan tüm eski Sovyet cumhuriyetlerinin aşılması güç sorunlarını paylaşmaktadır. Bu süreçte
iki etkenin varlığı belirgin bir şekilde hissedilmektedir. Bu etkenler nelerdir?
7)

Azerbaycan’da balıkçılık hangi kesimlerde yapılmaktadır?

8)

Azerbaycan’ın en fazla şehirsel nüfusa sahip bölgesi hangisidir?

9)
“Azerbaycan’da hayvancılık faaliyetleri ülke ihtiyacını karşılayacak şekilde
gelişme göstermiş ve daha çok …………….. beslenmesine önem verilerek sürdürülmüştür.”
ifadesinde boşluk bırakılan yere ne gelmelidir?
10)
“Coğrafi konumu, dağlık rölyefi ve 800 km’den fazla uzunluktaki …………
kıyıları, Azerbaycan’ın rekreasyonel potansiyelini zenginleştiren başlıca doğal kaynaklarıdır.”
ifadesinde boşluk bırakılan yere ne gelmelidir?

Cevaplar: 1)b, 2)c, 3)e, 4)a, 5)d, 6)a) Sistem ve yapı değişikliğinin getirdiği
sorunlar, b) Ermenistan ile yaşanan savaş, 7) Kura ve Aras suları ile Kura nehrinin Hazar
Denizi’ne döküldüğü bölümde, 8) Apşeron,9) Büyükbaş hayvan,10) Hazar Denizi
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13. KAFKASLAR: GÜRCİSTAN
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
13. Kafkaslar: Gürcistan
13.1. Çevre Koşulları
13.2. Gürcistan’ın Başlıca Bölgeleri
13.2.1. Kuzeydeki Dağlık Bölge (Kafkasönü)
13.2.2. Merkezi Düzlükler
13.2.3. Güney Yaylası
13.3. Nüfus ve Yerleşme
13.3.1. Nüfusun Dağılışı ve Şehirleşme
13.3.2. Nüfusun Sosyal Özellikleri
13.4. Ekonomik Yapı
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)
Gürcistan, yüzey şekilleri açısından başlıca kaç coğrafi bölgeye bölünmektedir
ve bu bölgeler nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Ülkeler coğrafyası

Ülkeler coğrafyası

Ülkeler coğrafyası

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

Gürcistan’daki bölge
koşullarının başlıca
özelliklerinin ortaya
konulması; ülkenin bölge
ayırımında oluşturulabilecek
üç bölgenin kavranması.

Prof. Dr. Yusuf Dönmez’e ait
“Türk Dünyasının Beşeri ve
İktisadi Coğrafyası” (1987)
adlı kitabın okunması; Prof. Dr.
Nadir Devlet’in (1989), Prof.
Dr. Ramazan Özey’in (1996,
1997, 2000, 2009, 2010, 2012)
ve Prof. Dr. İbrahim Güner’in
(2000, 2006) kaynakçada
belirtilen yayınlarına bakılması.

Gürcistan’da nüfus (gelişme
seyri, günümüzdeki durumu
ve sosyal özellikleri) ve
yerleşmenin (şehirleşme
süreci ve başlıca şehirler)
genel özelliklerinin ortaya
konulması.

Prof. Dr. Yusuf Dönmez’e ait
“Türk Dünyasının Beşeri ve
İktisadi Coğrafyası” (1987)
adlı kitabın okunması; Prof. Dr.
Nadir Devlet’in (1989), Prof.
Dr. Ramazan Özey’in (1996,
1997, 2000, 2009, 2010, 2012)
ve Prof. Dr. İbrahim Güner’in
(2000, 2006) kaynakçada
belirtilen yayınlarına bakılması.

Gürcistan’da ekonomik
faaliyetlerin genel
özelliklerinin kavranması.

Prof. Dr. Yusuf Dönmez’e ait
“Türk Dünyasının Beşeri ve
İktisadi Coğrafyası” (1987)
adlı kitabın okunması; Prof. Dr.
Nadir Devlet’in (1989), Prof.
Dr. Ramazan Özey’in (1996,
1997, 2000, 2009, 2010, 2012)
ve Prof. Dr. İbrahim Güner’in
(2000, 2006) kaynakçada
belirtilen yayınlarına bakılması.
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Anahtar Kavramlar












Gürcistan,
Mkinvari,
Kafkasönü,
Küçük Kafkaslar,
Mestia Bölgesi,
Kartli,
Kakheti,
Iveria,
Tiflis,
Batum,
Suhumi,
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Giriş
1991’den sonra dünya haritasında yeni renklendirilmiş yerlerden bir tanesi de
Karadeniz’in doğu kıyısında ve Büyük Kafkas Dağları’nın güneyinde yer alan Gürcistan
Cumhuriyeti’dir. Gürcistan, oldukça önemli bir lokasyona sahiptir. Elbette ki ne dünyanın,
hatta ne de Kafkasların merkezidir. Ancak, bölgesel bakış açısından, jeopolitik lokasyonu
önem taşır; güneyde bir NATO üyesi olan Türkiye’yi (252 km), kuzey ve doğuda da Rusya’yı
(723 km) sınırlar. Rusya ve Osmanlı İmparatorluğu 17. yüzyıldan beri on kez savaşmışlardır;
günümüzde son iki yüzyıldır (1918-1921 arasındaki kısa bir devre dışında) ilk defa ortak bir
sınıra sahip değillerdir ve Gürcistan arada bir tampon devlet konumundadır. Ayrıca, eski
Sovyetler Birliği’nin önemli limanlarının Gürcistan’ın Karadeniz kıyılarında yer aldığı ve bu
kıyıların Ruslar için geleneksel bir tatil bölgesi olduğu dikkate alınırsa, ülkenin Rusya için
önemi daha kolaylıkla anlaşılabilmektedir. Gürcistan, güneydoğu ve güneyden de diğer
Kafkas ülkeleri -Azerbaycan (322 km) ve Ermenistan (164 km) ile sınırlanmaktadır.
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13.1. Çevre Koşulları
Gürcistan, karmaşık politik coğrafyası ile olduğu kadar, yüksek dağları ve verimli
ovaları ile de tanınmaktadır. Ülke arazisinin büyük bir kısmı kuzeyde Büyük Kafkaslar ve
güneyde de Küçük Kafkaslar ile dağlık bir yapıya sahiptir. Kuzeyde uzanan bu görkemli
dağlık kütle, aynı zamanda, ülkedeki en yüksek zirveleri de -en yüksek nokta 5.048 m ile
Bokovoi Sıradağları’nda sönmüş bir yanardağ olan Mkinvari (Kazbeg)- içermektedir. Daha
güneyde yer alan büyük yapısal çöküntünün batısında, Karadeniz kıyılarına yakın
kesimlerinde Kolhida Ovası yer alır. Üç yandan dağlarla çevrili olan bu ova dağlardan inen
Rioni, İnguri ve Kodori ırmaklarının taşıdığı birikintilerle kaplıdır. Ovanın dağlık alanlara
bitişik olan kısımları ile taşkın ovalarında ülkenin en verimli toprakları yer alır. Ayrıca,
bataklıkların kurutulmasıyla da geniş ve verimli tarım alanları kazanılmıştır. Kolhida ovasının
doğusunda çöküntü alanını boydan boya geçen Mesheti ve Likhi gibi sıradağlar yükselir.
Büyük ve Küçük Kafkasları birbirine bağlayan bu sıradağlar, aynı zamanda Karadeniz ve
Hazar Denizi havzaları arasındaki su bölümü çizgisini oluşturmaktadırlar. Daha içeride de
dağlarla çevrili ve lös toprakları ile kaplı olan yüksek bir plato yer alır. Kafkasya’nın en
büyük nehirlerinden olan Kura (Mtkvari) nehri ve kolları, Kartli ovası olarak bilinen bu
platodan geçer.
Gürcistan genelde ılık ve hoş bir iklime sahiptir. Kafkasların doğal bir engel
oluşturması nedeniyle kuzeyden gelen soğuk hava kütlelerinden korunan Gürcistan, yıl
boyunca Karadeniz’den gelen sıcak ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalır. Ülkenin batı
kıyılarında nemli ve ılıman bir iklim hâkimdir. Doğuda ise hafif nemlilikten kuraklığa kadar
değişen farklı özelliklerde iklim kuşaklarına rastlanmaktadır. Gerçekten de batı kesiminde
1.000-2.000 mm arasında değişen yıllık yağış değerleri, iç kesimlerdeki düzlüklerde ve dağ
eteklerinde 400-700 mm’ye kadar inmektedir. Kış mevsimi ise ülke genelinde yumuşak geçer.
Gürcistan topraklarının üçte birinden fazlası (%38’i) ormanlarla kaplıdır. Ülkenin daha
fazla yağış alan batı kesiminde ormanlar çam, meşe, kestane, kayın, Kafkas göknarı, dişbudak
ve ıhlamur gibi değişik ağaç türlerini içerirler. Buna karşılık, ormanların daha seyrek olduğu
doğu kesiminde yer yer çalılıklarla kaplı stepler uzanır. Dağların yüksek seviyelerinde ise
Alpin bitki örtüsü hâkimdir.

13.2. Gürcistan’ın Başlıca Bölgeleri
Gürcistan’ın toplam arazisinin ancak %31’i 600 m’nin altında yükseltiye sahiptir;
ancak nüfusun ve ekonomik faaliyetlerin %90’ı bu topraklarda yoğunlaşmıştır. Bu dağlık
ülkede 600-1.800 m arasında yükseltiye sahip olan topraklar toplam arazinin %44’ünü, 1.800
m’nin üzerinde kalanlar ise %25’inden fazlasını oluşturur. Kuzey ve güney sınırlar boyunca
uzanan bu yüksek dağlık alanlarda, az sayıdaki küçük köy dışında, sürekli yerleşmeler yoktur.
Gürcistan yüzey şekilleri açısından başlıca üç coğrafi bölgeye bölünmektedir:
1) Kuzeydeki Dağlık Bölge (Kafkasönü),
2) Merkezi Düzlükler,
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3) Güney Yaylası (Küçük Kafkaslar).

13.2.1. Kuzeydeki Dağlık Bölge (Kafkasönü)
Günümüzde modern Gürcistan’da yaşayan Gürcü ulusunun ataları tarafından en
azından son üç bin yıldır yerleşilmiş olan toprakların kuzey sınırı, 5.600 m’ye yaklaşan
zirvelerin bulunduğu Büyük Kafkas Dağları’nı izler. Kuzeyde bir set gibi uzanan Büyük
Kafkaslar, doğuya doğru yükselen ve derin boğazlarla birbirinden ayrılan bir dizi dağ
kuşağından oluşur. Kafkasların Gürcistan topraklarındaki en önemli zirveleri arasında Şhara
(5.068 m), Rustaveli (4.960 m), Tetnults (4.852 m) ve Uşba (4.700 m) ile Bokovoi
Sıradağlarında sönmüş bir volkan olan Kazbeg (Mkinvari, 5.033 m) sayılabilir.
Büyük Kafkas Sıradağları yalnızca Transkafkasya’yı kuzey rüzgârlarından koruyan
doğal bir sınır değildirler; aynı zamanda kültürel ve politik bir sınır niteliğini de
taşımaktadırlar. Bu sıradağların kuzeyinde ve güneyinde yaşayan nüfus toplulukları
çoğunlukla farklı dil ailelerine mensup oldukları gibi, “Kuzey Kafkaslar Müslümandır, Güney
Kafkaslar ise Hristiyan’dır.” şeklindeki son derece yüzeysel bir özdeyişe rağmen, farklı
dinlere de inanabilmektedirler. Kafkas Dağları, Gürcistan ile kuzey komşuları arasında her
zaman doğal bir sınır olmuştur. Bu bölgede rölyefin aşılamaz bir engel oluşturmadığı
alanlarda etnik grupların iç içe geçmeleri kaçınılmaz olmuştur; bu alanlar günümüzdeki
başlıca etnik çatışmalara sahne olmaktadırlar. Bununla birlikte bölgenin sürekli olarak etnik
çatışmalara sahne olduğunu söylemek mümkün değildir; farklı etnik fruplar arasındaki
ilişkiler uzun süre dostça kalmıştı ancak coğrafi ortam çatışmada önemli bir faktör olduğunu
gösterdi. Kuzey Kafkaslardaki Osetlerin bir kısmı birkaç yüzyıl önce dağların güney
yamaçlarına yerleşmiş ve daha sonra da Gürcistan’ın daha güneydeki düzlük alanlarına doğru
yayılmışlardı. Günümüzde dağların her iki yanında yaşayan bu iki grup birbirlerinin en yakın
akrabalarıdırlar. Aynı şekilde, Transkafkasya’da yaşayan Abhazların en yakın dil akrabaları
da dağların kuzeyinde yaşarlar. Çok eski zamanlardan beri Kafkasların merkezî kısmından
geçen başlıca karayolu, Aragvi (güneye akar) ve Terek (kuzeye akar) nehirlerinin vadilerini
izleyerek 2.379 m yükseltideki Jvari geçidinden geçer. 18. yüzyılda Ruslar tarafından “Gürcü
Askeri Yolu” olarak bilinen bu karayolu üzerinde Gürcüler için kuzey sınır, son iki-üç bin yıl
boyunca dar Daryal Boğazı ile belirlenmişti. Farsçadan gelen bu isim aynı dilde “Dar-i-Alan”,
Gürcü dilinde ise “ovsta kari” olarak bilinmekle birlikte, tek bir anlam taşır: “Alanlara ya da
Osetlere açılan kapı”. 1988 yılında Kafkaslar üzerindeki Raki geçidinin altından geçecek
şekilde inşa edilen tünel ile yeni bir yol açılmıştır. Kuzey Kafkasya ile Transkafkasya’yı
doğrudan birbirine bağlayan bu yol, önce politik daha sonra da ekonomik nedenlerle inşa
edilmiştir.
Kafkasönü, engebeli yüzey şekilleri ve soğuk iklimi nedeni ile tarım için oldukça
sınırlı olanaklara sahiptir. Bölgenin en önemli doğal serveti, yaz aylarıyla kısıtlanan çayır ve
otlaklardır. Buna bağlı olarak, bu dağlık bölgede yaşayanların başlıca ekonomik faaliyetini
hâlâ hayvan çobanlığı oluşturur. Bölgenin doğusunda göçebe koyun yetiştiriciliği hâkimdir;
buradaki göçebe çobanlar kış aylarında koyunlarını Doğu Gürcistan düzlüklerinde ya da
Sovyet hâkimiyetinde kalınan devrede Dağıstan’dan kiralanan geniş çayırlarda otlatırlar.
Ancak, politik karmaşanın Kuzey Kafkasya’yı da sarmasından sonra bu mevsimlik göç yolu
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da tehlikeli olmaya başlamıştır. Bölgenin yoğun nüfuslu ve koyunlar için kışlık otlakların
bulunmadığı batısında ise başlıca faaliyet sığır yetiştiriciliğidir.
Kafkasönü’nün potansiyel servet kaynağı, gelişmesi için büyük yatırımlara ve yeterli
zamana ihtiyaç duyulmasına rağmen, ormanlar, mineralli su kaynakları ve muhteşem
manzaraları kapsayan rekreasyonel zenginlikleridir. Bölgenin mineral kaynaklarını demirsizmetaller ve arsenik oluşturur. Ayrıca hidroenerji kaynakları da büyük önem taşımaktadır.
Gürcistan’ın kuzeyindeki bu dağlık bölge, ülkenin en az nüfuslanmış kısmıdır; toplam
nüfusun yalnızca %4’ü bu bölgede yaşar. Bölge nüfusu düzlük alanlardaki yerleşmelere ya da
Kuzey Kafkasya ve Gürcistan’daki şehirlere sürekli göç etmekte, buna bağlı olarak da sürekli
nüfus kaybetmektedir. Eski Güney Osetya Özerk Bölgesi ile Racha ve Khevi gibi şehirler, 20.
yüzyıl boyunca Gürcistan’dan dışarıya göç vermişlerdir.

13.2.2. Merkezi Düzlükler
Bu düzlükler bölgesi ülke topraklarının yaklaşık %40’ını oluşturur; ancak Gürcistan
nüfusunun %88’i bu bölgede yaşar. Ovanın en dar yeri merkezî kısmıdır; doğuya ve batıya
doğru gidildikçe genişler. Merkezî Düzlükler, Doğu Gürcistan (Hazar Denizi Havzası) ve Batı
Gürcistan (Karadeniz Havzası) arasındaki başlıca su bölümü çizgisini oluşturan Likhi Dağı ile
ikiye ayrılmaktadır. Dolayısıyla da Doğu (Iveria) ve Batı (Kolkheti) olmak üzere iki parçadan
oluşur. Doğudaki ova Kartli ve Kokheti tarihi şehirlerini kapsar; batı parçası ise Imereti,
Guria, Samegrelo tarihi şehirleri ile Abhazya ve Acarya kıyı bölgelerini içine alır.
Likhi dağları, eski devirlerde, Gürcistan’daki feodal devletler arasında olduğu kadar,
Roma ve İran, Bizanslılar ve Araplar ya da Osmanlı İmparatorluğu ile Pers İmparatorluğu
arasında ve bunların etki alanlarını sınırlayan bir engel rolünü oynuyordu. Bununla birlikte,
etnik gruplar arasında ciddi bir engel oluşturmuyordu; bu dağların her iki yamacında da
(farklı lehçelerde olmasına rağmen) aynı Gürcü dili konuşuluyordu.
Merkezî Düzlükler’in batı yarısını oluşturan Kolkheti ovasının subtropikal iklimi
nemlidir. Bu nemli iklim şartları ovadaki genel manzaranın yeşil ve oldukça çekici olmasını
sağlamıştır. Ancak 20. yüzyıla kadar, toprağı-kısıtlı, bataklık ve malaryanın etkilediği Batı
Gürcistan, tarıma uygun toprakları daha çok ve daha sağlıklı bir iklime sahip olan Doğu
Gürcistan’dan her zaman daha yoksul olmuştur. Orta çağlarda, burada yaşayan nüfus
toplulukları çoğu bataklık olan kıyılara yerleşmekten çekiniyordu. Gürcistan’ın kıyı şeridinde
ya da yakınında adalar yoktur. Ayrıca, Karadeniz kıyısındaki az sayıdaki körfez de limanlar
için çok uygun değildir. Gürcülerin hiçbir zaman iyi denizciler olmamaları, belki de bu
nedenlerde yatmaktadır.
Batı Gürcistan’da nüfusun artışı mısır bitkisinin bölgeye getirilişi ile başlamıştır;
ancak bölgeye gerçek anlamdaki akım 1920’lerin sonlarında çay ve turunçgiller gibi
subtropikal ürünlerin gelişi ile olmuştur. Sovyet hâkimiyetindeki başka bir bölgenin rekabeti
ile karşılaşmayan bölgede, bu subtropikal ürünler için sürekli bir Sovyet pazarının da
oluşmasıyla, büyük bir gelişme görüldü. Bataklıklar kısmen kurutuldu ve malarya tümüyle
ortadan kaldırıldı. Sovyetler Birliği’nde yetiştirilen çayın %95’inin, turunçgillerin de
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%100’ünün üretildiği batı ovasında yaşam standartları Sovyet standartlarının çok üzerindedir.
Bununla birlikte, günümüzde Gürcistan’ın dünya ekonomisi ile bütünleşebilmesi için, bölge
tarımında oldukça büyük ve zahmetli yapısal değişikliklerin gerçekleştirilmesi gerekmektedir.
Doğu ovası (Iveria) batı Gürcistan’dan daha kurak bir iklime sahiptir; hemen tüm
bölgedeki tarım faaliyetlerinde bir yüzeysel su kaynağına ihtiyaç duyulmakla birlikte,
sulanabilen arazi ancak 400.000 hektar kadardır. Bununla birlikte topraklar verimlidir ve iyi
kalitede tahıl ve üzüm yetiştirilmesine olanak sağlar. Tarihi devirlerde, doğu ovası her zaman
batı ovasından daha zengin ve daha nüfuslu olmuştu. Tarım faaliyetlerinde de her zaman
karma tarım hâkimdi; ancak Sovyet periyodunda bölge bağcılık (Kakheti’de) ve meyve
yetiştiriciliğinde (Kartli’de) -tabii ki tüm Birlik pazarı için- uzmanlaştırıldı.
Doğu Gürcistan’da edebi Gürcü dili geliştirildi ve ülkenin bu kısmı uzun bir süre için
Gürcü milliyetçiliğinin gerçek koruyucusu oldu. Gürcistan’ın bu kısmı, Orta Çağlarda Orta
Doğu’lu güçlerin (Araplar, Moğollar, Persler vb.) saldırılarına Kolkheti ovasından daha açık
olduğu için ciddi nüfus kayıplarına uğramıştı. Bunlardan boşalan arazilere de dışarıdan gelen
göçmenler yerleşince, bu durum bölgenin çok milletli olmasını beraberinde getirdi.
Günümüzde, başkent Tiflis’in yanı sıra Gürcistan’ın tüm büyük şehirleri ve sanayi faaliyetleri
bu bölgede yer almaktadır. Yoğun bir ulaşım altyapısı, uluslararası trafiğe de hizmet
etmektedir.

13.2.3. Güney Yaylası
Güney Yaylası, zirveler 3.000 m’ye ulaşmasına rağmen, kuzeydeki Kafkasönü’nden
daha alçaktır. Bu bölge, Gürcistan’ın depremlere en açık bölgelerinden birisidir. Bölgede
iklim sertleşir; arazi -özellikle Javakheti Platosu’nda- ormandan yoksundur. Bununla birlikte,
Gürcistan’ın toplam nüfusunun %8’ini ancak kaplayan bölgenin plato ve vadileri
Kafkasönü’ne oranla daha fazla yerleşilmiştir. Yaz otlakları ve çayırlar göçebe hayvancılık
faaliyetlerine olanak sağlar. 19. yüzyılın sonunda bölgeye getirilen patates, daha sonra başlıca
tarımsal ürün olmuştur. Mtkvari vadisi de meyve-sebze yetiştiriciliği ile tanınmaktadır.
Aslında, Güney Yaylası bir bütün olarak Gürcistan’ın nispeten yoksul bir bölgesidir.
Bölgedeki bazı kırsal alanlar aşırı nüfuslanmıştır; örneğin, Acarya’da ekilebilir arazi üzerinde
çok yüksek nüfus yoğunluk değerlerine rastlanmaktadır. Bölge, büyük sanayi tesislerinden ve
girişimlerinden de yoksundur.
Gürcistan kuzeyden çok güneye açıktır. Ülkenin güney parçasında doğal engellerin
hemen hemen olmaması, sınırın her zaman daha kararsız olmasına ve daha kolay değişmesine
yol açmıştır. Bu durum etnik ve dinsel farklılıkları beraberinde getirmiştir; gerçekten de
ülkedeki bu farklılıklar en açık bir şekilde güney sınırı boyunca (Abhazya dışında)
görülmektedir (Gachechiladze 1995).

13.3. Nüfus ve Yerleşme
Gürcistan nüfusunun 19. yüzyılın başlangıcında (günümüzdeki modern sınırlar
dâhilinde) 785.000 olduğu tahmin edilmektedir. Aynı yüzyılın sonunda, nüfus iki katından
fazla artarak 1.900.000’e ulaşmıştı. Nüfus, 1910’ların sonunda Birinci Dünya Savaşı ve Rus
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İmparatorluğu’nun çöküşü ve yine 1940’larda İkinci Dünya Savaşı’nda (toprakları Naziler
tarafından işgal edilmemesine rağmen) erkek nüfusun büyük kayıplar vermesi (tahminen
210.000-220.000) dışında, 20. yüzyılda da önemli ölçüde artmıştır.
Gürcistan’da en hızlı nüfus artışı iki dünya savaşı arasındaki devrede gözlenmiştir.
1926’dan 1939’a kadar, doğum oranın yüksekliğini koruması, hızla düşen doğum oranı ve
aynı zamanda da diğer Sovyet cumhuriyetlerinden Gürcistan’a yönelen büyük çaplı göçler
nedeniyle, yıllık artış %23.6 olmuştu. Bununla birlikte, son 30 yılda nüfusun artış oranında bir
düşüş olduğu açıkça gözlenmektedir; 1959 ve 1989 arasındaki yıllık nüfus artış oranı %8.8
oldu.
Son yıllarda, SSCB’nin çöküşünün sonucu olarak, etnik Gürcülerin dışarıya göçü
artmıştır. Ayrıca, 1990’dan beri süregelen iç savaşlar ve ülkedeki büyük ekonomik kriz de
nüfus artışını engellemektedir. 1990’lı yıllarda nüfusta düşme beklenmektedir; gerçekten de
1991’de 5.400.000’in üzerinde olan nüfus giderek azalarak 1995’in sonunda 5.200.000’e
düşmüştür (Gachechiladze; 1995-47). Günümüzde 4.935.000 dolayında bir nüfusa sahip olan
Gürcistan, 1960’ların başından beri en yakın iki komşusu olan Ermenistan’dan çok daha fazla
ancak Azerbaycan’dan çok daha az nüfusludur.

13.3.1. Nüfusun Dağılışı ve Şehirleşme
Gürcistan topraklarının %36.1’ini oluşturan dağlık arazi, gerçek anlamda
yerleşilmemiştir. Nüfusun %90’ı deniz seviyesinden 1.000 m’nin altında kalan düzlük
alanlarda toplanmıştır. Nüfus ülkenin doğusu ve batısı arasında eşit dağılmamıştır: nüfusun
%57’si doğuda, %43’ü de batıda yaşar. Ülkenin daha fazla nüfus barındıran doğu yarısı aynı
zamanda şehirsel nüfusun da %64’ünü içermektedir; çünkü ülkenin en büyük metropoliten
bölgesini oluşturan Tiflis burada yer almaktadır. Kırsal nüfus daha eşit olarak dağılmıştır;
%52’si Batı Gürcistan’da, %48’i de Doğu Gürcistan’da yer alır.
Kırsal sosyal bölgeler 6 arasında en yoğun nüfuslu olanları Imereti (toplam nüfusun
%9.9’u), Kvemo Kartli ve Kakheti (sırasıyla %8.2 ve 8.3) iken, en az nüfuslu olanları
kuzeydeki dağlık bölgelerde yer alırlar.

Bu dağlık, çok-halklı ve yarı-şehirleşmiş ülkede sosyal yaşamda bölgesel farklılıkların ortaya çıkması
kaçınılmazdır. Gürcistan’da bölgesel ayırımlardan en çok bilineni ve yaygın olarak kullanılanı, Prof. Giorgi
Gvelesiani tarafından ülkenin sekiz “Standart Ekonomik Bölge”ye bölünmesidir (1965). Gvelesiani, bu
ayırımda, ulusal ekonomik bağlar ve ulaşım altyapısını göz önüne almıştı.
6

Ancak, sosyal süreçler her zaman aynı kalmazlar. Sosyal değerler düzlük ve dağlık alanlarda,
kırsal ve şehirsel yerleşmelerde ve farklı etnik yapıya ya da bileşime sahip yerler arasında da farklılıklar
gösterirler. Sosyal bölgeler, sosyal göstergelerin benzerliklerine göre sınıflandırılırlar. Bu benzerlikler de,
”fonksiyonların taşıyıcıları ve mekânsal yapıların yaratıcıları” olan sosyal gruplar tarafından yaratılırlar.
Gürcistan’da da, sosyal bölgelerin ayırımında etnik-kültürel farklılıklar; fiziksel çevre; işgücünün hâkim
karakteri; nüfusun yaşam tarzı (özellikle şehirsel ve kırsal alanlar arasındaki farklılıklar); mevcut sınırlar
(tarihi, fiziki, devlet ve idari) gibi kriterler kullanılmıştır.
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Gürcistan’da ortalama nüfus yoğunluğu km2’de 183.4 kişidir; şehirsel alanlardaki en
yüksek yoğunluk değerlerine Batum’da (km2’ye 7.038 kişi), kırsal alanlarda ise
Khelvachauri’de (km2’de 210 kişi) rastlanır. Yaklaşık 365 km2’lik bir alana yayılmış olan
Tiflis’te de yoğunluk oldukça yüksektir: Km2’de 3.564 kişi. Nüfus yoğunlukları Batı
Gürcistan’ın düzlük alanlarında ve Kakheti’de km2’de 100’ün üzerindeyken, en düşük
yoğunluk değerleri ile Batı Kafkasönü’ndeki dağlık Mestia bölgesinde (km2’de 5.6)
karşılaşılır. Bununla birlikte, toprağa muhtaç köylülerin küçük toprak parçalarını işlediği aynı
Mestia bölgesi, tarımsal nüfus yoğunlukları açısından ele alındığında kırsal Gürcistan’daki en
yüksek yoğunluk değerlerinden birisini verecektir.
Gürcistan’ın şehirsel nüfusu giderek artmıştır; özellikle de 20. yüzyılın ikinci
yarısında. Yine de şehirleşme oranları bazı komşu ülkelerdeki kadar yüksek değildi. Örneğin,
1930’ların sonunda Tiflis ve Tahran (İran)’ın nüfusları aynıydı; yarım yüzyıl sonra Tahran’ın
nüfusu beş kat artarak tüm Gürcistan’ın nüfusunu aştı. Hatta küçük Ermenistan’ın başkenti
Erivan’ın nüfusu bile 1989’da Tahran’ın nüfusuna eşit olmuştu.
Gürcistan’ın şehirsel hiyerarşisinin tepesindeki metropoliten merkez, 1.473.550’lik
nüfusu ile Tiflis’dir. Tiflis, kendisinin ardından ikinci büyük şehir olan Kutaisi’den (bir sanayi
şehri) beş kat daha fazla nüfusludur. Tiflis Metropoliten Bölgesi içindeki bir sanayi merkezi
olan Rustavi (89.786) ile Acarya ve Abhazya Özerk Cumhuriyetlerinin başkentleri olan çok
fonksiyonlu Batum (190.405) ve Suhumi (62.914) de diğer büyük şehirleri oluştururlar.
Orta büyüklükteki şehirler ise, herbiri 40.000-70.000 arasında nüfus sahip olan Gori
(Shida Kartli bölgesinin merkezi), Zugdidi (Samegrelo’nun merkezi), Poti (Gürcistan’ın
başlıca limanı) ve Tskhinvali (eski Güney Osetya’nın merkezi)’den oluşur. Bunlardan Gori ve
Zugdidi ülke çapında önemli sanayi şehirleriyken, Tskhinvali çok fonksiyonlu bir şehirdir.
Geri kalan 100 kadar şehir arasında en büyükleri, yaklaşık 20.000-35.000 nüfuslu
bölgesel tarihi merkezler -Telavi (Kakheti); Ozurgeti (Guria); Akhâltsikhe (Meşketi);
Samtredia, Zestafoni, Chiatura, Tkibuli (tümü Imereti’de); Khashuri (Shida Kartli); Marnevli
(Kvemo Kartli); Tkvarcheli (Abhazya)- ile bazı endüstriyel ya da ulaşım merkezlerini kapsar.

Ülkede 9 sosyal bölge ayırt edilebilmektedir: 1-Tiflis; 2-Kutaisi; 3-Rutaisi; 4-Batum; 5-Suhumi; 6Gori; 7-Poti; 8-Zugdidi ve 9-Tskhinvali. Bu bölgeler hem şehirler hem de kendilerini çevreleyen kırsal
alanlardan oldukça farklı olan büyük ya da orta-büyüklükteki kasabalardan oluşmaktadır.
12 tane de kırsal sosyal bölge vardır; bunların yarısı tarihi bir şehir ile aynı ismi taşır (1-Kakheti;
2-Imereti; 3-Samegrolo; 4-Guria; 5-Abhazya; 6-Acarya). Üç kırsal sosyal bölge daha küçük dağlık
yerleşmeleri birleştirirler: Doğu Kafkasönü (Khevi, Mtivleti, Pshavi ve Khevsureti tarihi şehirlerini kapsar);
Batı Kafkasönü (Svaneti, Racha ve Lechkhumi tarihi şehirlerini kapsar); Meşketi-Javakheti (aynı adı
taşıyan iki tarihi şehri kapsar). Gürcistan’ın gerçek merkezi ve en büyük tarihi şehri olan Kartli, dört
şehirsel sosyal bölgeyi (Tiflis, Rustavi, Gori, Tskhinvali) ve üç kırsal sosyal bölgeyi (Shida ya da İç Kartli Gürcü nüfus çoğunlukta-; Kvemo ya da Aşağı Kartli -nüfusu karışık ancak Azeri nüfus çoğunlukta-; ve
Kırsal Tskhinvali bölgesini -Osetler çoğunlukta-) içine alacak şekilde uzanır. Bu son bölge, eski Güney
Osetya Özerk Bölgesi’nin kırsal kısmını kapsar.
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Ayrıca, etraflarındaki kırsal alanların merkezleri olmakla birlikte komşu köylerden çok da
farklı olmayan çok sayıda küçük kasaba da bulunmaktadır.
Gürcistan’da toplam 4.300 kırsal yerleşme vardır; bunlar ortalama 533 nüfusa
sahiplerdir. Dağlık alanlarda, özellikle de Kafkasönü kuşağında, çok sayıda “hamlet” bulunur.
Büyük köyler (2000-5000 nüfuslu 200’ün üzerinde, 5.000’den fazla nüfuslu 21 tane) ise, daha
çok Kvemo Kartli ve Kakheti bölgeleri ile Kolkheti Ovası’nda yer almaktadır.

13.3.2. Nüfusun Sosyal Özellikleri
Gürcistan nüfusunun yaklaşık %70’ini Gürcüler oluşturmaktadır. Gürcüler dışındaki
başlıca azınlıklar Ermeniler (8.1), Ruslar (%6.3), Azeriler (%5.7), Osetler (%3) ve Abhazalar
(%1.8)’dır; ayrıca nüfusun %5 kadarını da aralarında Rumların ve Acaraların da bulunduğu,
diğer küçük gruplar oluşturur. Osetler, Abazalar ve Acaralar eski Sovyet yönetimi sırasında
kısmen özerkliğe kavuşmuşlardır; ancak diğer gruplar karışık olarak yaşamaktadırlar. Aslında
ülkedeki bu farklı etnik grupların varlığı ve aralarındaki ilişkiler, ülkede her zaman sorun
olmuştur. Örneğin, etnik Gürcüler bağımsızlıkları için harekete geçtiklerinde (1990’da ilan
ettiler), Gürcistan’da Sovyetlerin koruması olmadığı takdirde geleceklerinden endişe duyan
Osetyalılar, Rus sınırının diğer yanındaki etnik akrabaları ile birleşmek istemişlerdir.
Gürcistan’ın politik coğrafyası henüz tam olarak huzura kavuşmamıştır.
Ülkede nüfusunun %75’i Ortodoks (bunun %65’i Gürcü Ortodoks, %10’u Rus
Ortodoks) kilisesine mensup olan Hristiyanlardan oluşur. Geri kalan nüfusun %11’i
Müslüman, %8’i Ermeni Apostolik kilisesi mensubudur; nüfusun %6’sının dini inanışı ise
bilinmemektedir. Ülkenin sayıca olmamakla birlikte politik açıdan önemli azınlıklarından
olan Abazaların (ya da Abazıhların) bir kısmı Müslüman bir kısmı da Hristiyandır; Müslüman
olanları Abaza veya Abazıh, Hristiyan olanları ise Abhaz olarak adlandırılmaktadırlar. Kafkas
ırkına mensup olan Acaralar ve Osetlerin de büyük çoğunluğu Müslümandır. Ülke nüfusunun
etnik gruplara bölünümü yalnızca dinsel inanışlarda değil, konuşulan dillerde de
yansımaktadır. Resmi dil olan Gürcüce nüfusun %71’i tarafından konuşulur; bunun dışında
nüfusun %9’u Rusça, %7’si Ermenice, %6’si Azerice ve %7’si de diğer dilleri
konuşmaktadırlar.
Gürcistan, geçmişte bile yüksek bir doğum oranına sahip olmamıştır. Ülkede daha 20.
yüzyılın başlarında bazı aile planlaması türleri uygulanıyordu; o derece ki orta sınıf halk
fakirleşmeyle yüz yüze kalırken, (daha) zengin köylüler bile mirasçılarının sayıları azalınca
arazilerinin parçalanmasından/bölünmesinden kurtulmayı denediler. Bununla birlikte,
özellikle kırsal alanlarda beş ya da daha fazla çocuklu ailelerin sayısı hiç de az değildi.
1940’da ham doğum oranı hâlâ binde 27.4 kadar yüksek bir değer gösteriyordu; bu
oran 1970’de binde 19.2’ye, 1989’da da 16.7’ye kadar düşmüştü. Doğum oranlarında böyle
bir seyir izlenirken ölüm oranlarında büyük değişiklikler yaşanmadı; 1940’da binde 8.8,
1970’de 7.2, ve 1989’da da 8.6. Böylece ülkede nüfusun doğal artış oranı 1940’da binde 18.6
iken, 1980’da binde 8.1’e kadar düşmüştü. 1980’lerin sonunda Gürcistan’da nüfus artış oranı
eski SSCB ortalamasına eşitti; Slav ve Baltık cumhuriyetlerinden daha yüksek, buna karşılık
Orta Asya ve diğer Transkafkasya cumhuriyetlerinden -Azerbaycan ve Ermenistan- çok daha
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azdı. Böylece, nüfusun yaşlanması ve çocuk nüfusun oranında düşme, bazı dinî azınlıklar
dışında, nüfusun genel demografik özellikleri arasına girmişti. Bu durum daha sonraki
yıllarda nüfusun artışını olumsuz olarak etkiledi. Nitekim, nüfus artış oranı günümüzde %0.11 olmuştur. Nüfus artışının durma noktasına gelmesi ve bunun da ötesinde eski değerlerle
karşılaşılması, doğum oranındaki düşmeler, kadın iş gücündeki önemli azalma, kadınların
eğitiminde kaydedilen gelişmeler ve özellikle dağlık alanlarda yer alan bazı kırsal
merkezlerde cinsiyet/yaş oranında dramatik değişikliklere/bozulmalara neden olan şehirleşme
ile ilgilidir.
Nüfusun yaşlanması nedeniyle ölüm oranı giderek yükselmektedir; gerçekten de daha
1989’da binde 8 dolayında olan ölüm oranı binde 10.8’e kadar yükselmiştir. Ayrıca, son
yıllardaki ciddi boyutlardaki sosyal ve ekonomik kriz, tıbbi hizmetlerde gerilemeye, beslenme
şartlarının bozulmasına ve strese de neden olmaktadır. Bazı hastalıklar yeniden ortaya
çıkmaya başlamıştır; örneğin tüberküloz vakalarında önemli artışlar kaydedildiği
belirtilmektedir.
Gürcistan’da nüfusun doğal artışında bölgeler arasında büyük farklılıklar
gözlenmektedir. En yüksek artış oranlarına daha çok kırsal etnik ve dinsel azınlıkların
yaşadığı güney sınırı boyunca rastlanır. Özellikle Azerilerin büyük çoğunluğu oluşturdukları
Bolnisi ve Marnevli’de Gürcistan’daki en yüksek doğum oranları ile karşılaşılır; 1985’de
binde 30 ve şimdi bir miktar düşerek binde 24-26. Bu yerleşmeler, aynı zamanda, ölüm
oranlarının ülke ortalamasına göre düşük (binde 6.0-7.7), bebek ölümlerinin ise en yüksek
(binde 40 ve daha çok) olduğu yerleşmelerdir.
Doğum oranları Müslüman Gürcü nüfus arasında da yüksektir. Choloki nehri, her iki
yakasında yaşayan insanlar aynı Gürcü dilini konuşmasına ve genellikle aynı soyadlarına
sahip olmalarına rağmen, iki demografik “davranış” bölgesi arasında kesin bir ayırımı
belirler. Nehrin kuzeyinde, tarihi Guria bölgesindeki Ozurgeti’de aileler küçüktür; doğal
nüfus artışı binde 8.5 olmuştu. Güneyinde yer alan Acarya ve tarihi Kobuleti’de ise aileler
daha büyük olduğu gibi, doğal artış da binde 17.5 kadar yüksektir. Bu toplumlar arasındaki
tek fark dinî inanıştan kaynaklanmaktadır; Guria’da Ortodoks Hristiyanlık ve Acarya’da
İslâmiyet. Bununla birlikte, bu demografik kalıplar da hızla değişmektedir; doğum oranı
Kobuleti’de de düşme eğilimine girmiştir.
Kafkasönü dağlık kuşağı nüfus artış oranları açısından çok düşük değerler
sergilemektedir; hatta Ambrolauri, Oni, Kazbegi ve Tsageri gibi bazı merkezler sürekli olarak
nüfus kaybeder. Aynı sürecin diğer kırsal alanlarda -hatta tümüyle Gürcü nüfusun yaşadığı
ülkenin batısındaki dağlık alanlarda bile- geçerli olacağı tahmin edilmektedir.
Gürcistan’ın şehirsel alanlarında ise doğal nüfus artış değerleri ülke ortalamasına
yakındır. Ancak ekonomik durumun giderek bozulması bu yerleşmelerde de yaşam
istatistiklerini etkiler; örneğin, Tiflis’de doğal nüfus artışı 1990’da binde 7.4’den binde 1.8’e
düşmüştür. Mutlak nüfus artışı ise, 1980’lerde yılda 50.000-55.000 arasında iken, 1990’ların
başında 10.000-15.000’e kadar düşmüştü; bu eğilim günümüzde de daha da güçlenerek
devam etmektedir.
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13.4. Ekonomik Yapı
Gürcistan, bir bütün olarak, su kaynakları açısından zengindir. Mineral ve kaynak
sularını içeren su, ülkenin başlıca doğal kaynağı olarak kabul edilmektedir. Bazı yerlerde
geliştirilen kaplıcalar tüm Sovyetler Birliği’nde meşhurdur; özellikle Tskaltibo, Borjomi,
Sairme, Tsaishi, Menji ve Tiflis kaplıcaları. Bu kaplıcaların tümü, ciddi anlamda tanıtımları
yapılır ve yeniden inşa edilirlerse, dünyaca ünlü olacak kapasiteye sahiptirler. Gürcistan
akarsular açısından da son derece zengindir. Sayıları 25.000’in üzerinde olan ve çoğunluğu
Batı Gürcistan’da yer alan ülke akarsularının güç kapasiteleri oldukça önemlidir; 18.200.000
kwt olan kapasitenin şimdiye kadar %12’sinden daha azından yararlanılmıştır. Ülkedeki en
büyük hidroelektrik santrali Inguri nehri üzerinde yer alır.
Ülkede maden kaynakları çeşitlidir; ancak yeterli değildir. Bunların en önemlisi,
1879’dan beri Chiatura’dan çıkarılan ve Birinci Dünya Savaşı’ndan önce Rus
İmparatorluğu’nu bazı yıllarda bir dünya monopolü yapan en iyi kalitedeki manganez
cevheridir. Günümüzde manganez yatakları büyük ölçüde tükenmiş ve geriye düşük kaliteli
yataklar kalmıştır; ancak bunların bile üretimi kârlıdır. Gürcistan’da demir içermeyen metal
cevherleri (bakır, çinko, kurşun) ve arsenik (Kazreti ve Kvaisa’da çıkarılıyor) de çıkarılmakla
birlikte, yerel öneme sahiplerdir. Ayrıca, kimya sanayinin hammaddeleri arasında yer alan
barit, diatomit, talcum ve bentonit killer ile inşaat sanayi için önemli hammaddeler olan
kalker, mermer, bazalt, teshenit, süngertaşı da diğer önemli kaynaklar arasında yer
almaktadırlar.
Gürcistan’da ormanlar tümüyle devlete aittir; bunun uygulamadaki anlamı ormanların
“resmen korunmakta” olmalarıdır. Ormanlar ülke toplam arazisinin %37.4’ünü oluştururlar;
bu değer Batı Gürcistan’ın bazı kesimlerinde %70’e kadar ulaşabilmektedir. Ormanlar, bu
dağlık ülkede toprağı korudukları, suyu tuttukları, iklimi düzenledikleri gibi, aynı zamanda
estetik-rekreasyonel fonksiyonlara da sahiplerdir. 1950’lerin sonundan 1990’ların
başlangıcına kadar olan devre Gürcistan ormanlarının “Altın çağı” olarak kabul edilmektedir.
Bu devrede kırsal nüfus ucuz gaz (doğal veya yoğunlaşmış) elde edebiliyordu ve aynı
zamanda da uzak dağ köyleri haricinde ağaçlar ancak yerel ihtiyaçlar için kesiliyordu;
kerestecilik de sınırlıydı. Bununla birlikte, 1992’den sonra dönem dönem ortaya çıkan enerji
krizlerini diğer eski Sovyet cumhuriyetlerinden ithal edilen (daha çok Türkmenistan’dan gaz
ve Rusya ile Azerbaycan’dan petrol) yakıtın fiyatındaki çarpıcı artışlar ve ekonomik ve politik
istikrarsızlıklar izleyince, ormanlar hızla kesilmeye başlandı. Ayrıca, Dağlık Karabağ savaşı
nedeniyle uygulanan enerji ambargosu komşu ülke Ermenistan’daki ormanların son yıllarda
hemen hemen tümünün kesilmesine yol açmıştır; sınır tam anlamıyla korunmadığı için de
Ermeniler bu kez Gürcistan’ın sınır bölgelerindeki ağaçları kesmektedirler.
Gürcistan’da karma tarım giderek gelişmektedir. Ülke bu anlamda önemli doğal
kaynaklara sahip olmakla birlikte, topraklar hem yerel ihtiyaçları karşılayacak hem de ihraç
edilecek başlıca ürünlerin bir arada yetiştirilmesi için yeterli değildir. Gerçekte, bu,
demografik baskıdan (bilindiği gibi Gürcistan’ın nüfusu çok hızlı artmamaktadır) çok,
kaynakların kötü kullanımı gibi sosyoekonomik faktörlerin bir sonucudur. Gürcistan, Sovyet
döneminde ucuz (devlet desteğinde) tahıl, et ve süt alıyordu; bunların yerine de SSCB’nin
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yalnızca bu güney cumhuriyetinin iklim ve toprak şartlarında yetiştirilebilen ve çok daha
pahalı olan çay, turunçgiller, tütün, üzüm ve diğer meyveleri yetiştiriyordu. Gerçekten de
genel olarak ekime elverişli alanların sınırlı ve işlenmesi güç bir yapıya sahip olmasına
rağmen, yoğun emek kullanılan ve yüksek kazanç sağlayan bu ürünler ekonomiye önemli
katkıda bulunuyor ve Gürcistan Sovyet Rusya’nın “bahçesi” olarak anılıyordu (Özey; 1997230). Bini aşkın kollektif çiftlik (kolhoz) ve birkaç yüzü bulan devlet çiftliği (sovhoz),
geleneksel toprak sisteminde köklü değişiklikler yaratmıştı; bununla birlikte özel bahçelerin
üretimdeki yeri hâlâ önemliydi. Bu devrede bir kilo mandalina üç litre petrol alabiliyordu;
ancak 1980’lerin sonunda dünya fiyatları “tüm Sovyet ekonomik mekânını” etkilemeye
başlayınca, bu kez bir litre petrol iki-üç kilo mandalinayı güçlükle alır hâle geldi. Sonuçta da
arazi kullanılışının yapısında köklü değişikliklere gidilmesi kaçınılmaz oldu. Günümüzde
üzüm bağları ve çay plantasyonlarının ortadan kaldırılması hâlâ devam etmekte; bunların
yerine de tahıl ve sebze ekilmektedir.
Diğer yandan, çiftçilerin son 30-35 yıldan beri öküzler ve atlardan kurtulmalarına
rağmen, yakıt sıkıntısı tarımda makine kullanımını kısıtlamaktadır. Bu, ardında geniş
ekilmemiş alanlar bıraktı. 1940’lı yılların başında ülke toplam arazisinin %21.7’si tarıma
ayrılmıştı. Bu oran yarım yüzyıl içinde önemli (%14.8) ölçüde arttı; 1990’da 704.000
hektarlık arazi ekilebilir durumdaydı ve 326.000 hektar daimi ürünlere ayrılmıştı (Georgia
Infigures; 1991). Ancak, 1990’lardan itibaren (en belirgin olarak 1992-1994 arasında) ekili
toprakların oranı giderek düşmeye başlamıştur. Bu düşüş kısmen şehirsel yayılmayla da ilgili
olmakla birlikte, asıl neden tarımsal arazinin “kötü kullanılması”dır. Arazinin tüm sahibi
devlet olduğu ve üretimin tüm tipleri ve hatta tarımsal işletmeler bile “yukarıdan”
planlandığından, ne çiftçiler ne de idareciler kolhoz ve sovhozlardaki arazi kullanılışını
modernleştirmek için karar verme yetkisine sahip değillerdir. Buna karşılık, sovhozların
ücretli işçileri ile kollektif çiftçilerin küçük özel payları (idarelerin kiraya verdikleri küçük
bostanları) kolhoz ve sovhozların geniş arazilerinden çok daha yüksek verimliliğe sahiptir.
Bu özel arazilerde (daimi ürünlerin ekili olduğu arazinin %20’sini ve ekilebilir
toprakların da %13’ünü kaplıyorlar), ülkede üretilen darının %51’i, üzümün %41’i,
turunçgillerin %64’ü ve diğer meyvelerin de %76’sı üretilmiştir. Yine, etin %51’ini, sütün
%58’ini, yumurtanın %30’unu ve yünün de %63’ünü bu “özel sektör” üretmişti. Arazinin
özelleştirilmesi, çok yavaş ve birçok güçlüklerle ilerlemesine ve hatta arazinin yeniden
dağıtılması konusunda çıkan kavgaların ölümlerle sonuçlanmasına rağmen, 1992’de başladı.
Ancak tümüyle devlet mülkiyetinde geçen bir 70 yıldan sonra, tarımın yeniden yapılanması
anlamına gelen özelleştirme reformunun uygulanmaya konması pek kolay olmadı ve birçok
sorunu da beraberinde getirdi. Tarımın pazarın ihtiyaçlarına göre uyarlanması öngörülmekle
birlikte, bu yakın bir gelecekte gerçekleştirilebilecek gibi görünmemektedir. Günümüzde
geçim tarımına doğru bir dönüş yaşanmakla birlikte, böyle bir gelişmenin geçici olacağı ve
kırsal alanlardaki geleneksel çiftçileri kapitalist çiftçiler olmaya zorlayacağı düşünülmektedir.
Gürcistan ekonomisi özellikle 1991’den beri şiddetli etnik ve sivil çatışmaların yükünü
çekmektedir. Ancak, ülke 1994’den itibaren dengeye oturmaya başladı. Abhazya ve Güney
Osetya’daki çatışmalar iki yıldan daha uzun bir süredir durmuştur; Rus arabulucular her iki
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bölgeye de yerleşmişlerdir, Abhazya’da da Birleşmiş Milletler’i temsil eden bir misyon görev
yapmaktadır. Ancak, tüm bu çatışmalar, yaklaşık 250.000 kişinin kendi ülkelerinde mülteci
durumunda olmalarına yol açmıştır. Gürcistan 1995 yılında gerçekleştirdiği demokratik
başkanlık ve parlamenter seçimi ile barışı yakalamış gibi görünüyor. Ülke şiddetli enerji
sıkıntısının daha da kuvvetlendirdiği bir ekonomik krizin hâlâ etkisinde olmasına rağmen,
yeni bir ekonomik reforma adım atmış ve bazı kalkınma programlarını uygulamaya
başlamıştır. Bunların başında da Rusya ile ticari bağların yeniden kurulması ve Karadeniz
kıyısındaki Batum ve Poti limanları ile uluslararası ulaşımın gelişmesine yönelik olanlar
gelmektedir. Rusya, günümüzde Gürcistan’ın ticari partnerleri arasında başta gelmektedir.
Gürcistan’ın dış ticaretinde Rusya’nın yanı sıra diğer Transkafkasya ülkeleri -Azerbaycan,
Ermenistan- ve Türkiye de önemli yer tutmaktadır. Gürcistan, bu ülkelere başta turunçgiller,
çay ve şarap olmak üzere çeşitli makineler, demirli ve demir içermeyen metaller, tekstil
ürünleri, kimyasal ürünler ve yakıt (yeniden ihraç) satar; buna karşılık, yakıt, tahıl ve diğer
gıdalar, makine ve parçaları ile ulaşım ekipmanı alır. Dış ticaret hacmini giderek
genişletmekte olan Gürcistan’ın ihracat değeri yaklaşık 150 milyon doları bulmasına rağmen,
başta tahıllar olmak üzere önemli gıda maddeleri ile enerji kaynağı bakımından hâlâ dışa
bağımlı olmaktan kurtulamayan ülkenin ithalat hacmi (250 milyon dolar) çok daha fazla
olmuştur.
Ulaşım altyapısı son derece gelişmiş olan Gürcistan’da, demiryolları yük
taşımacılığında büyük bir üstünlüğe sahiptir. Günümüzde ülkedeki demiryollarının uzunluğu
1.612 km’yi, karayollarının uzunluğu ise 35.100 km’yi bulur. Karadeniz kıyı şeridine sahip
tek Transkafkasya ülkesi olan Gürcistan’ın başlıca limanları Batum, Poti ve Suhumi’dir.
Batum ve Poti tüm Transkafkasya’ya hizmet verirler; aynı zamanda, yukarıda da değinildiği
gibi, ülkenin uluslararası ulaşıma açılmasına yönelik hedeflerinin merkezini de oluştururlar.
Ayrıca, ülkede, 1.175 km’si petrol ve 1.596 km’si doğalgaz taşıyan toplam 2.771 km boru
hattı da bulunmaktadır.
Gürcistan’ın Karadeniz kıyıları ve Kafkas Dağları’nın ülke toprakları içinde kalan
bölümü, çarlık döneminden beri dinlenmek ve tatil geçirmek isteyenleri kendisine çekmiştir.
Karadeniz kıyısı boyunca yer alan yerleşmeler kışları ılıman bir iklim, bol güneş ışığı, dağlar,
deniz ve subtropikal bir bitki örtüsüyle eski Sovyetler Birliği’nin geri kalan kısımlarıyla tam
bir zıtlık oluşturuyorlardı. Bunların başlıcaları Soçi, Gagry, Batum ve Matsesta idi. Ayrıca,
Kafkaslarda kayak ve dağa tırmanma gibi sporlara hizmet eden merkezler ile dağların
eteklerindeki sıcak sülfürlü su kaynaklarına dayanan kaplıcalar da önemliydi; ancak bunlar
Karadeniz kıyı sayfiyelerinin büyüme düzeyine erişmemişlerdi. 1991’de birliğe bağlı
cumhuriyetler bağımsızlıklarını kazandıklarında, birçok husus gibi turizm de her bağımsız
ülkenin kendi sorumluluğu altında kalan bir faaliyet olmuştur ve çoğu gibi Gürcistan da bir
başlangıç olarak kendi ulusal havayollarını geliştirmeyi amaçlamıştır (günümüzde ülkede
toplam 28 havaalanı var). Aslında diğer Kafkas ülkeleri gibi Gürcistan da birçok doğal ve
tarihsel turizm çekiciliğine sahip bulunmakla birlikte, henüz tam bir istikrar sağlanamaması
ve temel turizm altyapısının henüz oluşturulamaması turizmin gelişmesini geciktirmektedir.
Bağımsız Devletler Topluluğu’nun en karmaşık bölgelerinden birinde yer alan Gürcistan’ın
bağımsızlık sonrası süreçte iç etnik sorunlarla boğuşması önemli turistik merkezlerin eski
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günlerini yaşamalarını engellemektedir. Siyasal istikrar gerçekleştiğinde, yine en moda
alanların buraları olacağı sanılmaktadır (Özgüç; 1998).
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Uygulamalar
Öğrenci bu dersi ülke ile ilgili fiziki ve beşeri haritalara bakarak ve dersle ilgili
PPT’ler (özellikle ekonomik faaliyetlerin dağılışını ve küresel önemlerini gösteren haritalar)
eşliğinde okumalıdır. Bu konuda, ilgili web sitelerine (FAO, Wikipedia, World Bank, World
Factbook, Encyclopedica Britannica gibi) bakmaları yararlı olacaktır.
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Uygulama Soruları
1)

Kolhida Ovası nerede yer alır?

2)

Raki Geçidi hangi dağlar üzerinde yer alır?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Gürcistan, uzun ve karmaşık bir tarihe sahiptir. Bugünkü Gürcistan topraklarında
insanlık tarihinin geçmişi Alt Paleolitik Çağa kadar iner. Neolitik devreye ait sitlerde yapılan
kazılar, bölgede hayvancılık ve tarımla uğraşan yerleşik kabilelerin varlığını kanıtlamaktadır.
Kafkasya, eski çağlarda metal işlemeciliğinin merkezi sayılıyordu. Gürcistan topraklarında da
tunç kullanımının MÖ 3000’lerde başladığı, MÖ 2000’lerde altın ve gümüş kapların yapıldığı
saptanmıştır. MÖ 1000’lerin başında Asur ve Urartu yıllıklarında Gürcülerin atası olarak
kabul edilen kabilelerden söz edilmektedir. Gerçekten de kendilerine “KARTVELİ” diyen
Gürcülerin “SAKARTVELO” olarak adlandırdıkları topraklarda eskiden beri yaşadıkları
bilinmektedir. Gürcülerin sayıları daha 13. yüzyılın başlarında beş milyona ulaşmıştı (sonraki
çeşitli olaylar nedeniyle ancak 1980’lerde aynı düzeye ulaşabilmiştir); başkent Tiflis büyük
bir imparatorluğun merkezinde bulunuyordu. Ancak Moğol istilâsı bu parlak devreyi bitirdi.
Bundan sonra, Hristiyan Gürcüler (M.S.337’de Hristiyanlığı kabul ettiler) kendilerini Türkler
ve Persler arasındaki İslamiyet’le ilgili dinî savaşların içinde buldular. Bu savaşlardan
korunmak amacıyla kuzeydeki topraklara yönelen Gürcüler, bu kez de ılık ve yaşamaya
uygun iklimine ve sıcak su kaynaklarına göz diken Rusların hâkimiyetine girmekten
kurtulamadılar. Gürcüler, Rusların hâkimiyetindeki diğer uluslar gibi, Rus Devrimi’nde
bağımsızlıklarını ilan ettiler; ancak Sovyetler 1921’de Gürcistan’ı tekrar kendilerine
bağladılar ve 1936’da Gürcistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti’nin ilan ettiler. Gürcistan, yine
Sovyetler Birliği’ne bağlı diğer cumhuriyetler gibi, 1991’de Birliğin parçalanmasının
ardından bağımsızlığına kavuşarak Gürcistan Cumhuriyeti adını aldı.
Gürcistan’ın ekonomisi, geleneksel olarak, Karadeniz turizmi; turunçgiller, çay ve
üzüm yetiştiriciliği; manganez ve bakır madenciliği ile şarap, metaller, makineler, kimyasallar
ve tekstil ürünleri üretimine dayanan küçük bir sanayi sektörüne dayanmaktadır. Gürcistan’da
tarım ülke ekonomisinde en büyük payı oluşturmaya devam etmektedir; toplam ulusal
üretimin çok büyük bir kısmı tarımdan elde edilir. Ülkede küçük çiftlik hayvancılığı ile
özellikle dağlık bölgelerdeki koyun besiciliği ve ormancılık diğer önemli gelir kaynaklarını
oluştururlar. Ülkenin sahip olduğu tek enerji kaynağı su gücüdür; doğalgaz ve petrol ürünleri
de dâhil olmak üzere, enerji ihtiyacının çok büyük bir kısmını dışarıdan alır.
Gürcistan, birbirinden oldukça farklı doğal çevre koşullarına ve zengin doğal
kaynaklara sahip bir ülkedir; ancak modern dünya ekonomisinin gereksinim duyduğu en
önemli şeyden -enerji kaynağından- yoksundur. Kaktehi’de çıkarılan petrol ulusal talebin
yalnızca %5’ini karşılayabilmektedir. Kömür ülkenin önemli yeraltı kaynakları arasındadır;
Tkibuli ve Tkvarcheli’den çıkarılan kömür ihtiyacın %50’den fazlasını karşılar. Gürcistan’da
henüz bir gaz yatağı keşfedilmemiştir.
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Bölüm Soruları
1.
a)
b)
c)
d)
e)
2)
a)
b)
c)
d)
e)
3)
a)
b)
c)
d)
e)

Gürcistan topraklarının ne kadarını dağlık arazi oluşturmaktadır?
%39.1’ini
%63.1’ini
%48.1’ini
%36.1’ini
%31.1’ini
Merkezî Düzlükler’in batı yarısını hangi ova oluşturmaktadır?
Iveria
Rustaveli
Kolkheti
Tetnults
Uşba
Gürcistan kuzey ve doğuda hangi ülke ile sınırlanmaktadır?
Rusya
Azerbaycan
Ermenistan
Kazakistan
Ukrayna

4)

Gürcistan’ın kırsal sosyal bölgeleri arasında en yoğun nüfuslu olanı hangisidir?

a)

Kvemo Kartli

b)

Imereti

c)

Kakheti

d)

Samegrelo

e)

Guria

5)
Gürcistan’ın yeraltı kaynaklarının en önemlisi hangisidir?
a)
Petrol
b)
Demir
c)
Doğal gaz
d)
Kalay
e)
Manganez
6)
Gürcistan’ın ekonomisi hangi sektörlere dayanmaktadır?
7)
Gürcistan’daki boru hatlarının toplam uzunluğu ne kadardır?
8)
Gürcistan’da yük taşımacılığında en önemli ulaşım sektörü hangisidir?
9)
“Güney Yaylası, zirveler 3.000 m’ye ulaşmasına rağmen, kuzeydeki
…………’nden daha alçaktır.” ifadesinde boşluk bırakılan yere ne gelmelidir?
10)
“Gürcistan, birbirinden oldukça farklı doğal çevre koşullarına ve zengin doğal
kaynaklara sahip bir ülkedir; ancak modern dünya ekonomisinin gereksinim duyduğu en
önemli şeyden …………….. yoksundur.” ifadesinde boşluk bırakılan yere ne gelmelidir?

Cevaplar: 1)d, 2)c, 3)a, 4)b, 5)e, 6) Karadeniz turizmi; turunçgiller, çay ve üzüm
yetiştiriciliği; manganez ve bakır madenciliği ile şarap, metaller, makineler, kimyasallar ve
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tekstil ürünleri üretimine dayanan küçük bir sanayi sektörüne dayanmaktadır. 7) 2.771 km,
8)Demiryolları, 9) Kafkasönü,10) Enerji kaynağından
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14. KAFKASLAR: ERMENİSTAN VE DİĞER KÜÇÜK
CUMHURİYETLER
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
14.Kafkaslar: Ermenistan ve Kafkaslardaki Küçük Cumhuriyetler
14.1.Ermenistan
14.1. Çevre Koşulları
14.2. Nüfus ve Yerleşme
14.3. Ekonomik Yapı
14.2. Diğer Küçük Cumhuriyetler
14.2.1. Dağıstan Özerk Cumhuriyeti
14.2.2. Çeçen Cumhuriyeti
14.2.3. İnguş Özerk Yönetim Birimi
14.2.4. Kuzey Osetya Özerk Cumhuriyeti
14.2.5. Güney Osetya Özerk Yönetim Birimi
14.2.6. Kabartay-Balkar Özerk Cumhuriyeti
14.2.7. Karaçay-Çerkez Özerk Cumhuriyeti
14.2.8. Adigey Özerk Yönetim Birimi
14.2.9. Abazya Cumhuriyeti
14.2.10. Acaristan Özerk Cumhuriyeti

296

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Ermenistan’ın en büyük gölü hangisidir?

2)
Kafkaslar’da, Karadeniz ile Hazar Denizi arasındaki tartışmalı koridorda yer
alan özerk cumhuriyetler ya da özerk yönetim birimleri hangileridir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Ülkeler coğrafyası

Prof. Dr. Yusuf Dönmez’e
ait “Türk Dünyasının Beşeri
ve İktisadi Coğrafyası”
(1987) adlı kitabın
Ermenistan’ın fiziki ve beşeri
okunması; Prof. Dr. Nadir
coğrafyasının genel
Devlet’in (1989), Prof. Dr.
özellikleri hakkında bilgi
Ramazan Özey’in (1996,
sahibi olmak.
1997, 2000, 2009, 2010,
2012) ve Prof. Dr. İbrahim
Güner’in (2000, 2006)
kaynakçada belirtilen
yayınlarına bakılması.

Ülkeler coğrafyası

Prof. Dr. Yusuf Dönmez’e
ait “Türk Dünyasının Beşeri
ve İktisadi Coğrafyası”
(1987) adlı kitabın
Kafkaslar’daki küçük özerk
okunması; Prof. Dr. Nadir
cumhuriyetleri ya da yönetim
Devlet’in (1989), Prof. Dr.
birimlerini tanımak ve
Ramazan Özey’in (1996,
başlıca özellikleri hakkında
1997, 2000, 2009, 2010,
bilgi sahibi olmak.
2012) ve Prof. Dr. İbrahim
Güner’in (2000, 2006)
kaynakçada belirtilen
yayınlarına bakılması.
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Anahtar Kavramlar








Ermenistan,
Sevan Gölü,
Erivan,
Dağıstan,
Çeçenistan,
Abhazya,
Acarya
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Giriş
Kafkasya olarak adlandırılan coğrafi bölgenin güneybatısında yer alan Ermenistan,
29.743 km2lik yüzölçümü ile eski Sovyet cumhuriyetleri arasında en küçük olanıdır. Tümüyle
karalarla çevrili olan ülke, kuzey ve doğuda Gürcistan (164 km) ve Azerbaycan (asıl
Azerbaycan ile 566 km; Nahcıvan ile 221 km), batıdan Türkiye (268 km) ve güneyden de İran
(35 km) ile çevrilidir.
Etnik ve politik açıdan dünyanın en duyarlı bölgelerinden birisi olan Kafkaslarda bu
duyarlılığı arttıran, çok sayıda özerk cumhuriyet ve yönetim birimi de yer almaktadır:
Dağıstan Özerk Cumhuriyeti, Çeçen Cumhuriyeti, İnguş Özerk Yönetim Birimi, Kuzey
Osetya Özerk Cumhuriyeti, Güney Osetya Özerk Yönetim Birimi, Kabartay-Balkar Özerk
Cumhuriyeti, Karaçay-Çerkez Özerk Cumhuriyeti, Adigey Özerk Yönetim Birimi, Abazya
Cumhuriyeti, Acaristan Özerk Cumhuriyeti.
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14.1. Ermenistan
14.1.1. Çevre Koşulları
Ermenistan, Güney Kafkasya’da yer almaktadır. Deniz yüzeyinden ortalama 1.800 m
yükseklikte yer alan ülkenin toprakları dağlık, yüksek rakımlı ve engebelidir; topraklarının
%90'ı 900 m’yi aşan yükseltilerden oluşur. Ülkedeki en yüksek nokta 4.090 m
yüksekliğindeki Alagöz Dağı'dır. En alçak nokta ise deniz seviyesinden 400 m yükseklikte
yer alan Debed Nehri'nde bulunmaktadır.
Dağlık bir ülke olan Ermenistan’ın kuzeybatısı yüksek sıradağlar, derin vadiler ve
sönmüş yanardağların yer aldığı yüksek Ermeni Platosu ile kaplıdır. Güneybatıda ise ülkede
nüfusun en yoğun olduğu Ararat Ovası ve Aras Irmağı yer alır. Aras Irmağı’nın akaçlama
havzası içinde de çok sayıda kısa akarsu bulunur. Ermenistan’ın doğusu da yüksek
sıradağlarla kuşatılmıştır. Ülkenin orta kısmında bu yüksek dağlarla kuşatılmış olan Sevan
depresyonu bulunur. Ülkenin en büyük golü olan ve çok sayıda ırmakla beslenen Sevan Gölü
de buradadır.
Ülkede sert karasal bir iklim tipi hüküm sürmektedir. Yüksekliğe bağlı olarak büyük
değişiklikler görülmekle birlikte, genel olarak yazlar sıcak kışlar ise çok soğuk geçer. Ermeni
Platosu'nda kış mevsimi ortalama sıcaklıkları 0°C’dir, yaz ortalama sıcaklıkları ise 25 °C'i
aşar. Yağış değerleri genel olarak yüksektir. Bununla birlikte yüksekliğe bağlı olarak farklı
yağış değerleri ile karşılaşılmaktadır, dağların yamaçlarında yüksek olan değerler ovallik
alanda 200 mm'ye kadar düşer. Aras Vadisi yılda 250 mm dolayında yağış alırken, bu değer
yüksek kesimlerde 800 mm’ye çıkar. İklim koşulları genelde ovalık ve düzlük alanlar ile
dağların eteklerinde çeşitli kültür bitkilerinin yetiştirilmesine elverişlidir.
Daha önceleri Ermenistan’ın kuzeydoğu ve güneydoğusundaki ormanlık bölge, ülke
topraklarının yaklaşık %10’unu oluşturmaktaydı. Ancak Azerbaycan savaşı sonrasında
uygulanan enerji ambargosu nedeniyle yakacak elde etmek üzere ormanlar tahrip edilmiştir.
Ülke günümüzde neredeyse hemen tümüyle ormanlardan yoksundur.

14.1.2. Nüfus ve Yerleşme
Ermenistan, günümüzde, 3.018.850 dolayında olan nüfusu ile Kafkas cumhuriyetleri
arasında en az nüfusa sahip olanıdır. Ülkede nüfus artış oranı son derece düşüktür: (%0.02).
Gerçekten de, 1985'de 3.317.000 olan nüfus 1995'e kadar geçen on yılık devrede yalnızca
100.000 kadar bir artış göstermiştir. Ülke nüfusunun geleceği hakkında yapılan hesaplamalar
da nüfusun 2020'de ancak 3.9 milyona ulaşacağını göstermektedir. Ermenistan, Moldova’nın
ardından, eski Sovyetler Birliği ülkeleri arasında en yüksek ikinci nüfus yoğunluğu değerine
sahiptir. Kilometrekarede 101.5. Oysa Erivan’da bu değer 4.480 kişiye çıkar; başkent ülkenin
en büyük nüfus yoğunluğuna sahip yerleşmesidir.
Ülkede toplam nüfusun %93'ünü Ermeniler oluşturmaktadır. Çeşitli istatistiklerde
nüfusun %3'ünü Azeriler oluşturuyor gibi görünmekle birlikte, bu 1993'e kadar olan durumu
yansıtmaktadır. Gerçekte, 1993'ün sonunda Azerilerin tümü kendi anavatanlarına göç
etmişlerdir. Ayrıca toplam nüfusta sırasıyla %2 ye %1.7'lik paylara sahip olan Ruslar ve
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Kürtler de diğer küçük azınlıklardır. Ermenistan nüfusunun geri kalan küçük bir kısmini ise
Ukraynalılar ile diğer Kafkas halkları oluşturur. Etnik bölümdeki bu farklılıklar ülkede
konuşulan diller ve inanç sistemlerinde de yansımaktadır: Nüfusun %94'ü Ermeni Apostolik
Kilisesi’nin mensubudur. Ermenistan, 301 yılında, Hıristiyanlığı devletin dini olarak
uygulayan dünyanın ilk ülkesi olmuştur. Yine nüfusun %96'sı Ermenice konuşur; %2'lik
paylarla da Rusça ve diğer diller konuşulmaktadır.
Ermenistan idari bakımdan 37 bölge (Şirjan) ve 23 şehirden (kaghak) oluşmaktaydı.
Ancak, 1995'de benimsenen yeni sistem ile başkentin dışında 10 eyalete bölündü: Aragatsotn,
Ararat, Armavir, Gegharkunik, Gugark, Kotayk, Syunk, Vak, Vayots Zar ve başkent Erivan.
1.400.000 nüfusa sahip olan Erivan, Türk sınırından bakıldığında görüş mesafesi içinde
kalmaktadır. Eski Sovyet cumhuriyetleri içinde şehirlerde yaşayan nüfus oranının en yüksek
olanları arasında yer alan Ermenistan'da, nüfusun yaklaşık %70'i şehirlerde yaşamaktadır.
Başkenti ve en büyük şehri Erivan dışında, Gümrü, Vanadzor, Eçmiadzin ve Hrazdan da
ülkenin diğer önemli şehirlerindendir. Şehirleşme eğiliminin ağır basması, gerek eski Sovyet
cumhuriyetlerinde gerekse diğer ülkelerde yaşayan Ermeniler arasında da geçerlidir.

14.1.3. Ekonomik Yapı
Ermeniler, esas olarak, 20. yüzyılın başlarına kadar tarımla uğraşmaktaydılar. Ancak,
Sovyet hâkimiyeti ile ekonomik yapı değişti ve Ermenistan tarımsal bir ekonomiden güçlü bir
sanayi ülkesine dönüştü. Eski Sovyet Merkezi Planlama Sistemi'ne göre, Ermenistan'da,
birliği oluşturan diğer cumhuriyetlerle hammadde ve enerji karşılığı değiştirmek üzere
özellikle makine ve tekstil gibi kollara dayanan modern bir sanayi sektörü geliştirilmişti. Gıda
maddelerinin büyük bir kısmını ithal eden ülkede, mevcut yeraltı kaynakları (altın, boksit,
bakır ve molibden) ekonomiye önemli bir katkıda bulunacak kadar rezerve sahip değildir.
Ayrıca, 1988'de yaşanan büyük deprem on binlerce kişinin ölümüne yol açtığı gibi ekonomiye
de büyük zarar verdi. Bunun ardından yaşanan ve Azerilerle Dağlık Karabağ konusunda
yaşanan savaş da eklenince, 1991-1994 arasında ekonomide yaşanan kriz çok ciddi boyutlara
ulaştı. Bu durum, zaten diğer enerji kaynaklarını teminde güçlüklerle karşılaşan Ermenistan
için aynı zamanda Gürcistan’dan alınan doğalgazın da sık sık kesintiye uğraması ve az
miktarda olması nedeniyle, ciddi bir enerji sıkıntısına yol açtı. Bununla birlikte, geniş ölçüde
devletin güçlü reform programına bağlı olarak, ekonomi tümüyle çökmekten kurtuldu.
1995'de toplam ulusal üretim %5.2 oranında artmış ve kişi başına gelir 2,560 Dolara çıkmıştı.
Yine de savaş tümüyle bitene ve enerji ambargosu kalkana kadar ekonominin yeniden eski
güçlü durumuna beklenemezdi.
Günümüzde Ermenistan'da çalışan nüfusun yalnızca %2'si tarım sektöründe
çalışmakla birlikte, toplam ulusal üretimin hâlâ büyük bir kısmi -%57'si- bu sektörden elde
edilmektedir. Ülkede tarım genellikle ovalarında yapılır. Şarapçılıkta kullanılan üzüm en
önemli tarımsal üründür. Özellikle brendi ve diğer likörlerin yapımında kullanılan üzümlerin
yetiştirildiği Erivan yakınlarındaki bağlar çok meşhurdur. Ayrıca çeşitli sebze ve meyveler ile
tütün, pamuk ve şekerpancarı diğer önemli tarımsal ürünlerdir. Ülkedeki hayvancılık
faaliyetleri de küçük çiftlik hayvancılığı ile platolarda yapılan hayvancılığa dayanmaktadır.
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Ekonomik yapıda sanayi faaliyetleri oldukça önemli bir yere sahiptir. Çalışan nüfusun
büyük kısmı -%46'si sanayi sektöründe çalışırken, toplam ulusal üretimin %36'sı da bu
sektörden elde edilmektedir. Çeşitli makineler (metal kesme makineleri, çamaşır makineleri,
demir-dövme makineleri vb.) elektrik motorları, otomobil ve kamyon, triko giysiler, çorap,
ayakkabı ve çeşitli kimyasal maddeler üretimi gelişmiş olan sanayi kollarıdır. Ancak,
yukarıda da değinildiği gibi, yaşanan ekonomik kriz nedeniyle tesislerin çoğu günümüzde
kapanmış durumdadır.
Ermenistan’ın dış ticaretinde aynı bölgeyi paylaştığı ülkelerden Gürcistan’ın ve diğer
eski Sovyet cumhuriyetlerinin yanı sıra, İran ve Avrupa Birliği ülkeleri en büyük paya
sahiptirler. Son derece dağlık bir bölgede yer alan ülkenin potansiyel ihraç mallarının başında
elektrik gelmektedir. Bunu altın, alüminyum, ulaşım ekipmanı ve hurda metal izler. Buna
karşılık enerji kaynaklarının hemen hemen tümünü ithal etmekte, tahıl ve diğer gıda
maddelerinin çoğunu da dışarıdan almaktadır (Ertin 2004; Özey 1997, 1998, 2009, 2012).

14.2. Diğer Küçük Cumhuriyetler
14.2.1. Dağıstan Özerk Cumhuriyeti
Dağıstan Özerk Cumhuriyeti Kafkas Dağları’nın doğusunda, Hazar Denizi’nin
kuzeybatı kıyısı ile dağların doruk çizgisi arasında yer almaktadır. Dağıstan (“dağlık ülke”
demek) kuzeyinde Kuma nehri, güneyinde Azerbaycan, doğusunda Hazar Denizi, batısında da
Çeçenistan ve Gürcistan ile çevrilidir.
Toplam 50.300 km2 yüzölçümüne sahip olan bu özerk cumhuriyetin toprakları, coğrafi
açıdan beş bölüme ayrılarak incelenebilir: a) Nogay Bozkırları; kumullarla kaplı düzlüklerden
oluşur. b) Terek Deltası ve Astragan Yarımadası; alçak ovalar ve bataklıklarla kaplıdır. c) Dar
Kıyı Ovası; güneydeki Hazar kıyılarını ifade etmektedir. d) Alçak Dağlık Kuşak; kuzeydeki
alçak alanlar ile Kafkasya arasında kalan ve 800-900 m arasında yükseltiye sahip tepelerden
oluşan kısımdır. e) Kafkas Dağları ve Vadiler; dağlar akarsular tarafından derin şekilde
yarılmışken, vadiler önemli tarım bölgeleridir.
Komşuları İran’ı zorlamak amacıyla 15. yüzyılda Dağıstan topraklarına giren Ruslar,
1723’de geri çekildiler. 1813’de resmî ilhak gerçekleşti; ancak yenilgiyi kabul etmeyen yerel
gruplar 1877’ye kadar savaşmaya devam ettiler; Dağıstan, 1921’de, en büyüğünü Avarların
(%27), ikincisini Dergilerin (%16) ve Rusların da ancak %11’ini oluşturduğu bir azınlık
topluluğu olarak Özerk Cumhuriyet olarak kabul edildi. Günümüzde Dağıstan’ın 2.9 milyon
dolayında olan nüfusu içinde, çoğu birbirinden izole vadilerle ayrılmış alanlarda yaşayan 33
kadar farklı topluluk bulunmaktadır. Güneyde Şii Müslüman Azerbaycan, kuzeyde Kalmık
Cumhuriyeti ve batıda da kavgalı komşuları Çeçenistan-İnguşya arasında zaten hassas bir
konumda bulunan Dağıstan’da, her biri ayrı yaşam tarzlarına sahip olan ve ayrı dilleri
konuşan bu topluluklar (örneğin, dünyanın Dağıstan’dan başka hiçbir yerinde rastlanmayan
Hinuh’ların sayısı ancak 400 kadardır) büyük bir etnik çeşitlilik sunarak iç istikrarın
sağlanmasını da güçleştirmektedirler. Nüfusun %80’den fazlasını Avarlar, Dergiler,
Terkemeler, Tabasaranlar, Agullar, Kumuklar, Lezgiler ve Ruslar oluşturur. Bunlar arasında
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Dergiler, Lezgiler, Tabasaranlar ve Agullar tarih, kültür ve din bakımından Türklere oldukça
yakın özellikler taşıyan Kafkas halklarını oluştururlar. Terkemeler (Rusça’da Terekeme,
Kumuk Türkçesi’nde Terkeme) ise, Derbent ve çevresindeki 10 kadar köyde yaşarlar.
Terkemeler bir Türk boyudur ve Dağıstan bölgesinde Müslüman Türkmenlere (adları
Türkmen kabile adı ile benzer) bu adın verildiği kabul edilmektedir.
Bu dağlık cumhuriyette nüfusun ancak %25’i düzlüklerde yaşayabilmektedir; geri
kalan %75’i de dağlık alanlarda yaşar. Şehirleşme oranının Kafkaslar ortalamasına yakın
olduğu Dağıstan’da nüfusun %40’ı şehirlerde toplanmıştır. Başkent Hazar kıyı ovasında yer
alan Mahaçkale’dir; Derbent, Babayurt, Hasanyurt, Kızılyurt, İzerbaş, Buynak, Kayakent ve
Kaytak diğer önemli şehirlerdir.
Dağıstan topraklarının ancak %15’i tarıma elverişli olmakla birlikte, tarım ve
hayvancılık en önemli ekonomik faaliyetlerdir; buğday, mısır ve pirinç başlıca ürünleri
oluştururlar. Hazar Denizi kıyılarında da balıkçılık önemli bir uğraş olmaktadır. Maden
kaynakları bakımından zengin olan Dağıstan, Hazar kıyılarında özellikle de başkent
Mahaçkale yakınlarındaki büyük petrol ve doğalgaz rezervleri ile dikkat çekmektedir. Aynı
zamanda, kömür ve demir de zengin yataklara sahip olan diğer yeraltı zenginlikleridir. Sanayi
faaliyetleri fazla gelişmemiştir; daha çok başkent ve birkaç büyük şehirde toplanmış olan
faaliyetler genelde makine, inşaat malzemeleri, gıda, cam ve kereste ürünlerine dayanır.

14.2.2. Çeçen Cumhuriyeti
Çeçen Cumhuriyeti Büyük Kafkas Dağları’nın kuzey kanadında yer almaktadır. Bu
Kafkas Cumhuriyeti, üç coğrafi bölgeye ayrılarak incelenebilir: a) Kuzeyde Nogay
bozkırlarının engebeli düzlükleri; b) Terek ve Sunja ırmaklarının vadileri; ve, c) Güneyde
4.200 m’nin üzerinde yüksekliğe sahip Kafkasların zirveleri.
İki eski düşman olan Müslüman Çeçenler ve İnguşlar, Çarlar için savaşan Kazaklara
karşı kahramanca direnmişlerdi; ancak, 1870’de Ruslar galip geldiler. 1920 yılı Mart ayında,
Dağlı Özbekistan Sovyet Cumhuriyeti içinde Çeçen ve İnguş illeri oluşturuldu. 1922’de
Çeçen, 1924’de de İnguş illeri ayrı “Özerk Yönetim Birimleri” hâline getirildiler; ancak
1934’de iki yönetim birimi Sovyet-komünist plancılar tarafından zorlayarak yeniden
birleştirildi. 1936’da da Çeçen-İnguş Özerk Sovyet Cumhuriyeti kuruldu. Ancak, İkinci
Dünya Savaşı’nda Almanlar ile iş birliği yaptıkları gerekçesiyle, Çeçenler ve İnguşlar Orta
Asya’ya sürüldüler ve Cumhuriyet dağıtıldı. 1957’de sürgünlerin geri dönmesine izin verildi
ve Özerk Cumhuriyet yeniden kuruldu. 1991 yılında, bağımsızlık taraftarı olan Çeçenler
harekete geçtiler. 6 Eylül’de Çeçen General Cevher Dudayev, “Çeçen Devrimi” adı verilen
bir hareketle Doku Zavgayev başkanlığındaki Çeçen-İnguş Cumhuriyeti yönetimine el koydu.
Bir “kükreyen fare” hâlini alan Çeçen-İnguş Cumhuriyeti’ndeki güçlü bağımsızlık dalgası
karşısında Rusya Başkanı Yeltsin de yeni bir devletin varlığını ve Çeçen liderin başkanlık
koltuğuna oturması için seçim yapılmasını kabul etti ve bu karar hemen Rus
Parlamentosu’nda onaylandı. 27 Ekim 1991’de Çeçen Cumhuriyeti’nin Devlet Başkanlığına
Dudayev seçildi. Çeçenlerin bağımsızlık isteklerine karşın nüfusun %12’sini oluşturan
İnguşlar seçimleri boykot ettiler ve Rusya Federasyonu’na bağlı kalmayı tercih ettiler; 4
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Haziran 1922’de de iki Cumhuriyet ayrıldı. Çeçenistan bağımsızlığını kazanmasının ardından
oldukça güç günler yaşadı; 1994 yazında yaşanan iç karışıklıklara karşı bağımsızlığını
korumayı başarmışken, 1994 yılının son günlerinde bu kez Rusya’nın askerî müdahalesiyle
karşılaştı. Çok kanlı geçen, binlerce cana mâl olan (hatta Devlet Başkanı Cevher Dudayev’de
bu savaşta hayatını kaybetti) bu savaş hâlâ tam olarak sona ermiş değildir.
Günümüzde 1.3 milyon dolayında bir nüfusa (%50’sinden fazlasını Çeçenler
oluşturuyor) sahip olan Çeçen Cumhuriyeti’nin başkenti Grozni’nin (Grozni şehre Rusların
verdiği addır; Çeçenler ise başkentlerini Sölcekale olarak anıyorlardı) adı da bağımsızlıktan
sonra Cevher/Cahar Dudayev’in adına atfen Caharkale olarak değiştirildi. Gudermes, Argun,
Kamişey, Nurskaya ve Şali diğer önemli yerleşme birimlerini oluştururlar.
Çeçen Cumhuriyeti’nin ekonomisi petrole dayanmaktadır. Petrol yatakları, Caharkale
(Sölcekale) ile Gudermes arasındaki Sunja vadisinde ve Sunja ile Terek Dağları bölgesinde
yer alır. Çıkarılan petrol de Caharkale’deki rafineride arıtılmakta ve boru hatlarıyla
Mohaçkale ve Karadeniz kıyısındaki Tuapse limanlarına gönderilmektedir. Caharkale, Doğu
Ukrayna’daki Donetz Havzası kadar çok uzak alanlara kadar yayılan boru hatları ve büyük
miktarlardaki rezervlere bağlı olarak Rusya’nın en büyük petrol-rafine merkezlerinden birisi
olmuştur. Çeçen Cumhuriyeti’nde aynı zamanda önemli miktarlarda doğalgaz da
bulunmuştur; böylece bu küçük cumhuriyet zengin enerji kaynakları ile Rusya’nın ekonomik
coğrafyasında önemli bir yere sahip bulunmaktadır.

14.2.3. İnguş Özerk Yönetim Birimi
İnguşetya, Kafkas Dağları’nın kuzeyinde kuzeyde Rusya, doğuda Çeçen Cumhuriyeti
ve batıda da Kuzey Osetya Özerk Cumhuriyeti arasında yer almaktadır. Dar bir alana sıkışmış
olan İnguş Özerk Yönetim Birimi’nin yüzölçümü 2.000 km2’dir. 4 Haziran 1992’de Çeçen
Cumhuriyeti’nden ayrılan İnguşlar, günümüzde 412.500 dolayında bir nüfusa sahiplerdir.
Başkent Nazran, diğer önemli yerleşme merkezi de Malgobek’dir.

14.2.4. Kuzey Osetya Özerk Cumhuriyeti
Kuzey Osetya, Rusya’daki cumhuriyetlerin en küçüğüdür. Bu cumhuriyetin yalnızca
8.000 km2’lik bir alan kaplayan toprakları, Kafkas Dağları’nın kuzey yamaçlarında yer alır.
Hemen güneyinde de Gürcistan’ın Güney (Yugo) Osetya Özerk Bölgesi vardır. Kafkasları
geçen önemli kara ve demiryolları bu bölgeden geçmektedir.
Osetya’nın tarihi coğrafyası uzun ve karmaşıktır. Bir Kafkas topluluğu olan
Osetyalılar, bu topraklar üzerinde 2500 yıl kadar uzun bir süre önce yaşamaya başlamışlardı.
13. yüzyılda Tatarlar Osetya’yı imparatorluklarına kattılar; 1700’lerin sonlarında da Ruslar
buraya yerleştiler. Cumhuriyetin ilan edilmesi ise 1936’da oldu. Günümüzde yaklaşık
700.000 olan nüfusun hâlâ yarısından fazlasını (%53) Osetyalılar oluşturur; Ruslar %30
dolayındadır ve geri kalan nüfusun %5’i İnguşlar, %13’ü de diğer Kafkas topluluklarından
oluşur.
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Sovyetler Birliği’nin parçalanmasından sonra Oset etnik bilinci yükseldi. Bir yandan
Osetya’dan yeniden birleşme taraftarı olan sesler yükseliyor, diğer yandan da sınırın
Gürcistan tarafında çıkan isyan silahlı kuvvetler tarafından bastırılıyordu. Ancak, 1992’nin
başlarında çözüm getirecek bir sonuca ulaşılamamıştı: tek elle tutulabilir sonuç, Kuzey
Osetya’nın başkentinin adının Orconikidze’den Sovyet öncesi adı olan Vladikavkaz (şehir,
Vladikavkaz adlı Rus kalesinin çevresinde hızla gelişmişti) olacak şekilde yeniden
değiştirilmesiydi.
Kuzey Osetya Özerk Cumhuriyeti’nin geçim kaynaklarını tarım, hayvancılık ve
ormancılık oluşturmaktadır. Ayrıca kurşun, civa ve bor çıkarımına dayanan madencilik
faaliyetleri de önemlidir.

14.2.5. Güney Osetya Özerk Yönetim Birimi
Güney Osetya, Gürcistan Cumhuriyeti’ne bağlı bir yönetim birimidir. Kafkaslardaki
özerk cumhuriyetler ya da yönetim birimlerinin tersine, Büyük Kafkas Dağları’nın güney
yamaçlarında yer alır. Güney Osetya, 3.400 km2’lik yüzölçümü ile Kuzey Osetya’nın yalnızca
%40’ı kadar bir alan kaplamaktadır.
Bu özerk yönetim birimi, idari açıdan bir yönetim merkezi (Şhinvali) ve dört kırsal
merkeze bölünmüştür. 55.000 dolayında olan nüfusun %66’sını Osetler, %29’unu Gürcüler ve
%5’ini de diğer Kafkas toplulukları oluşturur.
Güney Osetya topraklarının ancak %9’u tarıma elverişlidir. Vadi boylarında
yetiştirilen tahıllar ve üzüm başlıca tarımsal ürünlerdir. En önemli geçim kaynağını
hayvancılık (koyun besiciliği) ve ormancılık oluşturur. Aynı zamanda, bu dağlık topraklarda
hızlı bir akışa sahip olan akarsulardan da önemli miktarlarda elektrik enerjisi elde
edilmektedir.

14.2.6. Kabartay-Balkar Özerk Cumhuriyeti
Kabartay-Balkar Özerk Cumhuriyeti, 1992 başlarında Rusya için son derece özel bir
konumdaydı: Sovyetler Birliği’nden hâlâ bağımsızlık ya da daha fazla özerklik talep etmeyen
bir cumhuriyet.
Kafkaslarda kümelenmiş olan cumhuriyetlerin batıda olanları arasında yer alan
Kabartay-Balkar Özerk Cumhuriyeti, kuzeyden Rusya (Stavropol krayı), doğudan Kuzey
Osetya Özerk Cumhuriyeti, güneyden Gürcistan ve batıdan da Karaçay-Çerkez Özerk
Cumhuriyeti ile sınırlanmaktadır. Oldukça küçük topraklarına (12.500 km2) rağmen
glasiyeler, coşkun akan nehirler, Alpin çayırlar, ormanlar ve alçak düzlükler ile son derece
farklı bir topografik yapıya sahip olan bu özerk cumhuriyet, üç coğrafi bölüme ayrılarak
incelenmektedir: a) Güneyde buzul sınırının üzerindeki Kafkas zirveleri; b) Buzulların
altındaki Alpin çayırlar bölgesi ve, c) Kuzey ve kuzeybatıdaki Kabartay ovası. KabartayBalkar Özerk Cumhuriyeti’nin güneyindeki zirveler Büyük Kafkas Dağları’nın en yüksek
noktalarını teşkil etmektedir; Djangitau Tepesi’nde 5.049 m, Shara Tepesi’nde 5.068 m,
Koştantau Tepesi’nde 5.144 m, Dihtau Tepesi’nde 5.203 m ve nihayet Elbruz Tepsi’nde 5.642
m. Ülke, özellikle güneybatı köşesindeki karlarla kaplı zirveler ve yükseklerden akan
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nehirlerle, Rusya’nın en muhteşem manzaralarının bir kısmına sahiptir. Buzulların altında
Alpin çayırlar bölgesi, bu çayırların altında da iğne yapraklı ve yapraklarını döken ormanlar
vardır. Kuzey ve kuzeybatıda yer alan üçüncü bölgede de Terek ırmağı tarafından sulanan
Kabartay ovası bulunur.
Kabartay-Balkar Özerk Cumhuriyeti’nin yaklaşık 860.000 olan nüfusunun yine
yaklaşık yarısını (%48), daha 16. yüzyıl (1557) kadar erken bir tarihte Ruslarla ittifak yapmış
olan ve alçak alanlarda yaşayan Kabartaylar oluşturur. Çerkezlerle akraba olan Kabartaylar,
Abhaz-Adige diline benzer bir dil konuşmaktadırlar. Geri kalan nüfusun %33’ünü çoğu
Kazak kökenli olan Ruslar, %10’unu diğer Kafkas toplulukları ve %9’unu da Balkarlar
oluşturmaktadır. Balkarlar, Kırım’dan göç eden Hazar Türklerindendirler. Başlangıçta göç
kafilesinin başındaki liderin adı olan Malkar’dan gelen Malkarlar olarak anılırlarken, bu isim
zamanla günümüzdeki Balkarlara dönüşmüştür. Balkarlar, sürekli olarak Rus akınlarına karşı
koymuşlar ve bağımsızlık mücadelesi vermişlerdir. İkinci Dünya Savaşı’nda Sovyetler
Birliği’ni istila eden Almanya ile yakınlaşmaları nedeniyle Stalin tarafından sürgünle
cezalandırıldılar. Kendi cumhuriyetlerine dönmelerine çok uzun yıllar sonra izin verildi.
Günümüzde daha çok dağlık alanlardaki vadilerde (Baksam, Çegem ve Çerek)
yaşamaktadırlar.
Kabartay-Balkar Özerk Cumhuriyeti’nde nüfusun %60’ı şehirlerde, bu nüfusun %65’i
de başkent Nalçik ve Prokhlandy’de yaşar. Tyrny-Auz, Baksan ve Nartkala diğer önemli şehir
ve kasabalardır.
Ülke, madenler bakımından zengindir. Altın, kömür, krom, nikel, tungsten ve
molibden gibi değerli madenlere ait küçük ancak önemli rezervler madenciliği en önemli
sanayi kolu yapmıştır. Tarım, hayvancılık, sanayi ve ormancılık diğer ekonomik sektörleri
oluşturmaktadırlar. Özellikle tarım faaliyetleri giderek gelişmektedir. Günümüzde tarım
yapılan topraklar 5.200 hektara ulaşmıştır; buğday, ayçiçeği, kenevir, darı, sebze ve patates
başlıca tarım ürünleridir. Geleneksel olarak koyun ve sığır yetiştiriciliği yanında at
yetiştiriciliği de önem taşımaktadır. Bu küçük özerk cumhuriyet, son yıllarda özellikle makine
yapımı, kimya ve petrokimya, elektrik, elektronik ve metalürji gibi sanayi kollarında gelişme
göstermektedir. Petrolü bulunmamasına rağmen gelişmiş olan sondaj makineleri imalatı,
Sovyetler Birliği döneminde büyük merkezî planlama projelerinin bir parçası olarak
cumhuriyetin topraklarına bu tür sanayi tesislerinin tahsis edilmesi ile ilgilidir. Diğer yandan,
gıda sanayii ve orman ürünlerine dayalı kereste ve mobilya imalatı da gelişmekte olan sanayi
kollarını oluştururlar. Sanayi faaliyetlerinin gereksinim duyduğu elektrik, Kuzey Kafkasya
Birleşik Elektrik Sistemi’nden karşılanmaktadır.
Ayrıca, diğer Kafkas cumhuriyetlerinde olduğu gibi, Kafkas Dağları üzerinde dağ
turizmine yönelik merkezler bulunmakta ve turizm gelirleri hızla artmaktadır.
Kabartay-Balkar Cumhuriyeti, ticarette hızla dışa açılmaktadır. Cumhuriyet, çeşitli
madenler, hem deri ve kürkler, petrokimya ürünleri, elektrik araç ve gereçleri ihraç eder; buna
karşılık makine, gıda ürünleri, ilaç ve tüketim malları alır. İhracatının yarıdan fazlasını
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Türkiye, ABD, Almanya, Finlandiya ve Hollanda gibi ülkelerle, ithalatının ise %82’sini Doğu
ve Batı Avrupa ülkeleri ile gerçekleştirmiştir.

14.2.7. Karaçay-Çerkez Özerk Cumhuriyeti
Karaçay-Çerkez Özerk Cumhuriyeti, daha önce Rusya Federasyonu içinde Stavropol
krayında (bölge) bir oblast (yönetim birimi) idi. 1991’de Rusya’nın parçalanmasının ardından,
1993’de Özerk Cumhuriyet statüsünü kazandı.
Karaçay-Çerkez Özerk Cumhuriyeti, Büyük Kafkas Dağları’nın batı bölümünde ve
dağların kuzey yamaçlarında yer almaktadır. Cumhuriyet, batı ve kuzeybatıdan Krasnodar
krayı, kuzeydoğudan Stavropol krayı, güneyden Gürcistan ve Abazya, doğudan da KabartayBalkar Özerk Cumhuriyeti ile sınırlanmaktadır.
Topraklarının bir kısmı Kafkasların en yüksek zirveleri ile kaplı olan ülkede, yükselti
Dombay-Ulgan Tepesi’nde 4.047 m’ye ulaşır. Karadeniz’e dökülen Kuban ırmağının
kaynağını oluşturan akarsular (Kuban, Zelenchuk), Karaçay-Çerkez Özerk Cumhuriyeti’nin
topraklarını sulamaktadır.
Toplam 14.100 km2 yüzölçümüne sahip olan cumhuriyetin toprakları üzerinde
1922’de Çerkezler ve Karaçaylar için bir bölge kurulmuş ve bu bölge 1926’da ikiye
ayrılmıştı. Ancak, diğer Kafkas ülkelerinde olduğu gibi, Karaçaylar da İkinci Dünya Savaşı
savaşında Almanlarla iş birliği yaptıkları gerekçesiyle Orta Asya’ya sürüldüler. 1957’de
sürgünden geri dönen Karaçaylar, bölgeye yeniden yerleşmeye başladılar. Günümüzde
480.000 dolayında nüfusa sahip olan Karaçay-Çerkez Özerk Cumhuriyeti’nde en büyük
çoğunluğu Ruslar (%45) oluşturmaktadır. Cumhuriyete adını veren Karaçaylar (%30) ve
Çerkezler (%10) onları izler. Genel olarak Uçkulan, Zeberde ve Zeluncuk bölgelerinde
yaşayan Karaçaylar, Kıpçaklara bağlı bir Türk boyudurlar. Çerkezler ise, Çerkez kökenli
Adige dilini konuşan bir Kafkas topluluğudur. Abazalar (%7), Nogaylar (%3) ve diğer Kafkas
toplulukları da cumhuriyetin sınırları içinde yaşayan daha küçük etnik gruplardır.
Karaçay-Çerkez Özerk Cumhuriyeti’nin yönetim merkezi, Çerkessk’dir. Çerkessk,
Kuban ırmağı kenarında bir Kazak köyü olarak Stanitsa Batalpaşinskaya (Battal Paşa Köyü)
adıyla kurulmuş ve 1931’de adı Çerkessk olarak değiştirilmiştir. Çerkessk, günümüzde
yaklaşık 120.000 nüfuslu bir sanayi (gıda, metalürji ve kimya) ve kültür şehridir.
Ülkede tarım ve hayvancılık temel geçim kaynaklarını oluşturmaktadır. Tarım
ürünlerinin başlıcalarını tahıllar, şekerpancarı, ayçiçeği, patates ve sebzeler oluşturur. Koyun
ve sığır yetiştiriciliği hayvancılık faaliyetlerinin esasını oluştururken, Karaçay atı ve köpeği
de ayrı bir üne sahiptir.
Karaçay-Çerkez Özerk Cumhuriyeti, sahip olduğu kömür, bakır, çinko, mermer,
çimento, uranyum ve altın yatakları ile yeraltı kaynakları bakımından zengin sayılabilir.
Petrokimya, gıda, makine ve tekstil gelişmiş olan sanayi kollarıdır; mevcut sanayi tesislerinin
%65’i başkent Çerkessk çevresindedir.
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14.2.8. Adigey Özerk Yönetim Birimi
Adigey Özerk Yönetim Birimi, Rusya Federasyonu’nda Krasnodar krayı (bölgesi)
içinde yer alan bir oblast (yönetim birimi)’tır. 27 Temmuz 1992’de kurulmuş olan Adigey
Özerk Yönetim Birimi, Kafkas Dağları’nın kuzeybatı ucunda yer alır. Kuban ırmağından
Kafkas Dağları’nın eteklerine kadar devam eden bu yönetim birimi, tümüyle Krasnodar
bölgesi tarafından sınırlanmaktadır.
Toplam yüzölçümü 7.800 km2 kadar olan Adigey Özerk Yönetim Birimi, 440.000
dolayında bir nüfusa sahiptir. Nüfusun büyük bir çoğunluğunu (%68’ini) Ruslar oluşturur.
Çerkezlerin bir kolu olan Adigeler yönetim birimine adlarını vermekle birlikte nüfusun ancak
%22’si kadardırlar; nüfusun %10’u da diğer Kafkas topluluklarından oluşur. Yönetim
merkezi, Kuban nehrinin kolu olan Belaya ırmağı kenarında kurulmuş olan Maykop’tur.
Maykop yalnızca Adigey Özerk Yönetim Birimi’nin idari merkezi değildir; nüfusun 1/3’ü de
bu şehirde yaşamaktadır.
Adigey Özerk Yönetim Birimi’nin temel geçim kaynağını tarım ve hayvancılık teşkil
etmektedir. Kuzeydeki düzlüklerde yapılan tarım faaliyetlerinde yetiştirilen başlıca ürünler
buğday, mısır, ayçiçeği, tütün, kenevir, patates ve kavundur. Adigey Özerk Yönetim
Birimi’nde tarım faaliyetlerinin en önemli özelliği, verimin çok yüksek olmasıdır. Yaklaşık
250.000 hektarlık tarım arazisi üzerinde, 90 devlet ve 1200 özel tarımsal kuruluş
bulunmaktadır. Ülkede çiçekçilik oldukça önemlidir; geleneksel olarak daha çok lavanta ve
gül esansı (Kırım gülünden) elde edilir. Sanayi faaliyetleri fazla gelişmemiştir; mevcut olanlar
da genelde tarımsal hammaddeyi işleyen tesislerdir. Aynı zamanda, güneydeki dağlardan
kesilen çeşitli ağaçlar yönetim biriminin ihracatında önemli yeri vardır.
Adigey Özerk Yönetim Birimi, çinko, demir, kobalt, altın, gümüş, cıva ve manganez
gibi madenler açısından zengindir. Ayrıca, yönetim merkezi olan Maykop yakınlarından
çıkarılan petrol ve doğalgaz da ekonomide önemli rol oynamaktadır.

14.2.9. Abazya Cumhuriyeti
Abazya Cumhuriyeti, Kafkasya olarak adlandırılan coğrafi bölgenin en batı ucunda,
Karadeniz kıyısında yer almaktadır. Kafkasların Karadeniz’e sokulduğu kısımda, toplam
8.600 km2’lik bir alan üzerinde kurulmuştur.
Abazya Cumhuriyeti, üç coğrafi üniteye ayrılmaktadır: a) Karadeniz’in doğu kıyıları
boyunca uzanan bir kıyı ovası; b) Ovanın daha doğusunda akarsuların oluşturduğu vadiler ve
yüksek düzlükler; c) En doğuda da, Kafkas Dağları’nın batı ucunu oluşturan dağlık kuşak.
Abazalar Çerkezlerin bir kolu olarak bilinmektedirler. Eski Yunan ve Ortaçağa ait
Bizans kaynakları gibi tarihî belgelerde “Abasgi” olarak adlarına rastlanan Abazaların, eski
çağlardan beri Kafkaslarda yaşadıkları tahmin edilmektedir. 18. yüzyılda Müslümanlığı kabul
etmişlerdir. Osmanlı-Rus Savaşı (1864) sonundaki Büyük Kafkas Göçü sırasında yaklaşık
400.000 Abaza Anadolu’ya göç etmiş ve binlercesi de bu göçte yaşamını yitirmiştir (ölenlerin
Karadeniz’e atılması nedeniyle, Abazalar bugün bile hâlâ balık yememektedirler). Abazya,
Sovyetler Birliği’nin parçalanmasından sonra 23 Temmuz 1992’de bağımsızlığına
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kavuşmuştur. Günümüzde, Kafkas topluluklarından olan Çerkez-Adıgey-Ubıh ve Abaza
halklarının tek bağımsız ülkesidir.
Abazya’nın toplam nüfusu 190.00 dolayındadır. Bu toplam nüfusun %35’ini Migrel ve
Svanlar, %18’ini Abazlar, %14’ünü Ruslar, %14’ünü Ermeniler, %10’unu Gürcüler ve
%7’sini de diğer Kafkas toplulukları oluşturmaktadır. Başkent Suhumi, Karadeniz kıyısında
kurulmuş olan 121.000 nüfuslu bir liman şehridir.
Abazya’da başlıca geçim kaynaklarını tarım, hayvancılık, sanayi ve turizm oluşturur.
Mevcut sanayi faaliyetleri, tarıma dayalı olarak gelişmiştir. Aynı zamanda, Karadeniz
kıyısında çok sayıda tatil köyüne sahip olan Abazya Kafkasya’nın en önemli tatil ve dinlenme
bölgeleri arasında yer almaktadır.

14.2.10. Acaristan Özerk Cumhuriyeti
Acaristan, Karadeniz kıyısında Gürcistan Cumhuriyeti ile Türkiye arasında yer alan
(2.911 km2) bir özerk cumhuriyettir.
Acaristan, 732 yılında Abbasi halifesi İkinci Mervan zamanında Gürcistan toprakları
ile birlikte fethedilmiştir. Daha sonra sırasıyla Moğol, İran ve Osmanlı (1627’de)
hâkimiyetine girmiş olan bu topraklar, 1878’de Rusların eline geçmiştir. Rus hâkimiyetiyle
birlikte Acaristan’ın adı sürgünle birlikte anılmaya başlanmıştır. 16 Temmuz 1921’de
Gürcistan Devrim Komitesi tarafından Acaristan Özerk Sovyet Cumhuriyeti’nin kurulduğu
ilan edilmekle birlikte, ilki 1879’da başlayan sürgünler ( ya da göçler) 1921, 1929 ve 1945
yıllarında da devam etmiştir. Bunların en büyüğü, İkinci Dünya Savaşı sonrası Acaristan’da
yaşayan tüm Müslüman Acarlar ve Hemşinlerin, düşmanla iş birliği yaptıkları gerekçesiyle
Kazakistan’a sürgün edilmeleri ile gerçekleşmiştir. Ancak, daha sonra bunların bir kısmı
Müslüman Acar değil de Gürcü olduklarını kabul ederek anayurtlarına geri dönme olanağı
bulmuşlardır.
Günümüzde Acaristan Özerk Cumhuriyeti’nin toplam nüfusu 400.000 dolayındadır.
Bu nüfusun 350.000’ini (%87.5’ini) Acarlar oluşturur; ülkede ayrıca sayıları sırasıyla 20.000
ve 15.000 kadar olan Ruslar ve Ermeniler de yaşamaktadır. Yine, nüfusun %70’i Müslüman
(tümü Hanefi mezhebine mensup), %30’u da Ortodoks Hristiyan’dır.
Acaristan’ın başkenti, Türkiye sınırından yalnızca 15 km mesafede bulunan
Batum’dur. 135.000 kadar bir nüfusa sahip olan Batum, önemli bir sanayi şehri olduğu kadar
gelişmiş bir turizm merkezidir de. Şehrin bahçeleri ve caddeleri, çok güzel çiçeklerle
süslüdür. Ticari amaç taşıyan çay bahçeleri, şehrin dışında yer alır.
Çay, ülkenin en önemli gelir kaynakları arasındadır. Sanayi faaliyetleri, yalnızca
başkent Batum ve çevresinde yer alır. Batum, aynı zamanda, boru hatlarıyla taşınan
Azerbaycan-Bakü petrollerinin rafine edildiği büyük petrol rafinerisi ve limanı ile yalnızca
ülke için değil tüm Kafkaslar bölgesi için de önemli bir merkezdir.
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Acaristan için Türkiye ile ilişkiler büyük önem taşımaktadır. Çünkü elektrik ihtiyacını
Türkiye’den karşılamakta ve topraklarının güneyini sınırlayan Türkiye’yi dünyaya açılan
penceresi gibi görmektedir (Ertin 2004; Özey 1997, 1998, 2009, 2012) .
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Uygulamalar
Öğrenciler bir Kafkaslar haritası üzerinde Ermenistan’ın lokasyonunu ve diğer küçük
cumhuriyetlerin Kafkas Dağları üzerindeki ya da kenarlarındaki konumlarını kavramalı, bu
sırada bölgenin fiziki coğrafyası ile her bir idari ünite arasındaki ilişkiye dikkat etmelidir. Bu
konuda google earth’e bakmaları büyük yarar sağlayacaktır.
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Uygulama Soruları
1)
2)

Acaristan hangi denizin kıyısında yer alır?
Ermenistan’ın komşuları hangi ülkelerdir?
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Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Tarihsel olarak Anadolu’nun çeşitli yörelerinde ve günümüzdeki Ermenistan
Cumhuriyeti’nin kapladığı topraklarda yaşayan Ermeniler, oldukça eski bir kültüre sahiptirler.
Ermenilerin büyük çoğunluğu başta Ermenistan olmak üzere eski Sovyet Cumhuriyetlerinde
yaşamakla birlikte, Kafkaslar ve Ortadoğu’nun çeşitli yerlerinde de 1 milyonun üzerinde
Ermeni vardır. Ayrıca çok sayıda Ermeni de Avrupa ve Amerika'ya göç etmiştir. Türkiye’de
de, çoğu İstanbul’da olmak üzere, 55.000 kadar Ermeni bulunmaktadır.
Eski Yunanlı tarihçiler, Ermenileri Anadolu'ya Trakya’dan gelen Frigyalilarla ve
onların buyrukları altına aldıkları ve dillerini kabul ettirdikleri halklarla ilişkilendirmişlerdir.
Pesler tarafından "Armina" ve Yunanlılar tarafından "Armenioi" olarak adlandırılan
Ermeniler kendilerine "Hayk" (tekil Hay), yaşadıkları topraklara da "Hayastan" adını
vermişlerdir (kısaca Hayastan, ancak uzun ismi "Hayastani Hanrapetut'yun").
Ermeni uygarlığının temelleri MÖ 6. yüzyılda, eski Urartu Krallığı’nın temelleri
üzerinde atılmıştı. Tarihî devirler içinde zaman zaman güçlenen zaman zaman da çeşitli
uygarlıkların hâkimiyeti altında kalan Ermeniler, 1918'de Gürcüler ve Azerilerle birlikte
Trans-Kafkasya Federal Cumhuriyeti'ni kurdular. Ancak, bu birlik çok kısa bir sürede dağıldı.
Mayıs 1918'de kısa ömürlü bir Ermeni Cumhuriyeti kuruldu. Kasım 1920'de Sovyet
ordusunun işgal ettiği Ermenistan, 1922'de Gürcistan ve Azerbaycan ile birleşti. Böylece
SSCB'nin bir parçası olan Trans-Kafkasya Sovyet Federe Sosyalist Cumhuriyeti kurulmuş
oldu. 1936'da kabul edilen yeni Sovyet Anayasası, Ermenistan'a Sovyetler Birliği içinde ayrı
bir cumhuriyet statüsü kazandırdı. Birliğin parçalandığı 1991'e kadar bu statüde kalan
Ermenistan, 23 Eylül1991'de Sovyetler Birliği’nden ayrılarak bağımsızlığını ilan etti.
1991 yılında Sovyetler Birliği parçalandığında, Ermenistan gibi diğer tüm büyük
cumhuriyetler (Rusya’nın kendisi de dâhil olmak üzere 15 Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti)
bağımsızlık yoluna girmişlerdi. Demokratik yollarla seçilen yeni parlamentolarında, kendi
gelecekleri hakkında kararı verecek oylamaları yapmak için çok az zaman kaybettiler.
Birlikten ilk ayrılan cumhuriyetler Estonya, Litvanya ve Letonya oldu; 1991’in sonunda diğer
tüm Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri de bağımsızlıklarını ilan etmişlerdi.
Aynı zamanda, Rusya’nın genellikle etnik ve politik açıdan duyarlı bölgelerinde yer
alan bazı Özerk Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri de (hatta Özerk Bölgeler bile)
bağımsızlıklarını kazanmak ya da en azından daha fazla politik ve ekonomik özgürlük elde
edebilmek için ısrarla mücadele ettiler. Birçoğu dış dünyada güçlükle bilinebilen bu özerk
cumhuriyetlerin bir kısmı da Karadeniz ile Hazar Denizi arasındaki tartışmalı koridorda yer
almaktadır.
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Bölüm Soruları
1)
Ermeniler hangi tarihte Gürcüler ve Azerilerle birlikte Trans-Kafkasya Federal
Cumhuriyeti'ni kurmuşlardır?
a)

1915'de

b)

1912'de

c)

1918'de

d)

1925’de

e)

1928'de

2)

Ermenistan hangi yıl bağımsızlığını ilan etmiştir?

a)

1978

b)

1995

c)

1998

d)

1991

e)

2000

3)
a)

Kabartay-Balkar Özerk Cumhuriyeti’nin başkenti neresidir?
Nalçik

b)

Prokhlandy

c)

Baksan

d)

Nartkala

e)

Tyrny-Auz

4)

Rusya’daki cumhuriyetlerin en küçüğü hangisidir?

a)

Güney Oseyta

b)

Acarya

c)

Çeçenistan

d)

İnguşya

e)

Kuzey Osetya
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5)
Eski Sovyetler Birliği ülkeleri arasında en yüksek ikinci nüfus yoğunluğuna
hangisi sahiptir?
a)
Kazakistan
b)
Azerbaycan
c)
Ermenistan
d)
Gürcistan
e)
Türkmenistan
6)
Acaristan’ın başkenti neresidir?
7)
Abazya Cumhuriyeti kaç coğrafi üniteye ayrılmaktadır ve bu üniteler
hangileridir?
8)
Adigey Özerk Yönetim Birimi’nin temel geçim kaynağını hangi ekonomik
faaliyetler teşkil etmektedir?
9)
“Dağıstan topraklarının ancak ……….’i tarıma elverişli olmakla birlikte,
tarım ve hayvancılık en önemli ekonomik faaliyetlerdir.” ifadesinde boşluk bırakılan yere ne
gelmelidir?
10)
“Ermeni uygarlığının temelleri M.Ö.6.yüzyılda, eski …………….. Krallığı’nın
temelleri üzerinde atılmıştı.” ifadesinde boşluk bırakılan yere ne gelmelidir?

Cevaplar: 1)c, 2)d, 3)a, 4)e, 5)c, 6)Batum, 7)Üç coğrafi üniteye ayrılmaktadır:
a)Karadeniz’in doğu kıyıları boyunca uzanan bir kıyı ovası; b)Ovanın daha doğusunda
akarsuların oluşturduğu vadiler ve yüksek düzlükler; c)En doğuda da, Kafkas Dağları’nın batı
ucunu oluşturan dağlık kuşak, 8)Tarım ve hayvancılık, 9)%15, 10)Urartu
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