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Kurbanguli Berdimuhammedov Döneminde Türkmenistan: İç ve Dış
Politika Bağlamında Bir Analiz
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Özet
Kurbanguli Berdimuhammedov döneminde iç politikada demokratikleşme çabalarının yaşandığı ve
bir dizi reformun gerçekleştirildiği gözlemlenmektedir. Berdimuhammedov liderliğindeki
Türkmenistan dış politikasını, enerji ve güvenlik bağlamında iki ayaklı olarak görmek
gerekmektedir. Çünkü enerji zengini olan bölgede önemli bir husus olan dış politik denge
korunmaya çalışılırken, bunun yanı sıra söz konusu zenginlik, uluslararası sistemin de refahını
yakından ilgilendirdiği için ayrı bir ilişkiler silsilesi de ortaya çıkmaktadır. Berdimuhammedov
iktidara geldikten sonra dış ilişkilere Türkmenbaşı’ndan daha fazla önem verse de 12 Aralık 1995
tarihinde BM (Birleşmiş Milletler) üyesi 185 ülkenin onayıyla kazanılan “tarafsızlık”
politikasından fazla bir taviz vermemiştir. Bu çalışma liderliği döneminde iktidarını sağlamlaştıran
Türkmenistan’ın otokratik devlet başkanı Berdimuhammedov’un iç politikada yaptığı
demokratikleşmeyi, reformu ve enerjiyi bir dış politika aracı olarak kullanmasını değerlendirmeyi
amaçlamaktadır.
Anahtar Kelimeler: Enerji, Doğal Gaz, Demokratikleşme, Güvenlik, Tarafsızlık, İşbirliği.

Turkmenistan in the Era of Gurbanguly Berdimuhammedov: An
Analysis within the Framework of Domestic and Foreign Policy
Abstract
In the era of Berdimuhammedov there were efforts for democratization and some reforms have
maintained in the Turkmen domestic politics. Turkmenistan’s foreign policy under the leadership
of Berdimuhammedov should be considered in two areas; energy and security. While a significant
foreign policy balance had to be maintained, the above mentioned natural resources were also
important for wealth of the international system. This lead to the complicated relations for involved
countries. Although for Berdimuhammedov the foreign relations were more important than his
predecessor, he did not make any concessions for the neutrality status which was gained by the
United Nations on December 12nd 1995. This article focuses on the democratization, reforms and
energy as a foreign policy tool in the domestic politics of Turkmenistan.
Keywords: Enegy, Natural Gas, Democratization, Security, Neutrality, Cooperation.

2006 yılında Türkmenistan Devlet Başkanı Saparmurat Türkmenbaşı’nın
vefatından sonra yerine geçen Kurbanguli Berdimuhammedov liderliğinde nasıl bir iç ve
dış politika izleneceği bazı belirsizlikleri beraberinde getirmiştir. Uzun yıllar
Türkmenistan’ın “Tek Adam” tarafından yönetilmesi ve bu yüzden de farklı görüşlerin dile
getirilememesi, Berdimuhammedov döneminde aşılması gereken bir sorun olarak
görülmekle beraber, söz konusu yeni liderin bunu gerçekleştirip gerçekleştiremeyeceği bir
muamma yaratmaktaydı. Ancak zamanla iç politikada gerçekleştirilen bir dizi reform ve
dış politikada izlenen ve enerji güvenliğini merkeze alan çok boyutlu diplomasi,
Berdimuhammedov’un, Türkmenbaşı’nın boşluğunu doldurabilecek kapasitede olduğunu
göstermekteydi. 2012 seçimlerinden hemen hemen geçerli oyların tamamını alarak ayrılan
Berdimuhammedov’un, günümüzde Orta Asya coğrafyasında önemli bir siyasal sima
olduğu rahatlıkla söylenebilir.
Bu çalışma liderliği döneminde iktidarını sağlamlaştıran, Türkmenistan’ın otokratik
devlet başkanı Berdimuhammedov’un iç politikada yaptığı demokratikleşme, reform ve
enerjiyi bir dış politika aracı olarak kullanmasını ve işbirliği bağlamında şekillenen dış
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politikasını
değerlendirmeyi
amaçlamaktadır.
Bu
çerçevede
öncelikle
Berdimuhammedov’un hayatı, liderliğe seçilmesi ve ardından iç politikada gerçekleştirdiği
icraatlar değerlendirilmiştir. Daha sonra dış politikada, özellikle enerji ihracatında izlenen
diplomasi irdelenmiştir. Nihai olarak; Türkmenistan’ın Azerbaycan, Türkiye, Kazakistan,
Çin, Rusya ve Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile olan ilişkilerine kısaca değinilmiştir.
Her iki boyut (iç ve dış politika) bağlamında Berdimuhammedov döneminde,
Türkmenistan’ın siyasal yaşamı ve dış politikası analiz edilmiştir.
Kurbanguli Berdimuhammedov
Kurbanguli Berdimuhammedov, 1957 yılında o zamanki Türkmenistan Sovyet
Sosyalist Cumhuriyeti’nin Aşkabat oblastına (eyalet) bağlı Gök-Tepe bölgesinin Babarap
köyünde dünyaya gelmiştir. 1979 yılında Türkmenistan Diş Hekimliği Fakültesinden
mezun olan Berdimuhammedov, uzun yıllar diş hekimi olarak çalışmıştır. 1987 yılında
Moskova’ya lisansüstü eğitim yapmak için giden Berdimuhammedov doktorasını 1990
yılında tamamlamıştır. Berdimuhammedov 1990-1995 yılları arasında Diş Hekimliği
Fakültesinde önce asistan, sonra ise dekanlık görevine getirilmiştir.1 Türkmenbaşı’nın
“elinden tutmasıyla” politika kariyerine başlayan Berdimuhammedov, 1995 yılında
Aşkabat Stomotoloji Merkezi Başkanlığına getirilmiştir. Ardından Tıp Üniversitesi
Rektörlüğüne atanmıştır. Daha sonra 28 Mayıs 1997 yılında Sağlık Bakanlığına
getirilmiştir. 1998 yılında ise Türkmenbaşı adına Uluslararası Tıp Merkezinin başına
geçmiştir.2 Berdimuhammedov 3 Nisan 2001 tarihinde tıp, eğitim ve bilimden sorumlu
Başbakan Yardımcılığını üstlenmiştir. Ağustos 2004’ten itibaren sorumluluk alanı
genişletilerek kültür ve basından da sorumlu kılınmıştır. Ayların ve günlerin isimlerinin
değiştirilmesinde ve Ruhname’nin hazırlanmasında etkin rol oynamıştır.3
Berdimuhammedov Türkmenistan hükümetinde koltuğunu en istikrarlı ve uzun
süre koruyan bakan olarak bilinmektedir. Berdimuhammedov’un Sağlık Bakanlığı
döneminde sadece eğitim bakanının altı defa değiştirildiği dikkate alındığında hükümetteki
söz konusu pozisyonu, bir istikrar olarak gösterilebilir. Ancak Berdimuhammedov da diğer
Türkmen bakanlar gibi Türkmenbaşı ile ara sıra gerginlikler yaşamıştır. Örneğin, Kasım
2003’te ülkedeki doktorların bilimsel seviyelerinden memnun olmayan Türkmenbaşı,
Berdimuhammedov’u açık bir şekilde eleştirmiş ancak görevinden almamıştır. Buna ek
olarak, Türkmenbaşı tarafından 2004 yılında Berdimuhammedov’a üç maaş ceza
verilmiştir.
Berdimuhammedov, Türkmenbaşı’nın özel doktorluğunu da yapmıştır.
Berdimuhammedov’un, Türkmenbaşı’nın kararlarını etkileyen birkaç politik simadan
birisi olduğu kabul edilmektedir. Berdimuhammedov’un saray içi entrikalarda son derece
“etkin” bir isim olduğu da ayrıca ileri sürülmektedir.4 Öyle ki WikiLeaks internet sitesinin
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en son yayımladığı belgelerde, Amerikalı diplomatlar Türkmen lideri “pek zeki olmayan”
ve “usta bir yalancı” olarak nitelendirmişlerdir.5
Türkmenbaşı’nın son dönemlerinde Türkmenistan’ı uluslararası organizasyonlarda
Berdimuhammedov temsil etmekteydi. Bu anlamda 28 Kasım 2006’da yapılan son
Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) liderleri toplantısında, Türmenistan’ı
Berdimuhammedov temsil etmiştir. Bu durum, Türkmenbaşı’nın ölmeden kendi yerine
varis olarak hükümetteki pozisyonunu istikrarlı şekilde koruyan, Berdimuhammedov’u
gördüğü şeklinde değerlendirilebilir.
Berdimuhammedov’un Başkan Seçilmesine Giden Süreç
Türkmenistan Devlet Başkanı Türkmenbaşı, 21 Aralık 2006 tarihinde geçirdiği kalp
krizi sonucu aniden vefat etmiştir. Bu durum üzerine 23 Aralık 2006 tarihinde
Berdimuhammedov hükümetteki görevlerinden istifa ederek yerine, Başıma Sapıyeva’yı
atamış ve kendisi Devlet Başkanlığı görevini vekâleten üstlenmiştir.6 Türkmenbaşı 24
Aralık 2006 tarihinde yapılan sade bir törenle doğum yeri olan Kıpçak Köyü’nde7 toprağa
verilmiştir. Türkmenistan’ın ilk devlet başkanı ve bir “kült lider” olarak ülkeyi tek başına
yöneten Türkmenbaşı, kendinden sonra Avrupa ve Güney Kıbrıs’ta ticaret yapan, ülkedeki
tütün mamülleri pazarını elinde tutan ve annesi nedeniyle Musevi kökenli olduğu ileri
sürülen öz oğlu Murat Niyazov’u dahi varis olarak göstermeden aniden vefat etmiştir. Bu
durum üzerine, Türkmenbaşı’nın yerini kimin alacağı sorusunun cevabının ipuçları,
ilerleyen günlerde ortaya çıkmaya başlamıştır.
Türkmenistan Anayasasına göre devlet başkanının ölmesi ve/veya görevini ifa
edememesi halinde bu göreve vekâlet etme yetkisine sahip olan Parlamento Başkanı
Ovezgeldi Atayev’e karşı, Türkmenistan başsavcılığı tarafından dava açılarak Atayev’in
tutuklanması, ülkedeki iktidar oyununun erken başladığını göstermiştir. Bu şekilde önü
açılan Berdimuhammedov, aynı zamanda eski Sovyet geleneğinin devamı olarak Cenaze
Komisyonu’nda görev almış ve bundan sonraki süreçte etkin olacağının işaretlerini daha o
zaman vermiştir. Ancak Türkmenistan Anayasasında seçimler sırasında devlet
başkanlığına vekâlet eden kişinin seçimlere giremeyeceği belirtilmektedir. Fakat bu durum,
yasa yapma yetkisine de sahip olan Halk Maslahatının ilgili maddeyi değiştirmesi
sonucunda ortadan kalkmıştır.8 Tüm bunlar Berdimuhammedov’un lider olabilmek adına
çeşitli girişimlerde bulunduğunu göstermektedir. 26 Aralık 2006 tarihinde ülkede devlet
başkanı adayını da belirleyen yasa yapma yetisine sahip en üst kurum olan 2507 üyeli
(2466 katılımla gerçekleşmiştir) Halk Maslahatı (Aksakallar Kurultayı) 18. olağanüstü
toplantısı Türkmenistan’ın başkenti Aşkabat’taki, Ruhiyet Köşkü’nde yapılmıştır.9
Toplantısı neticesinde aralarında Berdimuhammedov’un da bulunduğu 6 kişinin adaylığı
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kesinleşmiştir.10 Devletteki üst düzey bürokratlar, parlamento üyeleri, halk içinden seçilen
kişiler, dini önderler, Türkmenistan’ın bütün devlet organlarının yöneticileri ve
Türkmenbaşı’nın kurmuş olduğu Sivil Toplum Örgütü olan “Kalkınış” ve diğer sivil
toplum örgütü temsilcileri ile diğer toplumun önde gelen temsilcilerinden oluşan Maslahat
Meclisi üyeleri bu adaylar içerisinden en fazla oyu (2 bin 446 oy) Berdimuhammedov’a
vermiştir.11 Belirlenen takvime göre devlet başkanlığı seçim tarihi 11 Şubat 2007 olarak
açıklanmıştır. Bu süre içerisinde devlet başkanlığına, Başbakan Yardımcısı ve Sağlık
Bakanı Berdimuhammedov’un vekâlet etmesi de karara bağlanmış ve Maslahat Meclisi
başkanlığına ise anayasaya göre 55 yaşın altındakiler seçilemediği için
Berdimuhammedov’un (o dönemde 49 yaşında) yerine Savuma Bakanı Agageldi
Mamedgeldiyev atanmıştır.12 Berdimuhammedov’un yapılacak olan seçimlere devlet
başkanı olarak girmesinin seçimleri kazanmasını daha da kolaylaştırdığı söylenebilir.
Berdimuhammedov, Halk Maslahatında yaptığı konuşmasında, 11 Şubat 2007’de
yapılacak başkanlık seçimlerinin ardından, 14 Şubat 2007’de Halk Maslahatı’nın 19.
toplantısının yapılarak, devlet başkanının tasdik edileceğini duyurmuştur.13 Seçimlerin
hemen öncesinde; Teke, Yomut, Gölken, Yazır ve Alili kabilelerinin etkin olduğu
Türkmenistan’da her ne kadar birden fazla aday ismi açıklansa da en güçlü aday,
hâlihazırda devlet başkanlığına vekâlet eden Başbakan Yardımcısı ve Sağlık Bakanı
Berdimuhammedov olarak gösterilmiştir. Seçimlerde favori olarak gösterilen geçici Devlet
Başkanı Berdimuhammedov, seçim konuşmaları sırasında, çok partili sisteme geçiş
sinyalleri vermiş ve “Ülkemizde demokrasinin gelişmesi için elimizden geleni yapmamız
gerekiyor. Bu doğrultuda yeni partiler oluşabilir” diyerek ülke de demokrasi umutlarının
doğmasına sebep olmuştur. Ancak Berdimuhammedov’un bu sözleri dönemin kanaat
önderleri tarafından, “Orta Asya’nın demokrasi vaadiyle gelen fakat daha sonra iktidarda
yerini giderek sağlamlaştıran ve diktatörlük eğilimleri gösteren devlet başkanlarına alışık
bir coğrafya olduğunu da unutmamak gerekir” açıklamaları doğrultusunda pek ciddiye
alınmamıştır.14
Bunun yanı sıra Türkmenbaşı döneminde 10 yıl bakanlık yapan ve 2007’de 49
yaşında olan Berdimuhammedov başkan seçilirse eğitim ve sağlık reformu yapacağını da
vaat edilmiştir. Ancak Berdimuhammedov hakkında, “güvenlik güçleri üzerinde denetime
sahip olmadığı ve ülkenin zengin doğalgaz gelirlerinin kontrolünü sağlayamadığı” şeklinde
yorumlar da yapılmıştır. Türkmenistan’ın, 3 trilyon metreküp doğal gaz rezervi nedeniyle
seçim özellikle ABD, AB (Avrupa Birliği), Rusya ve Çin tarafından da dikkatle
10
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izlenmiştir. Berdimuhammedov’un kazanması durumunda, doğalgaz yataklarını yabancı
yatırımcılara açması şüpheli olarak görülmüştür. Berdimuhammedov, var olan doğal gaz
teslim sözleşmelerine sadık kalacağını söylerken, bundan çok uygun fiyatla doğal gaz satın
alan Rusya ile sözleşmeleri kastettiği de ileri sürülmüştür. 15
Devlet başkanlığına kimin getirileceği tartışmalarının yapıldığı dönemde, ilk olarak
Türkmen doğal gazının dünya pazarına nasıl ulaştırılacağı konusu dikkat çekmiştir.
Türkmenbaşı’nın ardından, dünya enerji piyasalarında, bir anlamda “felaket senaryoları”
gündeme gelmiştir.16 Enerjinin dağıtımı, en çok uluslararası sistemdeki başat aktörleri
endişelendirmiştir. Örneğin o dönemde AB; Türkmenistan’ı, Rus Gazprom’un tekelini
kırması için önemli bir ülke olarak görmekteydi.17 ABD ise doğal gazı Afganistan,
Pakistan ve Hindistan bağlantısı ile Hint Okyanusu’na çıkarmak arzusundaydı. 18
Moskova, enerji konusunu özellikle ABD ve AB ile ilişkilerinde önemli bir koz olarak
gördüğü için doğal gaza ilişkin “tekel” konumunu yitirmek istememekteydi. Önemli bir
enerji ithalatçısı olan Çin ise ülkesine uzanan hattın zarar görmesinden kaygı duyarken
daha güçlü anlaşmalar yapma düşünceleri içerisindeydi.19
Türkmenbaşı’nın ölümü, Avrupa’nın Rus doğal gazına bağımlılığını azaltmayı
sağlayacak, Hazar enerji rezervlerine bir doğal gaz boru hattıyla bağlantı kurulması
yönündeki ABD ve Avrupa “rüyasını” da canlandırmıştır. Çin ise Aşkabat ile önceden
yaptığı enerji sözleşmelerine dikkat çekmiştir. Moskova’nın ise orta vadede yerini
koruyacağı ileri sürülmüştür. Bunun tersi durumunda, Rusya-Ukrayna ve Rusya-Beyaz
Rusya enerji ihtilaflarıyla önemli güven kaybına uğrayan Gazprom’un Avrupa ülkeleriyle
enerji sözleşmelerinin gereğini yerine getiremeyeceği şeklinde görüşler bildirilmiştir. ABD
destekli Pakistan ve Hindistan’a yönelik Trans-Afgan doğal gaz boru hattının yeniden
düşünülebileceği ve İran’ın o dönemde hâlihazırda ithal ettiği 8 milyar metreküp doğal gaz
miktarını artırmak isteyebileceği de belirtilmiştir.20
Bir başka anlatımla; Türkmenbaşı’nın ölümü, tam da bölgede doğal gaz
mücadelesinin yürütüldüğü bir döneme denk gelmiştir. Dünyanın en büyük doğal gaz
rezervlerinden birisine sahip Türkmenistan’ın devlet başkanının ölümü bu küçük Türkistan
ülkesini, adeta bir anda bütün küresel güçlerin oyun oynadığı bir “satranç tahtasına”
dönüştürmüştür.
Berdimuhammedov’un Devlet Başkanlığına Seçilmesi
Uluslararası sistemdeki başat aktörlerin enerji için mücadelesi devam ederken
Türkmenistan’da halk, devlet başkanını belirlemek için 11 Şubat 2007 tarihinde sandık
15

“Türkmenler Başkanını Seçiyor”, Cumhuriyet Gazetesi, 11 Şubat 2007, s.11.
Somuncuoğlu, Anar, “Avrasya enerji coğrafyasında deprem”, Cumhuriyet Strateji Dergisi, 01.01.2007,
s.12.
17
Söz konusu dönemde Türkmen doğalgazı, Rus Gazprom aracılığı ile denetim altında tutulmaktaydı.
Böylece, başta Ukrayna olmak üzere AB ülkelerine giden doğalgazın vanası yine Rusya’nın elinde
bulunmaktaydı. Aşkabat’taki yeni yönetim, Rusya’ya yakın bir tutum sergilerse, Avrupa’nın enerji
konusundaki sıkıntısı ortadan kalkmamaktaydı. AB, Gazprom tekelinden kurtulup Hazar geçişli ve Türkiye
üzerinden bir boru hattı ile Türkmenistan’dan doğalgaz almak arzusundaydı. Bu hattın, büyük ölçüde Mavi
Akım’a bağımlı olan Türkiye’yi de rahatlatması beklenmekteydi.
18
Türkmenistan’ın doğalgaz konusunda Moskova denetiminde olmasından rahatsızlık duyan ABD, hem
AB'nin Hazar geçişli projesine hem de Afganistan-Pakistan ve Hindistan'a uzanacak boru hattı projesine
yakın tutum sergiliyordu. Orta Asya enerji pastasından istediği paya sahip olamayan ABD, Türkmenbaşı
sonrasını kendisi için fırsat olarak değerlendirmiştir. ABD için Türkmenistan Orta Asya’daki enerji
kaynakları açısından stratejik bir noktadaydı.
19
Dilek, Bahadır Selim, “Enerjide Felaket Senaryoları”, Cumhuriyet Gazetesi, 24 Aralık 2006, s.11.
20
“Türkmenler Başkanını Seçiyor”, Cumhuriyet Gazetesi, 11 Şubat 2007, s.11.
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başına gitmiştir. Devlet başkanlığı için 6 adayın yarıştığı seçimde 2.500.000 seçmen,
Türkmenbaşı’nın yerine kimin geleceğini belirlemiştir.21 Seçimleri favori olarak gösterilen
Berdimuhammedov kazanmıştır.22 Berdimuhammedov, yabancı gözlemcilerin eleştirdiği
seçimlerde oyların yüzde 89,2’sini almıştır.
Türkmenistan’da
11
Şubat’ta
yapılan
başkanlık
seçimini
kazanan
Berdimuhammedov, hemen ertesi gün başkent Aşkabat’taki mecliste gösterişli bir törenle
ant içerek göreve başlamıştır.23 Törene Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Recep Tayyip
Erdoğan da katılmıştır.24 Komisyon başkanı, Halk Maslahatı’nda seçim sonucunu
açıklarken alkışlar arasında yaptığı konuşmada “Halkımız, geleceğini size emanet etmiştir”
diye seslenmiştir. Türkmenbaşı’nın yerine beş yıllığına devlet başkanı seçilen
Berdimuhammedov, onun beş metre uzunluğundaki portresinin önünde ant içmiştir.
Yasalar ve anayasaya saygılı olacağını belirten yeni Başkan, “Türkmenbaşı’nın çizdiği
yolda halkın iyiliği ve ülkenin refahı için çalışacağını” söylemiştir.25
Berdimuhammedov, daha önceki dönemlerde çalıştığı ve iyi bildiği bir alan olan
eğitim konusuna özel bir önem vereceği şeklinde demeçler vermiştir. Yaptığı açıklamada
eğitim alanında büyük çaplı reformlar geliştireceğini ve uzmanlar yetiştirmek amacıyla
Türkmen öğrencileri; ABD, İngiltere, Fransa, Almanya, Çin ve Japonya gibi büyük
ülkelerin saygın üniversitelerine eğitim almaya göndereceğini vurgulamıştır. Yeni
dönemde Türkmenistan’ın en karakteristik özelliğinin başta basın, internet ve eğitim
alanlarında olmak üzere kısıtlı çok seslilik getirilmesi ve Türkmenbaşı’nın ısrarla
uyguladığı tarafsızlık ilkesinden tavizlerin verilmeye başlanması olacağı düşünülmüştür.
Zengin doğal gaz yataklarına sahip bu ülkenin başta Rus Gazprom olmak üzere Batılı ve
Çinli şirketlerin ve bunların arkasındaki devletlerin baskılarına maruz kalacağı
Berdimuhammedov’un ise bu güçler arasında bir denge politikası güderek istisnasız

21

“Türkmenistan’da Başkanlık Seçimi”, Cumhuriyet Gazetesi, 12 Şubat 2007, s.10.
Türkmenistan bağımsızlığını kazandığı günden beri ilk defa 11 Şubat 2007 tarihinde çok adaylı devlet
başkanlığı seçimlerini gerçekleştirmiştir. Her ne kadar mevcut devlet başkan vekili Berdimuhammedov
dışındaki adaylar göstermelik olarak addedilse de yine de demokrasi deneyiminden son derece uzak olan
Türkmenistan’ın demokrasi tarihi açısından önemli bir kilometre taşı olduğu düşünülmektedir. Merkez Seçim
Komitesi verilerine göre, seçimlerde oy kullanma oranı rekor düzeyde gerçekleşmiş ve kayıtlı 2 milyon 654
bin 685 seçmenin yüzde 98,65’i 65 seçim bölgesinde kurulan 1625 sandıkta oyunu kullanmıştır. Seçimlere,
yurtdışına kaçmak durumunda kalan muhalefetin adayı Hudayberdi Orazov’un katılmasına izin
verilmemiştir. (Oğan, Sinan, “Yeni Türkmenbaşı: Kurbanguli Malikkuliyeviç Berdimuhammedov”,
http://www.turksam.org/tr/a1125.html, 13 Şubat 2007, 20.08.2012).
23
Berdimuhammedov daha sonra askerlerin verdiği bayrağı öpmüş ve Türkmenbaşı’nın yazdığı ulusal marş
Meclis salonunda yankılanmıştır. Berdimuhammedov, Kuran’ı ve Türkmenbaşı’nın yazdığı ünlü Ruhname’yi
de öpüp başına koymuştur. Yeni lider törene katılanların çoğuyla tokalaşırken bir kadın
Berdimuhammedov’un ayaklarının önüne beyaz bir halı sermiştir. Kadın yeni lidere, “Yolun bu halı kadar
beyaz olsun” demiştir. Astragan kalpaklar ve renkli geleneksel giysileriyle iki bin 500 civarında yetkili ve
aşiret liderinin katıldığı törende genç kızlardan oluşan koro da şarkılar söylemiştir (“Aşkabat’ta Gösterişli
Tören”, Cumhuriyet Gazetesi, 15 Şubat 2007, s.10).
24
Törene Erdoğan’ın dışında, Kazakistan, Afganistan, Gürcistan, Ukrayna devlet başkanlarıyla Rusya
Başbakanı, Özbekistan Meclis Başkanı ve İran Dışişleri Bakanı gibi yabancı devlet adamları da katılmıştır.
Ant içme sonrasında Erdoğan’ın Berdimuhammedov ile yaptığı görüşmede iki ülke arasındaki ilişkiler ele
alınmıştır. Berdimuhammedov, Türkiye ile ilişkilere verdiği önemi ifade ederken siyasi ve ekonomik
ilişkilerin geliştirilmesi için çaba gösterileceğini söylemiştir. (“Aşkabat’ta Gösterişli Tören”, Cumhuriyet
Gazetesi, 15 Şubat 2007, s.10).
25
“Aşkabat’ta Gösterişli Tören”, Cumhuriyet Gazetesi, 15 Şubat 2007, s.10; Ayrıca bkz. “Türkmenistan yeni
liderini seçti, Yemin törenine Erdoğan da katıldı”, (http://www.zaman.com.tr/haber.do?haberno=500102, 14
Şubat 2007, 19.08.2012).
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tarafsızlık politikasından uzaklaşacağı ileri sürülmüştür.26 Yeni lider, yukarıda bahsedildiği
üzere eğitimi ve ekonomiyi daha açık hale getireceğini, sağlık alanında reform yapacağını,
yabancı dil öğrenme yasağını kaldıracağını, herkese cep telefonu alma ve internete
bağlanma hakkı tanıyacağını da söylemiştir. 27
Türkmenbaşı’nın ölümünün ardından Berdimuhammedov, ‘açılım’ sayılabilecek
bazı uygulamalara yönelmiştir. Güvenlik kurumlarına yönelik atamalar daha önce
vurgulandığı üzere Berdimuhammedov’un kadrolaşma eğilimlerini de ortaya koymuştur.
Berdimuhammedov, dönemin İçişleri Bakanı Akmammed Rahmanov’u 2007 Nisan’ında
ekonomik suçların soruşturulması konusunda yürüttüğü faaliyetlerin yetersiz olması
yatırım yapmak isteyen Türkmen işadamlarına suni engeller yaratılması gerekçesiyle
görevden almıştır. Rahmanov, 2004 yılında bu göreve Türkmenbaşı tarafından
getirilmiştir. Ancak asıl önemli olay, Cumhurbaşkanı Koruma Servisi Başkanı Akmurat
Recepov’un görevinden alınması olmuştur. Bu iki ismin görevden uzaklaştırılması birkaç
bakımdan dikkat çekmektedir. İlk olarak, Türkmenbaşı dönemindeki sıkı güvenlik
politikasının yumuşamaya doğru gidebileceği sinyalleri belirmiş durumdadır. İkinci önemli
unsur ise göreve getirildiğinden bu yana fazla etkisi olmayan bir sima sanılan ve
Türkmenbaşı’nın ölümünden sonra taşların yerine oturmasına kadar, geçici olarak bu
göreve getirildiği düşünülen Berdimuhammedov’un aslında kalıcı olduğunu göstermesi,
yani bu göreve geçici olarak atanmadığının altını çizmesi olmuştur.28
Berdimuhammedov, kendini Türkmenbaşın kült liderliği ile karşılaştırıldığında
farklı konumlandırmıştır. O kendine özgü ve daha az karizmatiktir. Berdimuhammedov
etrafında; aşiret, yakınları ve ailesinden oluşan bir ağ bulunmaktadır. Türkmenistan’da
karar verme sürecinin kişiselleştiği açıktır. Herhangi bir işlem için başkanın aynı veya
karşı fikirde olması yeterlidir.29 Diğer yandan Berdimuhammedov, ülkede politik
yumuşama yaşanacağı umutlarını arttırmıştır. Politik ve ekonomik reform umutlarının en
öne çıkanı, batılı enerji yetkilileri ve çokuluslu hidrokarbon şirketlerinin yöneticileri ile
dünyanın en büyük doğal gaz rezervlerine sahip ülkesinin beklentilerinin örtüşeceğini
beklemeleridir. Amerikalı ve Avrupalı yetkililer özellikle Türkmen doğal gazının Hazar
Denizi’ni aşarak, güney Avrupa’ya boru hattıyla ulaştırılarak Rus gaz devi Gazprom
şirketinin kıta enerji piyasasındaki büyüyen kontrolünü ortadan kaldırmak istemektedirler.
Fakat Virginia George Mason Üniversitesinden Prof. Eric McGlinchey gibi bölge
uzmanları Türkmenbaşı’nın yakın çevresini uzaklaştırmaya çalışan Berdimuhammedov’un
yönetim anlayışının yanlış olarak değerlendirilmemesi gerektiğini, aslında kendi resminin
olduğu para bastırarak liderliğini kabul ettirmek istediği konusunda uyarmaktadırlar. Onun
yaptığı her şey selefinin izlerini ortadan kaldırmak ve kontrolü kendisinde toplamak
isteyen yeni liderin yaptıklarından farklı olmadığı şeklinde değerlendirilmektedir.30

26

Oğan, Sinan, “Yeni Türkmenbaşı: Kurbanguli Malikkuliyeviç Berdimuhammedov”,
http://www.turksam.org/tr/a1125.html, 13 Şubat 2007, 20.08.2012.
27
“Aşkabat’ta Gösterişli Tören”, Cumhuriyet Gazetesi, 15 Şubat 2007, s.10.
28
Nogayeva, Ainur, “Berdimuhammedov ekibini kuruyor”, Cumhuriyet Strateji Dergisi, 04.06.2007, s.16.
29
“REP Seminar Summary: The Politics of Decision-Making in Central Asia”, Session 3, Turkmenistan,
s.19-20, Chatham House, http://www.chathamhouse.org/sites/default/files/public/Research/ Russia%20 and
%20Eurasia/110609summary.pdf, 24.12.2012.
30
Stern, David L., “A Turkmen Dismantles Reminders of Old Ruler”, The New York Times,
http://www.nytimes.com/2008/05/05/world/asia/05turkmen.html?ref=gurbangulyberdymukhammedov&_r=0
, 24.12.2012.
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İç Politika
Yeni Devlet Başkanı Berdimuhammedov, 19 Mart 2007’de gerçekleştirilen Kabine
toplantısında yönetimin ‘açıklık’ siyasetine bağlı kalacağının altını çizmiştir. Bu bağlamda
Türkmenistan Eğitim Bakanlığı’nın, yabancı ülkelerin eğitim-öğretim kurumlarındaki
uzmanlarla, Türkmenistan için uzmanların yetiştirilmesi amacıyla ortak çalışmalar yapması
kararlaştırılmıştır. Orta öğretim kurumlarına yönelik müfredat programlarının yenilenerek
ders kitaplarının basılması ve bilimsel araştırmaların geliştirilmesi amacıyla, Türkmenbaşı
döneminde kapatılan Türkmenistan İlimler Akademisi 2007-2008 eğitim - öğretim
döneminde tekrar faaliyete geçirilmesi iç politikada eğitim konusunda ilk hamleleri
oluşturmuştur.31
Eğitim siyasetinin ardından, ikinci icraat sağlık alanında planlanmıştır. Bu amaçla
Sağlık ve Sanayi Bakanlığı tarafından şehir merkezleri dışında sağlık ocaklarının
kurulması ve Aşkabat’ta inşa edilecek onkoloji hastanesinin ivedilikle tamamlanarak
faaliyete geçirilmesi kararlaştırılmıştır.32
Sportif, kültürel, iş sağlığı ve güvenliği, savunma ve tarım alanlarında
gerçekleştirilmesi düşünülenler işe şu şekilde özetlenebilir:
“[…]Türkmenistan’ın spor alanında uluslararası seviyede başarılar kazanması amacıyla
spor merkezlerinin kurulması ve sporun bir devlet politikası haline getirilmesi,
Türkmenistan’ın dünyada tanınan kültürel alanlarının bulunduğundan hareketle, turizm
sektöründe çalışmalar yapılması, ülke tanıtımı ile ilgili projeler üretilmesi, Yeni Sosyal
Güvenlik Yasası'nın hazırlanması ve yasanın eksiksiz ve tam olarak uygulanması, yeni
tasarıyla sadece kamu kurumlarında değil köy ve tarım alanlarında çalışan şahıslara
emeklilik hakkı sağlanması, emeklilik hakkı kazanan şahısların hayatlarını kaybetmeleri
durumunda ailelerinin güvence altına alınması, Savunma Bakanlığına bağlı olarak faaliyet
gösteren itfaiye, trafik ve yerel güvenlik birimlerinin yetkilerinin İçişleri Bakanlığına
devredilmesi, Tarım sektörüyle ilgili olarak yetkililerce gerçekçi verilerin açıklanması,
ürünlerin niceliği kadar niteliğine de önem verilmesi, tarım ürünleri kontrol
laboratuarlarının kullanım alanlarının arttırılması ve bu laboratuarların Türkmen
Standartları Enstitüsü kontrolü altında kullanılması, ayrıca balık üretim tesislerinin inşa
edilmesi ve kıyı geliştirme programlarının uygulanması, tarım alanlarında kullanılacak araç
ve gereçlerin sağlanması amacıyla sektörde faaliyet gösteren Case New Holland Şirketi’nin
davetiyle Almanya ve Amerika Birleşik Devletleri'ne ziyaretler gerçekleştirilmesi[…]. 33

Tüm bu icraat planına bakıldığında Berdimuhammedov’un bir ‘geçiş’ yönetimi
kurduğu ve dış ülkelerin tecrübelerinden olabildiğince istifade etmeye yöneleceği
gözlemlenmektedir. Bu durumun bir lider olarak Berdimuhammedov’un güçlü yönünü
ortaya koyduğu ileri sürülebilir. Türkmenistan’ın reform niteliğindeki bu taahhütlerinin
yerine getirilip getirilmediğinin en yakın takipçisinin, şüphesiz insan hakları ve
demokratikleşme konularında faaliyet gösteren uluslararası kuruluşlar olduğu ileri
sürülebilir. 30 Mart 2007’de düzenlenen, 20. Olağan Halk Maslahatı Toplantısı’nda, ‘rejim
muhalifi oldukları gerekçesiyle’ uzun yıllardır tutuklu bulunan siyasi mahkûmların
salıverilmelerine ilişkin beklentilerden sonuç çıkmaması, reform niteliğindeki diğer
kararlar üzerine ne derece ciddiyetle durulduğu konusuna şüphe uyandırmıştır.34

31

Kınalı, Sarp Turan, “Türkmenistan ve Yeni Dış Politikası”, http://www.turksam.org/tr/a1273.html, 18
Nisan 2007, 20.08.2012
32
Aynı yerde.
33
Aynı yerde.
34
Aynı yerde.
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Berdimuhammedov’un ilk döneminde iç politikada demokratikleşme çabalarının
yaşandığı ve bir dizi reformun gerçekleştirildiği gözlemlenmektedir. Örneğin
Berdimuhammedov’un ilk önemli icraatı, eğitim sisteminin reformunu öngören kanunu
imzalayarak 5 Mart 2007’de yürürlüğe girmesini sağlamak olmuştur. Böylece, zorunlu
eğitimi dokuz yıla indiren ve bu nedenle lise mezunlarının diğer eski Sovyet ülkelerinde
üniversiteye girişini imkânsız kılan Türkmenbaşı’nın politikaları değiştirilmiştir. Ayrıca,
Türkmenistan’ın Ermenistan eski Büyükelçisi Hıdır Saparliyev Eğitim Bakanı olarak
atanırken, anılanın yardımcısı olarak Türkmenbaşı döneminde de aynı görevde bulunan
Muammer Türkyılmaz isimli Türk vatandaşı getirilmiştir.35 Buna rağmen ülke içinde
Berdimuhammedov’a çeşitli muhalif görüşlerin de zaman zaman şiddetlendiği
gözlemlenmiştir. Demokratikleşme çabalarının, kendisini ilk kez 2008 Parlamento
seçimlerinde gösterdiği söylenebilir.
14 Aralık 2008 tarihinde Türkmenistan’da parlamento seçimleri yapılmıştır. Bu
seçimler Türkmenbaşı’nın ölümünden sonra iktidara gelen ve ülkede kısmi
demokratikleşme adımları atan Berdimuhammedov döneminde yapılan ilk parlamento
seçimleri niteliğinde olmuştur. Dördüncü dönem milletvekillerinin belirleneceği bu
seçimlerde birçok yenilik bir arada yaşanmıştır.36 Örneğin bu seçimlerde Türkmenistan’ın
daveti üzerine ilk defa BM, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) ile BDT’den
gelen yabancı gözlemciler de seçimleri izlemişlerdir. Her üç gözlemci heyetinden
seçimlerde ciddi seçim yolsuzluklarının yapıldığına dair herhangi bir şikâyet gelmemiştir.
BDT gözlemcileri ise ilk açıklamalarında seçimlerin mükemmele yakın bir düzeyde
geçtiğini belirtmişlerdir. Yaklaşık 3 milyona yakın seçmenin bulunduğu Türkmenistan’da
seçime katılımın yaklaşık yüzde 94 civarında olduğu duyurulmuştur. Türkmenistan Yüksek
Seçim Kurulu seçimlere yeterli iştirakin olduğunu ve bu sebeple seçimlerin “geçerli”
sayıldığını açıklamıştır. Bağımsızlığından bu yana ülkenin parlamentosunun da üzerinde
olan ve toplumun her kesiminden temsilcilerin yer aldığı (atandığı) 2.507 üyeli Halk
Maslahatı Meclisi 26 Eylül 2008’de yaptığı, 21. Olağanüstü Halk Maslahatı toplantısında
meclis üstü bir kurul olan Halk Maslahatı’nın yetkilerini devlet başkanına ve yüksek
meclise (parlamento) devretmiştir.37
Bir diğer önemli değişiklik çerçevesinde; yurtdışında yaşayan Türkmen
vatandaşlarının bu seçimlerde oy kullanabilmelerinin önü açılmıştır. Türkmenistan
büyükelçiliklerinin ve konsolosluklarının bulunduğu Türkiye dâhil yurtdışındaki 27
noktada sandıklar kurularak Türkmen vatandaşların oy kullanmaları sağlanmıştır. Ülke
genelinde ise 2.118 seçim sandığı oluşturulmuştur. Yine bu seçimlerde ilk kez milletvekili
adayları seçim propagandası yapabilmişlerdir.
35

Ülkede her alanda nitelikli uzmanların yetiştirilmesinin Türkmenistan'ın geleceği açısından çok önemli
olduğunu, tüm bakan ve kurum yöneticilerinin kendi alanlarıyla ilgili detaylı bilgi sahibi olmalarının
beklendiğini sıkça dile getiren Berdimuhammedov, Nisan 2007’de de kabine üyelerine uygulanan yurt dışı
seyahat yasağını kaldırdığını açıklamıştır. Ancak, İçişleri Bakanı Akmammet Rahmanov’un görevinden
alınması, Türkmenistan Kültür ve Televizyon-Radyo Bakanı Enebay Atayeva ile Devlet İstatistik ve
Enformasyon Kurumu Başkanı Kakamurat Mommadov'a görevlerini zamanında ifa etmemelerinden dolayı
kınama cezası verilmesi gibi gelişmeler, iç siyasi mekanizmanın da reforma tabi tutulacağını gündeme sıkça
getirmiştir. Kınalı, Sarp, aynı yerde.
36
Oğan, Sinan, “Türkmenistan’da Birçok İlklerin Yaşandığı Parlamento Seçimleri Yapıldı”,
http://www.turksam.org/tr/a1547.html, 15 Aralık 2008, 20.08.2012.
37
Ülkede daha önce 50 olan milletvekili sayısı 125’e çıkarılmıştır. Seçilecek bu 125 kişi ise ilk önce ülkenin
beş vilayetinde yapılan ön seçimden (ön değerlendirmeden) çıkan 288 aday arasından seçilmiştir. Adayların
tamamına yakını yüksekokul mezunu iken, yaklaşık 56’sı kadınlardan oluşmuştur. Beş yıl görev yapacak
milletvekilliği için Başkent Aşkabat’tan 37, Ahal vilayetinden 46, Balkan vilayetinden 25, Daşoğuz
vilayetinden 63, Lebap vilayetinden 56 ve Mari vilayetinden 61 aday yarışmıştır.
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Bu koşullarda seçime giden Türkmenistan’da genel bir değişim gözlemlenmektedir.
Ancak bu değişimin pek yeterli olduğu söylenemez. Özellikle daha önce de kısaca dile
getirildiği üzere muhalefet, söz konusu değişimi yeterli görmemiştir. Muhalefetle beraber
ülkenin ikinci büyük azınlığı (yaklaşık 300-400 bin) olan Özbekler kimi zaman ciddi
boyutlarda rahatsızlık yaşamışlardır. Örneğin aday adayları arasında bu kesimi temsil
edecek etnik Özbeklerin olmaması bu rahatsızlığı büyütmüştür. 12-13 Eylül 2008 tarihleri
arasında Türkmenistan’ın başkenti Aşkabat’ın değişik yerlerinde aniden çıkan ve en az 50
güvenlik görevlisi ve isyancının öldüğü, onlarca kişinin de yaralandığı çatışmalar ülkedeki
dengelerin aslında ne kadar hassas bir zemin üzerinde olduğunu da göstermiştir.38 Bu
olaydan sonra başkent Aşkabat’ta olağanüstü hal ilan edilmiştir. Berdimuhammedov, bir
taraftan çatışmaya iştirak eden güvenlik görevlilerini çeşitli madalya ve ödüllerle taltif
ederken, diğer taraftan da onları terörist gruplarla mücadelede yeterince hazırlıklı olmadığı
yönünde eleştirmiştir.39
Söz konusu 2008 seçimlerine liderliğini Berdimuhammedov’un yaptığı “Galkınış
Örgütü” ve bu örgütün etkisi altındaki ülkenin neredeyse tek siyasi partisi konumundaki
Demokratik Parti dışında hiçbir parti veya grup katılamamıştır. Bu durum ise genelde yurt
dışında ikamet etmekte olan muhalefet arasında rahatsızlığa sebebiyet vermiştir. Muhalefet
seçimleri boykot etmiş ve katılımın resmi ifadelerin aksine oldukça düşük olduğunu beyan
etmiştir.
İç politikada 2008 seçimleri doğrultusunda verilen bu genel bilgilerden sonra söz
konusu seçimlerin Türkmenistan için ne anlam ifade ettiğini ve bu ülkede yaşanan değişimi
irdelemek gerekmektedir. Her şeyden önce şunu ifade etmek gerekir ki, Türkmenistan
bugün dünyanın üçüncü “daimi tarafsız” ülkesi konumundadır. Her ne kadar
Berdimuhammedov iktidara geldikten sonra dış ilişkilere Türkmenbaşı’ndan daha fazla
önem verse de “tarafsızlık” politikasından fazla bir taviz vermemiştir. Türkmenistan 2012
yılında tarafsızlık statüsünü elde edişinin 17. yılını “Tarafsızlık Bayramı” olarak
kutlamıştır.40
İki dönemdir iktidarda olan Berdimuhammedov, ismini adeta Türkmen tarihi ile
özdeşleştiren Türkmenbaşı’nın izlerini yavaş yavaş ortadan kaldırmaya başlamıştır.
Takvimde yaptığı değişikliklerden sonra, Türkmenbaşı’na göndermeler içeren Türkmen
Milli Marşı’nda değişiklik gündeme gelmiştir. Zira mevcut marşta Türkmenistan’dan
“Türkmenbaşı’nın büyük eseri” olarak söz edilmektedir. 2010 yılında Berdimuhammedov,
muhalefet partileri kurulmasına yönelik karara imza atmıştır. Türkmenlerin dünya ile
bütünleşebilmesi için demokratikleşmenin önemli olduğunu belirten Berdimuhammedov,
devlet menfaatini gözetecek şekilde parti kurulabileceğini söylemiştir. Türkmenistan’da 19
yıl, Berdimuhammedov’un başkanı olduğu tek parti iktidarı yaşanmıştır.41 Böylece
demokrasi önündeki bir diğer engel de kaldırılmıştır. Bu kararı takip eden aylarda, 21
Ağustos 2012’de Türkmenistan’da Sanayiciler ve İşadamları Partisi kurulmuştur. Bu
38

Çatışmaya girenlerin Vahhabilerin üyesi olduğu ve Türkmenistan’da geniş bir örgütlenme ağına sahip
olduğu bildirilmiştir. Ayrıca olaydan birkaç gün önce isyan eden bir kısım askerin orduya ait silah ve tanklara
el koyması ve bu gruba katılmasıyla da çatışmaların boyutu değişmiştir. Çatışmalara katılan grubun üye
sayısının 150-200 kişiyi bulduğu ve grupta keskin nişancıların bulunduğu da açıklanmıştır. Çatışan grup
oldukça iyi askeri eğitim almış ve bu sebeple de Türkmenistan’ın en seçkin birliklerine önemli kayıplar
verdirebilmiştir. Oğan, Sinan, “Türkmenistan’da Neler Oluyor”, http://www.turksam.org/tr/yazdir1493.html,
17 Eylül 2008, 23.08.2012.
39
Aynı yerde.
40
Türkmenistan’ın Tarafsızlığının 17.Yıldönümü, http://www.turkiye-turkmenistan.com/?p=6956,
23.08.2012.
41
“Türkmenistan’a Muhalefet Partisi”, Cumhuriyet Gazetesi, 19 Şubat 2010, s.11.
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durum, Türkmenistan’da çoğulcu demokrasinin gelişimi adına bir kilometre taşı
olmuştur.42
Berdimuhammedov 12 Şubat 2012 seçimleri öncesinde seçim kampanyasına
Türkmenistan’ı tarım ülkesinden endüstri gücüne çevirme sözü vererek başlamıştır.
Konuşmasında Türkmenistan’ın büyük mali kaynaklarından yararlanmak ve geliştirmek
için daha çok yatırım yapmak gerektiğini, hidrokarbon üretiminde modern teknolojiler
kullanmayı, dünyada talep gören yüksek kaliteli ve çeşitli doğal gaz ve petrol üretmeyi
planladıklarını ifade etmiştir. Çin, Malezya, İtalya ve diğer şirketlerle ortak teşebbüslerin
çeşitli alanlarda devam ettiği, gaz ve petrol alanında yapılan gelişmelerin yanında,
Türkmenistan halkının sosyal faydasına olacak şekilde yaşam standardının geliştireceğini
söylemiştir.43
21 Aralık 2012 tarihinde, Kabine toplantısında konuşan Berdimuhammedov ulusal
ekonomiyi risklerden koruyacak yönetim organı kurulmasını teklif etmiştir. Başkan benzer
kontrol organlarının halen çeşitli ülkelerde ya devlet kurumu ya da bağımsız kurum olarak
kullanıldığına dikkat çekmiş, bu tür organizasyonların geniş bir güce sahip olduğunu
vurgulamıştır. Türkmenistan devlet başkanı benzer birimlerin ülkesinde yatırım yapmak
isteyen yabancı firmaların kontrolü ve çalışmalarına izin vermek için kurulması gerektiğine
inandığını ifade etmiştir. Türkmenistan devlet başkanına göre bu organizasyonun diğer
görevi, Türkmenistan’da değişik firma ve şirketler tarafından yapılan çeşitli tesislerin
zamanında hizmete girmesini sağlamak, ayrıca projelerin geç tamamlanmasının ulusal
ekonomi için yarattığı riskleri önlemek için gerekli tedbirleri almaktır. Berdimuhammedov
hükümeti bir taslak çözüm hazırlaması ve gelecek toplantıda sunması için
görevlendirmiştir.44
Berdimuhamedov, 12 Şubat 2012 tarihinde yapılan seçimlerde yüzde 97,14’lük oy
oranıyla tekrar devlet başkanlığına seçilerek, resmen ikinci dönem için görevine
başlamıştır. 2007 yılında yapılan seçimlerde yüzde 89,23 oy alarak devlet başkanlığına
seçilen Berdimuhamedov, 2012 seçimlerinde oy oranı yüzde 97,14’e yükseltmiştir.45
Türkmenistan Anayasasına göre, ülkede devlet başkanı 5 yıl süreyle seçilmektedir.
Berdimuhamedov’un 2017 yılında da üçüncü defa devlet başkanı seçileceğini tahmin
etmek güç olmayacaktır.
Beş yıl içinde iktidarını sağlamlaştıran Türkmenistan’ın otokratik devlet başkanı
Berdimuhammedov’un ilk heykeli 2012 yılında Aşkabat’ta açıldı. 2012 yılı baharın gelişi
kutlamalarında Aşkabat sanat müzesinde çiçek sergisinde açılan beyaz atlı heykel,
geleneksel Türkmen kabile şefi kıyafeti giymiş, kültürel olarak şans ve barışı temsil eden
Berdimuhammedov’u tasvir ediyordu. Berdimuhammedov ilk dönem başkanlığında selefi
Niyazov’un kült liderliğini engellemek için ülkedeki sayısız anıtı kaldırmıştı. Zamanla
Niyazov’un ayak izini takip ederek birçok okul ve alanın adını değiştirerek aile
büyüklerinin ismini verdi. Selefi Niyazov’un yaptığı gibi kitap yazdı ve kendini koruyucu
olarak adlandırdı.46
42

http://www.dw.de/turkmenistan-takes-a-tiny-step-toward-democracy/a-16182780, 21.08.2012, 18.01.2013.
“President to turn Turkmenistan into 'Industrial Power'”, Neweurope Online,
http://www.neurope.eu/article/president-turn-turkmenistan-industrial-power, 25.12.2012.
44
“President of Turkmenistan proposes to establish agency for protection of national economy from risks”,
Turkmenistan.ru, http://www.turkmenistan.ru/en/articles/16979.html, 02.01.2013.
45
Türkmenistan'da Berdimuhamedov'un İkinci Dönemi Resmen Başladı, Haberler.com,
http://www.haberler.com/turkmenistan-da-berdimuhamedov-un-ikinci-donemi-3369457-haberi/, 18.01.2013.
46
“First Statue Appears Of Turkmenistan's (Latest) Autocratic President”, Radio Fee Europe Radio Liberty,
http://www.rferl.org/content/first_statue_appears_turkmenistan_autocratic_president/24509096.html,
26.12.2012.
43
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Sonuç olarak Türkmenistan’da Berdimuhammedov ile birlikte yeni bir dönem
başladığı söylenebilir. Türkmenistan’ın uluslararası toplum ile bütünleştirmeye başladığı,
parlamento seçimleri yakından izlenmiştir. Buna bir de Berdimuhammedov’un eşit mesafe
politikasını koruması ve dengeli tutumlarını sürdürmesi de eklenince hızla modernleşen bir
Türkmenistan’ın zamanla iç politikada ‘aşiret’ temeline dayanan iç çekişmelerinin de
üstesinden geleceği düşünülebilir. Ancak Berdimuhammedov dış politikada iç politikadan
daha başarılı olmuştur.
Dış Politika
Berdimuhammedov liderliğindeki Türkmenistan dış politikasını enerji ve güvenlik
bağlamında iki ayaklı olarak görmek gerekmektedir. Çünkü zaten enerji zengini olan
bölgede önemli bir dış politik denge korunmaya çalışılırken, bunun yanı sıra söz konusu
zenginlik, uluslararası sistemin de refahını yakından ilgilendirdiği için ayrı bir ilişkiler
silsilesi de ortaya çıkmaktadır. Bu kapsamda, Berdimuhammedov Türkmenistan’ın yeni
doktrinini ortaya koyan kararnameyi imzalayarak, ülkesinin bağımsızlığını vurgulamıştır.
Yeni askeri doktrine göre ülke askeri birlik ve bloklara katılmayacak, kendi topraklarında
yabancı askeri üsler kurulmayacak, hiçbir nükleer ve kitle imha silahının tedarik edilmesi,
üretilmesi veya ülke sınırları içine girmesine izin verilmeyecektir. Başkan savunma
konularına odaklanan yeni doktrinle, barışı korumayı ve ülkesinin toprak bütünlüğüne
saygı duyulmasını sağlamayı amaçlamaktadır. Berdimuhammedov ayrıca aynı tarihte ABD
Merkezi Kuvvetler Komutanı General David Petraeus ile bir araya geldiği toplantıda
bölgesel güvenlik işbirliği üzerine birçok konu görüşülmüştür.47 Bu toplantının
gerçekleşmesinin, Türkmenistan lideri ve ABD’nin Orta Asya’nın güvenliğinde karşılıklı
işbirliğinin önemini ve gerekliliğini vurgulamaları olarak değerlendirilebilir.
Dış politikasının enerji ayağında, Berdimuhammedov Avrupa’ya enerji ihracının
Türkmenistan dış politikasının en önemli yönünü oluşturduğunu söylemiştir. Ülkesinin
sahip olduğu büyük doğal gaz rezervinin karlı pazarlara ulaştırılması için yeni boru
hatlarına ihtiyaç olduğunu belirttiği konuşmasında, Türkmenistan lideri Rusya ve İran’ın
karşı çıktığı Trans-Hazar boru hattının inşa edilmesinin gerekliliğini vurgulamıştır.48
Türkmenistan liderinin enerjiyi bir dış politika aracı olarak kullanması sonucu,
Türkmenistan ve Azerbaycan arasında denizaltı enerji tedarik zinciri oluşturması
düşünülen Trans-Hazar petrol boru hattı projesi hakkındaki gelişmeler kritik bir noktaya
ulaşmıştır. Hazar’a kıyıdaş devletler Hazar Denizi’nin statüsü hakkında uzlaşmaya varmayı
başaramamalarına, Moskova ve Tahran’ın mevcut hukuki sorunlar çözülmeden transit
enerji projelerinin uygulanmasına karşı çıkmalarına rağmen Brüksel ve Aşkabat petrol
boru hattı inşasına devam etme kararı almışlardır. Türkmenistan ve ortaklarının TransHazar petrol boru hattını, Hazar Denizi’nin hukuki statüsü ile ilgili bir uzlaşı olmadan nasıl
inşa edecekleri belli değildir. Ne Rusya ne de İran, Hazar bölgesindeki çıkarlarının ihlal
edilmesine hoşgörü göstermeyeceklerdir. Az miktarda gaz rezervi bulunan Kazakistan ise
tartışmadaki tarafsızlığını korumaktadır.49
47

Ataguly, Elnur, “Turkmen president approves new military doctrine”, Central Asia Online,
http://centralasiaonline.com/en_GB/articles/caii/features/2009/01/26/feature-01, 24.12.2012.
48
“Turkmen President Says Gas Exports To Europe A Priority”, Radio Fee Europe Radio Liberty,
http://www.rferl.org/content/turkmen_president_says_gas_exports_to_europe_a_priority/24380697.html,
26.12.2012.
49
Shustov, Aleksandr , “Escalation Around the Trans-Caspian Pipeline”, Strategic Culture Foundation,
http://www.strategic-culture.org/news/2011/11/29/escalation-around-the-trans-caspian-pipeline.html,
02.01.2013.
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Turkmenistan.ru isimli resmi internet sitesi tarafından bildirildiğine göre,
Türkmenistan’da 2012’de düzenlenen uluslararası petrol ve gaz forumuna dünyanın 20
ülkesinden enerji sektörünün 100 büyük firması ürünlerini sergilemek amacıyla katılmıştır.
Uluslararası uzmanlara göre, Türkmenistan’ın hidrokarbon rezervleri 71 milyar ton petrole
eşdeğerdir. Bu rezerv gelecekteki ihracatı ve yerel ihtiyacı karşılama kapasitesinin
üzerindedir. Türkmenistan’ın mevcut tedarik güzergâhları kuzeyde Rusya’ya bir, doğuda
Çin’e bir boru hattı ve İran’a iki boru hattı ile güneydoğu Afganistan-Pakistan-Hindistan
istikametinde yapımı devam eden bir boru hattından oluşmaktadır. Berdimuhammedov
konuşmasında uluslararası piyasaya enerji tedarikinde değişik sistemler kurmanın
Türkmenistan’ı akaryakıt ve enerji tedarikinde kilit ülke yapacağını belirtmiştir.50
Türkmenistan liderinin göreve başladığı 2007 yılından itibaren Hazar Denizine
kıyısı olan devletlerle ilişkilere ayrı bir önem vermiştir. Hazar Denizi’nin tartışmalı
statüsünün çözülmesi, Berdimuhammedov’un dış politikasının iki ayağını oluşturduğunu
öne sürdüğümüz enerji ve güvenlik konularının istikrara kavuşturulmasının yolunu
açacaktır. Bu kapsamda, Hazar Denizi’ndeki biyolojik kaynakların sürdürülebilir kullanımı
ve korunması hakkında taslak anlaşmanın tartışıldığı bölgesel toplantı Aşgabat’ta
gerçekleştirilmiştir. Turkmenistan.ru’nun organizasyon komitesine dayanarak bildirildiğine
göre, toplantının amacı Hazar Denizi biyolojik kaynaklarının korunması, bölgenin Hazar
Denizi’ne kıyısı olan ülkeler arasında etkili işbirliği mekanizması için taslak anlaşma
geliştirmektir. Azerbaycan, Kazakistan, İran, Rusya ve Türkmenistan balıkçılık, doğal
kaynak yönetimi, çevre koruma ve diğer devlet birimlerinin ilgili bakanlık ve dairelerinin
başkanları ve üst düzey yöneticileri toplantıya katılmıştır. Toplantıda biyolojik kaynakların
kullanımı için kotaların belirlenmesi, çevre koruma için ulusal programların
koordinasyonu, deniz av sahalarının iyileştirilmesi, balıkçılık faaliyetlerinin yönetimi
teklifleri sunulmuştur.51 Bu toplantıya ev sahipliği yapan Türkmenistan lideri çok boyutlu,
gün geçtikçe karşılıklı bağımlılık ve işbirliği bağlamında şekillenen bir dış politika
izleyeceğinin ipuçlarını vermiştir.
Rusya Federasyonu
Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, Mayıs 2007’de
gerçekleştirdiği altı günlük Orta Asya gezisi sonucunda; Türkmenistan doğal gazının
Kazakistan ve Rusya üzerinden inşa edilecek yeni bir boru hattı ve eski hatların
modernizasyonu ile Batı pazarlarına iletilmesi konusunda “Orta Asya’da Doğal gaz Nakil
Sisteminin Geliştirilmesine Dair Ortak Deklarasyon” adıyla bir mutabakat imzalanmıştır.52
Bölgedeki artan rekabet dikkate alındığında ortaya çıkan durumun, Rusya lehine bir
gelişme olduğu inkâr edilemez. Ancak ortada sadece imzalanan bir mutabakat olduğu,
daha öncede bölgede buna benzer birçok mutabakatın imzalandığı fakat bunların önemli
bir kısmının uygulamaya konulamadığı da unutulmamalıdır. Buna rağmen mevcut durum,
Putin’in, ABD ve AB’ye karşı kazandığı bir “zafer” olarak gösterilip, Orta Asya
cumhuriyetlerinin yeniden Rusya kontrolüne girdiği şeklinde yorumlanabilmektedir.
Örneğin The Wall Street Journal’de yayınlanan bir yazı, olayın ne ölçüde saptırılmak
istendiğini ortaya koymaktadır. Orta Asya cumhuriyetlerinin enerji kaynaklarını alternatifli
kullanma/pazarlama yönündeki gereksinimleri dikkate alınmadan yapılan yorumda;
50

“International Oil and Gas Forum begins in Ashgabat”, Turkmenistan.ru,
http://www.turkmenistan.ru/en/articles/16867.html, 25.12.2012.
51
“Draft agreement on conservation and sustainable use of biological resources of Caspian Sea discussed in
Ashgabat”, Turkmenistan.ru, http://www.turkmenistan.ru/en/articles/16976.html, 02.01.2013.
52
Gezi hakkında çeşitli bilgiler için bkz. http://www.dunyabulteni.net/index.php?aType=haberArchive
&ArticleID=13819, 11 Mayıs 2007, 20.08.2012.
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Rusya’nın imzalanan bu mutabakat ile Orta Asya’dan kaynaklanacak enerji ihracatının
büyük kısmını kontrol edeceği, bunun da Batı’da Rusya’nın enerji politikalarını siyasi
amaçları doğrultusunda kullanmakta olduğu yönündeki endişeleri artırdığı
vurgulanmıştır.53 Eurasia Daily Monitor’de Pavel Baev imzasıyla ile yayınlanan “Putin
henüz çifte zafer kazanamadı” başlıklı makalede ise; gelişmenin ekonomik, siyasi yönleri
bir tarafa bırakılarak, Orta Asya cumhuriyetleri devlet başkanlarının iktidarlarını kaybetme
korkusuyla RF’nin dayatmalarına boyun eğdikleri ileri sürülmektedir.54 Konu hakkında
üretilen bir başka çıkarsama ise; Rusya’nın Türkmenistan ve Kazakistan ile imzaladığı
antlaşmanın, ABD’nin Avrupa’ya kurmaya çalıştığı füze kalkanı projesine55 karşı bir atak
olduğu iddiasıdır. Buna göre Rusya elindeki güçlü silahı yani enerji konusunu daha etkili
kılmak amacıyla bu projeyi hayata geçirmeye çalışmaktadır.56
Burada gözden kaçan veya görülmek istenmeyen, Orta Asya cumhuriyetlerinin
birer bağımsız ülke oldukları ve ülkeleri menfaatleri doğrultusunda kararlar alma hakları
bulunduğu gerçeğidir. Bölgedeki her ülke, elinde bulundurduğu imkânları değişik
alternatifleri
dikkate
alarak,
herhangi
bir
ülkeye
bağımlı
kalmaksızın
kullanmak/yönlendirmek istemektedir. Bu çerçevede Türkmenistan’ın sahip olduğu
hidrokarbon kaynaklarını değişik güzergâhlardan piyasalara sunma hakkının olması
bölgesel siyasette Berdimuhammedov’un ilk olmazsa olmaz politikası olarak göze
çarpmaktadır. 57
Kazakistan
Türkmenistan’ın bölgesel siyasetinin temelinde yukarıda bahsedildiği üzere
enerjinin etkin kullanımı yatmaktadır. Bu sayede ekonomisinin ve siyasetinin altyapısını
güçlendirmeye çalışan Berdimuhammedov, girdiği çeşitli işbirlikleriyle, Türkmenistan’ın
uluslararası saygınlığını arttırmak istediği söylenebilir. Örneğin doğal gaz rezervlerinin
etkin yönlendirilmesi halinde Türkmenistan’ın Rusya ve Kazakistan ile birlikte doğal gaz
boru hattı konusunda işbirliği şansını artırabileceği söylenebilir.58 Bu arada söz konusu
anlaşmanın önümüzdeki dönemde Rusya ekonomisine getireceği parasal katkının miktarı
da önem arz etmektedir. Fakat bu anlaşma, Rusya’ya asıl olarak bambaşka bir alanda
avantaj sağlamaktadır. Bilindiği üzere, pek çok ülke boru hatlarının kendi ülkesinden
geçmesini ya da taşıyıcı ülke statüsünün devam etmesi için lobiler yapmaktadır. Son
zamanlarda özellikle enerji yoksunu Batı ülkeleri Berdimuhammedov ile ikili görüşmeler
yaparak, söz konusu ihtiyaçlarını gidermek adına anlaşmalar yapma arayışına girmişlerdir.
Berdimuhammedov, göreve geldiğinden bu yana Orta Asya bölgesinde komşusu
Kazakistan ile önemli bir diyalog başlatmıştır. Berdimuhammedov ve Kazakistan lideri
Nursultan Nazarbayev çeşitli etkinlikler ve ikili görüşmeler çerçevesinde 2007 yılında
çeşitli vesilelerle buluşmuşlardır. Kazakistan ve Türkmenistan arasındaki yakınlık ülkenin
iç siyaseti açısından önemli olduğu kadar bölgedeki bütünleşmeye sağlayacağı katkı
bakımından da önemsenmelidir. Zira bu iki ülke birkaç yönden benzerlik göstermektedir.
53

Ilgaz, Erdoğan, “Orta Asya Cumhuriyetlerini Anlamak”, http://www.turksam.org/tr/a1306.html, 11
Haziran 2007, 20.08.2012.
54
Baev, Pavel, “Putin’s double triumph not yet in the bag”, Eurasia Daily Monitor, 14 Mayıs 2007,
http://jamestown.org/edm/article.php?article_id=2372161, 25.08.2012.
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ABD Füze Kalkanı Projesi hakkında detaylı bilgi için bkz. Selin M. Bölme, “NATO Zirvesi ve Füze
Kalkanı Projesi”, http://www.setav.org/public/HaberDetay.aspx?Dil=tr&hid=57334&q=nato-zirvesi-ve-fuzekalkani-projesi, 15 Aralık 2010, 23.08.2012.
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Erdoğan, aynı yerde.
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Aynı yerde.
58
“Doğalgazda Üçlü İttifak”, Cumhuriyet Gazetesi, 21 Mayıs 2007, s.8.
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Örneğin bölgenin petrol zengini Kazakistan ve doğal gaz zengini Türkmenistan Hazar’a
kıyıdaş ülkelerdir. Her iki ülke de sahip oldukları bu kaynakları karlı bir şekilde dünyaya
satma yolunda politikalar geliştirmektedirler. Şimdiye kadar tarafsız politika izleyen
Türkmenistan’ın komşuları olan Azerbaycan ve Kazakistan’ı örnek alarak özellikle enerji
hususunda
çok
taraflı
politika
yolunu
seçebileceği
tahmin
edilebilir.
Berdimuhammedov’un önümüzdeki dönemde sadece Rusya ile değil değişik ülkelerle de
işbirliği kuracağı, ilk dönem iktidarı sırasındaki dış politik davranışlarından kendini
hissettirmiştir. Berdimuhammedov, sadece Rusya ile işbirliği yapmasının sonuçlarını
tahmin edecek kapasitetedir. Çünkü Rusya gibi zengin enerji kaynaklarına sahip olan ve
sektörün önemli oyuncuları arasında yer alan bir ülke, bir de taşıyıcı ülke statüsünü elde
ederse, söz konusu mekanizma önemli bir silaha dönüşebilir endişesini Berdimuhammedov
da duymaktadır. Bu yüzden onun bağımsızlığa alışmış ülkesini tekrar ekonomik ve siyasal
anlamda Rusya’nın güdümüne sokmamak için bölgesel ve uluslararası siyasette bir denge
arayışına gireceği iddia edilebilir. 59
Berdimuhammedov, ülkesinin dış politikasını enerji kaynaklarının etkin kullanımı
üzerine kurgulamaya çalışmaktadır. Örneğin, enerjiyi bir ülke ile paylaşmak yerine çok
çeşitli alternatifler doğrultusunda pazarlama arayışı Berdimuhammedov’un en önemli
politikalarından birisi olmuştur. Bu çerçevede yaratılacak “karşılıklı bağımlılık” sayesinde
Türkmenistan’ın savunma giderlerinin düşmesi, aksine kişi başına düşen refah payının da
artması durumunu ortaya çıkacaktır. Örneğin enerjide çeşitlilik adına Berdimuhammedov,
Türkmenistan-Afganistan-Pakistan-Hindistan hattından oluşturulacak doğal gaz boru
hattının yaşama geçirilmesi için ellerinden geleni yaptıklarını, Afganistan’daki sorunların
buna engel olmayacağını dile getirmektedir.
Azerbaycan
Türkmenistan ve Azerbaycan arasında Hazar’ın statüsü60 nedeniyle ciddi sorunlar
bulunmaktadır. Bu sorunlar Türkmenbaşı döneminde ilişkilerin alt düzeye inmesine neden
olmuştu. İki ülkenin siyasi ilişkilerinin zarar görmesinden İran ve Rusya karlı çıkmış ve
Hazar bölgesinde kurulmaya çalışılan jeopolitik denge zarar görmüştür.
Berdimuhammedov’un ardından ikili ilişkilerin canlanması beklenmiştir. Gerçekten de
Berdimuhammedov döneminde Türkmenistan farklı bir imaj kazanmıştır. Yeni liderin
seçilmesiyle Türkmenistan-Azerbaycan ilişkilerinin seyri de değişmiştir. 13 Mart 2007’de
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Berdimuhammedov’u telefonla arayarak tebrik
etmiş, daha sonra Mayıs 2007’de Sen Petersburg’da yapılan ekonomi toplantısında iki lider
görüşmüştür.61
Berdimuhammedov göreve geldiği gibi Azerbaycan ile Hazar’da yaşanan sorunun
öncelikli problem olmadığını belirtmiş ve “Bizim ortak tarihimiz, sınırlarımız var. Bizim
59

Nogayeva, Ainur, “Orta Asya Birliği'ne doğru”, Cumhuriyet Strateji Dergisi, 01.10.2007, s.15.
Azerbaycan ve Türkmenistan arasında doğal gaz borcu, Hazar’da sınırların belirlenmesi ve bundan
kaynaklanan tartışmalı kuyular meselelerinden dolayı ortaya çıkan gerginlikler 2001 yılında Türkmenistan’ın
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Azerbaycan, Türkmenistan’a her şeye rağmen “bir jest” yaparak 2002 yılında Türkmenistan’da büyükelçilik
açmıştır. Ne var ki bu jest Türkmenbaşı’nın sert tavrının değişmesine neden olmamış ve 2005 yılına kadar
çeşitli düzeylerde devam eden görüşmeler bu tarihte tamamen durmuştur. Bu gerginlikten sadece siyasi
ilişkiler değil enerji ve ticari ilişkiler de zarar görmüştür. İlişkilerin gerginleşmesi Türkmen doğal gazını
Avrupa’ya taşıyacak Trans-Hazar boru hattının gerçekleşmesine yönelik büyük bir darbe olmuştur. Her şeyin
ötesinde iki kardeş halk arasında ilişkilerin gelişmesini engellenmiştir. Türkmenistan’da yaşayan Azeri
nüfusu hızla bu ülkeyi terk etmeye başlamıştır.
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hedefimiz, kardeşlik ilişkilerimizi her zaman sürdürmektir” sözleriyle, Bakü-Aşkabat
arasında sorun olmadığını vurgulamıştır. İlham Aliyev de Türkmenistan ile ilişkiler
konusunda işbirliği sözü vermiş, “Biz birlikte çalışıyoruz. Gazı ortak paylaşmalıyız ve
bunun için hem devlet olarak hem kişisel düzeyde ilişkilerimiz çok iyi sürüyor” diye
konuşmuştur.
Avrupa’nın enerji güvenliğini sağlayacak olan Hazar havzası enerji kaynaklarının
artan önemini teyit ederek stratejik Bakü-Tiflis-Ceyhan petrol boru hattı ve Bakü-TiflisErzurum doğal gaz boru hattının küresel enerji güvenliğine ve bölge ülkelerinin
sürdürülebilir ekonomik kalkınmalarına hizmet ettiğine dair inançlarını dile getirmişlerdir.
Bakü-Tiflis-Ceyhan petrol boru hattının kapasitesinin arttırılmasının ve söz konusu boru
hattının Aktau Limanı’yla bağlantısının önemine dikkat çekmişlerdir.
Türkiye
Niyazov’un, ölümünden sonra Erdoğan’ın Berdimuhammedov’un yemin törenine
katılmasını takip eden günlerde, henüz cumhurbaşkanlığı koltuğuna yeni oturmuş Abdullah
Gül’ün de Türkmenistan ziyareti iki ülke ilişkileri açısından önem arz etmektedir. Bu
durumun, Berdimuhammedov’un yeni bir lider olarak uluslararası sistemde ne denli
benimsendiğinin ayrı bir göstergesi olduğu söylenebilir. Gül, Berdimuhammedov’un
davetlisi olarak yurtdışına dokuzuncu resmi gezisini yapmıştır.62 Bir grup işadamını da
beraberinde götüren Gül’e, Çalık Grubu’nun patronu Ahmet Çalık da eşlik etmiştir. Gül,
Çalık Enerji tarafından inşa edilen ve 120 milyon dolara mal olan Daşoğuz Devlet Elektrik
Santralı’nı Berdimuhammedov ile birlikte açmıştır.63
Ancak bunu takip eden yılda Berdimuhammedov’un uygulamış olduğu enerjide
farklı işbirlikleri yaklaşımı kendisini göstermiş, Türkiye ile doğal gaz anlaşması
imzalamayarak, Ankara’nın doğal gaz alanında işbirliği isteğini geri çevirmiştir.64
Ankara’nın, AB ile yaptığı en büyük projelerden olan, Türkiye-AB Doğal gaz Boru Hattı
(Nabucco) Projesi, Türkmenistan’ın doğal gaz sağlamaya yanaşmaması nedeniyle sıkıntıya
düşmüştür. Berdimuhammedov, Türkiye’de yapılan görüşmelerde Gül’ün tüm çabalarına
karşın doğal gaz anlaşmasını imzalamamıştır. Berdimuhammedov’un kamu yayıncılığı,
kültür ve ekonomi alanında bazı anlaşmalarla günü geçiştirdiği gözlemlenmiştir.
Görüşmelerden sonra yayınlanan ortak bildiride “Türk-Türkmen Hükümetlerarası
Ekonomik Komisyonu”nun düzenli bir biçimde toplanacağı belirtilerek şöyle devam
edilmiştir:
“Taraflar, ortak ilgi uyandıran enerji, tekstil, ulaştırma, haberleşme, turizm, inşaat ve
bankacılık alanlarında işbirliğini geliştirme imkânlarını değerlendirmişlerdir. İki kardeş
ülkenin cumhurbaşkanları gelecekte bu alanlarda ortak işletmelerin ve üretim tesislerinin
kurulmasının teşvik edilmesi hususunda mutabakata varmıştır.”65

2012 yılında Berdimuhamedov Türkiye’ye bir ziyarette daha bulunmuştur.66
Türkmen lider yeniden seçilmesinin ardından ilk yurtdışı ziyaretini 28 Şubat-1 Mart
62
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http://www.deik.org.tr/KonseyIcerik/2021/Cumhurba%C5%9Fkan%C4%B1_Say%C4%B1n_Abdullah_G%
C3%BCl_%C3%BCn_T%C3%BCrkmenistan_Ziyaretine_Kat%C4%B1l%C4%B1m_ve_T%C3%BCrkiye_
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63
Kozok, Fırat, “Gül, Çalık’ın Santralini Açtı”, Cumhuriyet Gazetesi, 08 Aralık 2007, s.4.
64
“Nabucco Projesi Tehlikede”, Cumhuriyet Gazetesi, 25 Mart 2008, s.5.
65
Aynı yerde.
66
Kanbolat, Hasan, “Türkmenistan Devlet Başkanı’nın Türkiye Ziyareti”,
http://www.orsam.org.tr/tr/yazigoster.aspx?ID=3263, 27 Şubat 2012, 21.08.2012.
Elektronik Siyaset Bilimi Araştırmaları Dergisi

Ocak 2013 Cilt:4 Sayı:1

Kurbanguli Berdimuhammedov Döneminde Türkmenistan: İç ve Dış Politika Bağlamında Bir Analiz

17

arasında Türkiye’ye yapmıştır. 29 Şubat aynı zamanda Türkiye ile Türkmenistan arasında
diplomatik ilişkilerin 20. yıldönümüne denk gelmiştir. 1 Mart’ta da İstanbul Çırağan’da
TOBB ve DEİK’in ev sahipliğinde gerçekleştirilen Türk-Türkmen İş Forumu’na
katılmıştır. Türkiye ile Türkmenistan arasında oldukça yakın ilişkiler temelinde ortak ilgi
uyandıran enerji, tekstil, ulaştırma, haberleşme, turizm, inşaat ve bankacılık alanlarında
işbirliğini geliştirme imkânları değerlendirilmiştir. Söz konusu alanlarda ortak işletmelerin
ve üretim tesislerinin kurulmasını teşvik eden bir dizi anlaşma imzalanmıştır.
Türkiye, Türkmenistan’dan pamuk, tekstil, enerji, kimya ve tarım ürünleri ithal
ederken, Türkmenistan’da Türkiye’den metal, beyaz eşya, elektronik ürünleri, gıda, tekstil
sanayi ürünleri, işlenmiş gıda ürünleri, inşaat malzemeleri, ulaştırma araçları ve ilaçlar
ithal etmektedir. Türkiye-Türkmenistan dış ticaret hacmi 2010 yılında, 2009 yılına kıyasla
yüzde 19 oranında artarak, 1,5 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. 2011 yılında
Türkmenistan ile Türkiye arasındaki ticaret 1.887.104 dolara ulaşılmıştır
(Türkmenistan’dan ithalat: 392.712 ve ihracat: 1.494.392). Türk müteahhitlik firmaları
Türkmenistan’da 23,7 milyar dolar değerinde 690 proje üstlenmiştir. 2010 yılında 4,3
milyar dolar değerinde 56 2011 yılında 3,2 milyar dolar tutarında 59 proje üstlenilmiştir.67
Türkiye son dört yılda Türkmenistan’ın dış ticaretinde birinci sıraya yükselerek
Rusya’nın yerini almıştır. Türk şirketlerinin Orta Asya’da en çok proje üstlendikleri ülke
Türkmenistan’dır. Türkiye ayrıca Türkmenistan’a en fazla yatırım yapan ülkedir.
Bağımsızlığın ilk yıllarında Türkmenistan’da faaliyet göstermeye başlayan büyük Türk
şirketleri yerlerini zamanla KOBİ’lere (Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler)
bırakmıştır. Mevcut Türk şirketleri küçük ve orta ölçekli olup, tamamına yakını ülkede
kurulmuş veya kamu ihaleleri alarak büyümüş şirketlerdir. KOBİ’ler, sayı olarak en fazla
işletmenin bulunduğu grup olmakla beraber, ticaret hacminde önemli bir yer
tutmamaktadır. Toptan ve perakende satış şeklinde faaliyette bulunan Türk KOBİ’leri daha
ziyade, inşaat malzemeleri, mobilya, hazır giyim, ayakkabı, elektronik ürünler, beyaz eşya
ile otomobil ticareti yapmaktadırlar.68 Özellikle inşaat alanında büyük oranda Türk menşeli
malzemelerin kullanılması da Türkiye’den yapılan ihracatı arttırmaktadır. Türkiye, makine,
inşaat malzemeleri, gıda maddeleri, motorlu taşıtlar, tarım ve tohumculuk ve kimyasal
ürünler, bilişim ve telekomünikasyon alanında Türkmenistan için önemli bir tedarikçi
konumunda yer almaktadır.69
Türkiye-Türkmenistan ilişkilerinde son dönemde dikkat çeken iki husus
bulunmaktadır. Birincisi, Rusya yeni doğal gaz alanlarını devreye soktuğu için
Türkmenistan doğal gazını giderek daha az almaktadır. Bu nedenle, Türkmenistan’ın
Türkiye üzerinden Avrupa’ya botu hattı aracılığıyla doğal gaz satma isteğini
kamçılamaktadır. İkincisi, Aşkabat için demokrasi giderek daha fazla önem taşımaktadır.
Bu nedenle, Türkiye’nin demokrasi deneyimlerine de gereksinim duyulmaya
başlanmıştır.70
Türkmen yönetimi, uyguladığı ekonomik programlarla ülkenin kalkınmasına ve
sanayileşmesine yönelik adımlar atmaktadır. Türkmenistan’ın gayri safi yurtiçi hâsılası
2010 yılında, 2009 yılına kıyasla % 9 artarak, 21,2 milyar dolarına ulaşmıştır.
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Türkmenistan böylelikle 2010 yılında dünyanın en hızlı büyüyen ekonomilerinden birisi
olmuştur.71 Türkmenistan, petrol ve doğal gaz programına göre, 2010 yılında 120 milyar
metreküp, 2020 yılında 175 milyar metreküp, 2030 yılında ise, 250 milyar metreküp doğal
gaz üretmeyi hedeflemektedir. Türkmenistan ürettiği doğal gazın yaklaşık yüzde 80’ini
ihraç etmeyi hedeflemektedir. 2030 yılına kadar, Türkmenistan’ın üretmek istediği toplam
doğal gaz miktarı ise, 4.1 trilyon metreküptür. Enerji açısından böylesine büyük bir
potansiyeli bulunan Türkmenistan’da bir yandan ciddi bir değişim süreci yaşanırken, diğer
yandan da sağlanan istikrar devam ettirilmek istenmektedir. Türkiye için dost olmanın
ötesinde kardeş bir ülke olan Türkmenistan’da Berdimuhammedov’un ülkeye getireceği
istikrar ve değişim sadece bu ülke için değil, Türkiye ve bölge için de son derece
önemlidir.72
İran
Türkmenistan, Rusya’ya alternatif enerji güzergâhı oluşturmak için çeşitli
seçenekler üzerinde durmaktadır. Berdimuhammedov’un, enerjinin uluslararası piyasalara
taşınmasında Rus hatlarına bağımlılığın azaltılarak Avrupa Birliği, Çin ve Kafkasya
ülkelerine açılmanın sağlanması konusunda önceki devlet başkanı Saparmurat Niyazov’a
göre daha ılımlı ve daha pragmatik bir tavır izlediği görülmektedir. Berdimuhammedov'un
13-15 Şubat 2009 tarihlerinde İran’a yaptığı resmi bir ziyaret bu pragmatik politikanın bir
parçası olarak algılanabilir.73 Türkmenistan pragmatik ve taraf gözetmeyen bir enerji
politikası izlerken, İran ise bölgedeki rolünü güçlendirmek, yalnızlıktan kurtulmak ve hem
üretici hem de güzergah ülke olarak dışa açılma seçeneklerini arttırmak istemektedir. Bu
sebeple yakın zamanda İran-Türkmenistan yakınlaşmasının bir sonucu olarak İran’ın
bölgede daha aktif bir enerji diyalogu geliştirmesi beklenmektedir. 74
İran ile Türkmenistan arasındaki en büyük benzerlik, bu iki ülkenin dünyadan
soyutlanmış olması ve bu durumdan kurtulma çabası içinde bulunmasıdır.75 Türkmenistan,
Türkmenbaşı döneminde kendini soyutlarken, İran’ın dışlanması, ABD tarafından
dünyanın geri kalan bölgelerine “İran’la işbirliği yapmamaları konusunda” uygulanan
baskıdan kaynaklanmaktaydı. Söz konusu yalnızlıktan kurtulmak için de gerek
Türkmenistan gerekse İran ellerindeki en önemli, belki de yegâne kozdan istifade etmeye
çalışmaktadır. Bu koz da hiç şüphesiz enerji kaynaklarıdır.
Nitekim ülkesinin dışa açılmasını isteyen Berdimuhamedov, Türkmenistan’ın sahip
olduğu doğal gaz miktarının kesin olarak tespit edilmemiş olmasına rağmen, bu gazı
Rusya, AB ülkeleri, Çin ve İran gibi ülkelere pazarlamaktadır. İran’ın da benzer bir siyaset
71

http://www.mfa.gov.tr/turkmenistan-ekonomisi.tr.mfa, 18.01.2013.
Oğan, Sinan. “Türkmenistan’da Birçok İlklerin Yaşandığı Parlamento Seçimleri Yapıldı”,
http://www.turksam.org/tr/a1547.html, 15 Aralık 2008, 20.08.2012.
73
13-15 Şubat 2009 tarihlerinde gerçekleşen resmi ziyaret sonucunda, Türkmenistan’ın Körpez-Kurtköy boru
hattından İran’a iletilen 4,8 milyar metreküp doğal gaz miktarının arttırılarak 10 milyar metreküpe
çıkarılması konusunda taraflar anlaşmaya varmışlardır. Ayrıca Türkmenistan, İran’a ülkenin en önemli doğal
gaz sahalarından birisi olarak gösterilen güneydeki Yolöten-Osman sahasında arama-çıkarma izni vermiştir.
74
Şir, Aslan Yavuz, “Berdimuhammedov’un Tahran Ziyareti ve Doğalgaz Anlaşması”,
http://www.orsam.org.tr/tr/yazigoster.aspx?ID=203, 20 Şubat 2009, 21.08.2012.
75
Dünyada petrol kaynakları bakımından üçüncü, doğal gaz kaynakları bakımından ise ikinci en büyük
rezerve sahip ülke olan İran, bu kapasitesini ülkenin içinde bulunduğu siyasi yalıtılmışlık sebebiyle üretim
dolayısıyla ihracat ve ekonomik gelişime dönüştürememiştir. Öncelikle ABD izolasyonu ve iç ekonomik
sorunlar sebebiyle İran’ın enerji üretimi sınırlı kalmaktadır. Ülkenin ihracatının, özellikle Güney Pars sahası
gibi doğal gaz deposu durumundaki bölgelere olan iç ve dış yatırımın yetersizliği sebebi ile sınırlı kalacağı
ifade edilmektedir. Ayrıca İran’da doğal gaza olan iç talebin de giderek arttığı belirtilmektedir. Güney Pars
sahasında sınırlı üretim artışının da İran’ın ihracatına kısa vadede olumlu etki yapacağı beklenmemektedir.
72

Elektronik Siyaset Bilimi Araştırmaları Dergisi

Ocak 2013 Cilt:4 Sayı:1

Kurbanguli Berdimuhammedov Döneminde Türkmenistan: İç ve Dış Politika Bağlamında Bir Analiz

19

izlediğini söylemek mümkündür. İran, bu bağlamda Türkiye ile işbirliğini arttırmakla
yetinmemekte, Nabucco Projesi’ne de katılmak istediğini ileri sürmektedir. İki ülkenin
çabalarından biri de birbirleriyle münasebetlerini geliştirmektir. Bu bağlamda 2010 başında
faaliyete geçen ikinci Türkmenistan-İran (Devletebâd- Salır Yap) gaz boru hattı ön plâna
çıkmaktadır.76
Berdimuhammedov’un iktidara geldiği ilk günlerde İran ve diğer Hazar ülkeleri ile
enerji alanında işbirliğine girmesi önceleri Moskova’nın tepkisini çekmiştir. Hatta Putin’in,
“Hiçbir Hazar ülkesi, topraklarını herhangi bir Hazar devletine karşı güç kullanma veya
askeri saldırı hazırlığındaki üçüncü güçlere kullandırmamalıdır” sözleri, Tahran’da yapılan
Hazar Denizi ülkeleri zirvesine damgasını vurmuştur.77 Ancak daha sonraları Moskova,
Aşkabat-Tahran işbirliğine olan yaklaşımını yumuşatmıştır. Moskova’nın şimdilik
Türkmenistan-İran
işbirliğinden
rahatsız
olmadığını
söylemek
mümkündür.
Türkmenistan’ın İran ile bu alanda işbirliği geliştirmesi, Rusya’nın bölgedeki çıkarlarına
aykırı olmadığı gibi Kremlin, Türkmenistan-İran enerji işbirliğini iki komşunun
yardımlaşması olarak yorumlamaktadır. Rusya açısından istenilmeyen durum ise, Türkmen
gazının Rusya es geçilerek Avrupa’ya ulaştırılmasıdır. Ancak uzun vadede Türkmenistanİran arasındaki enerji işbirliği, Rusya açısından söz konusu istenmeyen durumu yaratabilir.
Nabucco Projesi’nin hayata geçtiği ve İran’ın da bu projeye katılmasına izin verildiği
takdirde Türkmen gazı, İran üzerinden Avrupa’ya ulaştırılabilecektir. 78 Türkmenistan’a
yapılacak yatırım karşılığında Hazar’daki enerji akışının İran’a yönelmesi ise, bir geçiş
güzergâhı olarak İran’ın önemini arttıracaktır. Avrupa açısından İran doğal gazının
Nabucco’ya dâhil edilmesi ihtimali zayıf da olsa göz önüne alınırken, ABD için bu durum
İran’ı yalnızlaştırma politikasının başarısızlığı anlamına gelecektir. Bu sebeple İran’ın Orta
Asya ve Hazar kaynakları için alternatif güzergâh ve üretici ülke olma iddiası, Batı
açısından nazik bir konudur.
İran ile Türkmenistan’ın enerji alanında yakınlaşmaları dikkatle izlenmelidir.
Öncelikle, bu anlaşma İran’a Orta Asya enerji kaynaklarına erişim imkânı sağlayacaktır.
Bu şekilde İran, alternatif kaynak arayışındaki Türkiye ve AB ülkelerinin geliştirdiği
Nabucco projesine kaynak aktarabilir duruma gelecektir. Ancak AB veya Türkiye’nin
İran’dan doğal gaz alması ve Orta Asya kaynaklarının Hazar üzerinden değil de İran
güzergahından iletilmesi gibi nedenler yüzünden Amerikan’nın İran üzerinde oluşturduğu
soyutlayıcı politika tercih edilebilir bir seçenek olarak görülmeyebilir. Ayrıca İran’ın Orta
Asya kaynaklarının iletilmesinde güzergâh veya kaynak sağlayıcı ülke konumunun
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Kamalov, İlyas, “Türkmenistan-İran Gaz Boru Hattı Faaliyete Geçiyor”, http://www.orsam.org.tr/tr/
yazigoster.aspx?ID=446, 02 Aralık 2009, 21.08.2012.
77
Vladimir Putin’in, bu sözleri gözdağı vermek için sarfettiği ileri sürülebilir. Öyle ki Putin ile Azerbaycan
Devlet Başkanı İlham Aliyev, Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhammedov ve Kazakistan
Devlet Başkanı Nursultan Nazarbayev’i Sadabad Sarayı’nda misafir eden İran Cumhurbaşkanı Mahmud
Ahmedinejad, 250 milyon nüfusu bulunan Hazar bölgesindeki önemli kaynakların sadece işbirliği halindeki
bölge ülkelerinin ticari ve askeri faaliyetlerine açık olması gerektiğini söylemiştir. Toplantının beş ülke
ilişkilerinde bir dönüm noktası olduğunu söyleyen Ahmedinejad, imzalanan sonuç bildirisini de “büyük bir
kazanç” olarak nitelemiştir. Ahmedinejad’ın Hazar ülkelerinin ortak bir kurum oluşturmaları önerisini olumlu
karşılayan Putin, bu konuyu gelecek yıl Moskova’da yapılacak bir toplantıda ele alacaklarını kaydetmiştir.
“ABD’ye Hazar Darbesi”, Cumhuriyet Gazetesi, 17 Ekim 2007, s.10.
78
Kamalov, İlyas, “Türkmenistan-İran Gaz Boru Hattı Faaliyete Geçiyor”,
http://www.orsam.org.tr/tr/yazigoster.aspx?ID=446, 02 Aralık 2009, 21.08.2012.
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tanınması, Azerbaycan ve Türkmenistan’ın Nabucco’ya yönelik işbirliğinde de kırılma
yaşanmasına neden olabilecektir.79
Çin

Berdimuhammedov’un çok boyutlu dış politikası neticesinde Çin ile ilişkiler de
yine enerjinin pazarlanması ve yönetilmesi adına önem arz etmektedir. İki ülkenin de
karşılıklı bağımlılık çerçevesinde birbirini zedeler münasebetlerden kaçındıkları
gözlemlenmektedir. Türkmenistan-Özbekistan-Kazakistan-Çin doğal gaz boru hattı ile
birlikte Türkmenistan’ın dışa açılımı kısmen gerçekleştirilmiştir. Böylece Türkmenistan
ayrıca kendi doğal gazını uluslararası pazara ulaştırma konusunda Rus enerji devi
Gazprom’a olan bağımlılığından da bir anlamda kurtulmuştur. Bilindiği gibi, Türkmenistan
yılda yaklaşık 80 milyar metreküp doğal gaz üretmekte ve bu miktarın yüzde 60’ını
Gazprom satın almaktaydı. Ancak Nisan 2009’da Orta Asya-Rusya boru hattında bir
patlamanın meydana gelmesiyle Rusya ile Türkmenistan, aralarındaki enerji alanındaki
işbirliğini gözden geçirmişlerdir. Rusya’nın bundan sonraki süreçte Türkmenistan gazını
daha az miktarda satın alacağı düşünülmektedir. Ancak Türkmenistan’ın sözünü ettiğimiz
iki boru hattını faaliyete geçirmesiyle, Türkmen gazının açıkta kalması önlenmiştir.80
Ülkenin içinde bulunduğu ekonomik ve siyasi yalıtılmışlık, Türkiye ile ilişkiler, Orta ve
Güney Asya bölgelerine yönelik girişimler ile giderilmeye çalışılmaktadır. Hâlihazırda Çin
Petrol ve Kimya Şirketi, Hindistan devlet şirketi, Rus Gazprom ve Türk Petrolleri Anonim
Ortaklığı bu bölgeye yatırım olanaklarını araştırmakta, mutabakat anlaşmaları
yapılmaktadır.81
Amerika Birleşik Devletleri
Berdimuhammedov ile birlikte enerji çeşitliğine yönelik girişimlerde ABD de
kendisine düşen payı almaktadır. ABD’deki temaslarda Türkmenistan devlet başkanı,
bütün boru hatları projelerine açık olduklarını belirtmiştir. Boru hatları üzerindeki
jeopolitik mücadeleden haberdar olduğunu söyleyen Berdimuhammedov, Türkmenistan’ın
konuya bakışının tamamen pragmatik ve ticari olduğunu vurgulamıştır. Ülkesinde yaklaşık
olarak 24 trilyon metreküp doğalgazın bulunduğunu belirten Berdimuhammedov, bütün
hatları dolduracak kadar doğal gazın yeterli olduğunu iddia etmiştir. Zaten boru hatları
meselesinde Türkmenistan’ın inisiyatifinden çok, boru hattını uzatmak isteyen ülkelerin
becerisi ve siyasi ağırlığı önem kazanmaktadır. Türkmenistan ise, sadece boru hattını
uzatabilen bütün alıcılara sınırda doğal gaz satmaya hazır olduğunu belirtmiştir. Diğer
taraftan, Berdimuhammedov’un aynı Türkmenbaşı’nın yaptığı gibi bütün müşterilere evet
diyerek, Rusya karşısında pazarlık payını artırdığı da açıktır. Bu anlamda Türkmenistan’ın
ABD ziyareti pazarlığın önemli bir parçası olarak addedilebilir.82
Türkmenistan ile ABD’nin ilişkilerinin merkezinde ekonomik ve ticari kaygılar
bulunmaktadır. Örneğin, 24 Mart 2012’de ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton ile
Türkmenistan Dışişleri Bakanı ve Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı Raşit Meredov’un
ABD’de bir araya geldiği görüşme yukarıdaki savı kanıtlar niteliktedir. Görüşmede ABD
Dışişleri Bakanı’nın Orta Asya’dan sorumlu yardımcısı Robert Blake ve Avrasya Enerji
Özel Temsilcisi Richard Morningstar’ın da hazır bulunmuştur. Görüşmede iki ülke
79

Şir, Aslan Yavuz, “Berdimuhammedov’un Tahran Ziyareti ve Doğalgaz Anlaşması”,
http://www.orsam.org.tr/tr/yazigoster.aspx?ID=203, 20 Şubat 2009, 21.08.2012.
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Kamalov, İlyas, “Türkmenistan-İran Gaz Boru Hattı Faaliyete Geçiyor”, http://www.orsam.org.tr/
tr/yazigoster.aspx?ID=446, 02 Aralık 2009, 21.08.2012.
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Şir, aynı yerde.
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Somuncuoğlu, Anar, “Jeopolitik mücadele tam gaz”, Cumhuriyet Strateji Dergisi, 08.10.2007, s.16.
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arasında başta enerji olmak üzere, ekonomik, bölgesel güvenlik, terör ve uyuşturucu
kaçakçılığı gibi konularda işbirliği imkânları masaya yatırılmıştır. Ayrıca ekonomik
işbirliğinin daha da arttırılması yönünde görüş alışverişinde bulunulmuş ve Aşkabat’ta
Amerikan şirketlerinin katılımıyla fuar ve iş forumu düzenlenmesi kararlaştırılmıştır. Söz
konusu ABD İhraç Ürünleri Sergisi Türkmenistan ABD İş Konseyi ve Türkmenistan
Ticaret ve Sanayi Odası tarafından 100’den fazla şirketin katılımıyla gerçekleştirilmesi
planlanmaktadır. Buna ek olarak, uluslararası bazı ABD’li enerji şirketleri, TürkmenistanAfganistan-Pakistan-Hindistan Doğalgaz Boru Hattı (TAPI) projesi ile ilgilenmektedirler. 83
Tüm bunlardan yola çıkarak, ABD’nin enerjinin dağılımında, bölgedeki önemli iki
aktör, Rusya ve Çin’le beraber etkin bir politika izlemek istediği ve bu yüzden de
Türkmenistan ile ilişkilere ayrı bir önem atfettiği söylenebilir. Buna karşılık
Türkmenistan’ın, enerjideki bu mücadeleden ekonomik anlamda güçlü, siyasal anlamda da
tam bağımsızlığından ödün vermeyecek şekilde yararlanmak istediği düşünülebilir.
Sonuç
Eylül 2007 tarihinde BM Genel Kurulunun kürsüsünden seslenen
Berdimuhammedov, ülkesinin dünyaya açık olduğunu ilan etmiştir. Berdimuhammedov,
“artık açıktır” şeklindeki tanımlamadan kaçınsa da, Türkmenistan’ın Türkmenbaşı devrini
ağır aksak da olsa geride bıraktığı gözlemlenmeye başlanmıştır. Bugünkü Türkmenistan
devlet başkanı, meşruiyetini Türkmenbaşı’nın mirasına sahip çıkılması ve itibarının devam
ettirilmesi üzerine kurguladıysa da, onun ölümüyle ülkesinin imajını değiştirme şansını
kaçırmadığı da göze çarpmaktadır. Türkmen lider, Türkmenbaşı’nın yaptıklarını
sorgulamadan, geçmiş dönemin sosyal alandaki uygulamalarını yavaş yavaş ortadan
kaldırdığı gözlemlenmektedir. Örneğin Türkmenistan’da eski devlet başkanı
Türkmenbaşı’nın başkent Aşkabat’taki altın heykelinin yerinin değiştirilmesi Niyazov’un
izlerinin silineceğini göstermektedir.84
Sonuç olarak Berdimuhammedov’u Türkmenistan’ı değişime götüren, dönüşümcü
bir lider olarak göstermek yanlış olmayacaktır. Ülkesinin ulusal çıkarlarının yanı sıra
bölgesel ve uluslararası sistemi de gözeten bir devlet adamı kişiliği ile Berdimuhammedov,
Soğuk Savaş sonrası dönemde dağılan SSCB’de son on yılda ortaya çıkan güçlü
liderlerden birisi olarak gösterilebilir. Türkmenistan’ın sahip olduğu zengin enerji
rezervlerinin etkin kullanımını ve pazarlamasını dengeli politikalar yürüterek devam ettiren
Berdimuhammedov, ülkesinde başlattığı çok partili siyasal rejime geçme çabaları ile
birlikte, “kansız” ve “devrimsiz” bir şekilde siyasal hayatı dönüştürdüğü söylenebilir.
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http://www.turkiye-turkmenistan.com/?p=4078, 25 Mart 2012, 18.01.2013.
Kararnameye göre, “Tarafsızlık Anıtı” yeni bir isim verilerek Aşkabat’ta başka bir yere taşınacak.
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