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ORTA ASYA ÜLKELERİNDE GÜVENLİĞİN SAĞLANMASI 
İÇİN EKONOMİNİN ROLÜ 

UĞRASIZ, Bülent 
TÜRKİYE/ТУРЦИЯ 

ÖZET 

Sovyetler Birliği’nin yıkılması ile bağımsızlığını kazanan Orta Asya’nın beş 
ülkesi –Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Türkmenistan, Özbekistan– 
özellikle, ABD’ne yapılan 11 Eylül 2001 saldırıları sonrasında birden bire 
dünya kamuoyunun dikkatini çevirdiği önemli bir bölge olmuştur. Bu bölgeye 
gösterilen önem öncelikle, 11 Eylül saldırısından sorumlu tutulan Afganistan’a 
yönelik askerî hareket için bölge ülkeleriyle iş birliğine duyulan ihtiyaçtan 
kaynaklanmaktadır. Bir diğer önemli konu ise, Sovyetlerin yıkılması ile 
ekonomik bakımdan zor duruma düşen bu ülkeler, potansiyel olarak bir 
istikrarsızlık bölgesi olarak değerlendirilmiştir.  

Bölgenin ekonomik sorunlarını çözmesi yoluyla sosyal ve politik sorunlarını 
gidermesi beklenmektedir. Doğal kaynak bakımından zengin olan bu bölge 
ülkelerinin hâlen ağır ekonomik sorunlar altında oluşu incelenmiş ve bu 
sorunların başlangıcı olarak, Sovyetler Birliği döneminden gelen sorunlar 
olduğu saptanmıştır. Bu sorunların çözümlenmesi, bölge ülkelerinin istikrara 
kavuşmasına yardımcı olacaktır.  

Bölge ülkelerinin karşılaştığı sorunların başında, komşu ülkelerden 
kaynaklanan dış tehdit gelmektedir. Bölgede büyüyen uyuşturucu trafiği, 
organize suç şebekeleri, yoksulluk, yolsuzluk, kayıt dışı ekonomi, dış borç yükü 
gibi sorunlar, bölge hükûmetlerini olumsuz etkilemektedir.  

Bölge ülkelerinin karşı karşıya olduğu temel çelişki, ekonomik kalkınma 
yoluyla istikrara kavuşmanın ancak, uzun dönemde mümkün olması söz konusu 
iken, bölge ülkelerinde, halkın memnuniyetsizliğinin halk ayaklanmalarına yol 
açmasından dolayı, acil müdahale gerekiyor olmasıdır.  

Sovyetler Birliği’nin yıkılması ile tek süper güç olarak dünyadaki politik 
gelişmeleri şekillendirmeye çalışan ABD, Orta Asya bölgesinin istikrara 
kavuşması için ekonomik kalkınmayı beklemenin uzun dönemli bir süreç 
olduğunun bilincindedir. Bölgenin güvenliği için ABD, aşağıda belirtilen 
noktalara öncelik vermektedir.  

– ABD’nin bölgede nüfuzu arttıkça, bölge ülkelerinin komşu ülkelerle 
ilişkisi, farklılaşmakta, çeşitlenmektedir. Bölge ülkelerinin komşusu olan 
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bölgesel güçler eğer ABD ile aynı hedefi paylaşıyorsa, bu konularda iş birliği 
ABD için mümkündür.  

– ABD’nin bölgedeki askerî mevcudiyeti, bölge ülkelerinde yapılacak 
reformların hızlandırılmasını sağlayabilir.  

– ABD, bölgede, otoriter rejimlere karşı, kendi dış politika prensiplerinden 
farklı bir yaklaşım içine girebilir.  

– Bölge ülkelerinin politik ve ekonomik liberalleşme için atacağı adımlar, 
Batılı ülkelerin bölgeye göstereceği ilgiyi etkileyecektir.  

Sonuç olarak, ABD’nin bölgeye yaklaşımı, bölgenin özellikleri göz önüne 
alındığında, ABD çıkar ve dış politika prensipleri ötesinde bir farklılık 
taşımalıdır.  

Anahtar Kelimeler: Terör, bölgesel istikrar, uluslararası tehdit, ekonomik 
kalkınma, liberalleşme, bölgesel güçler, dış yardım. 

ABSTRACT 

After the collapse of Soviet Union, newly independent Central Asian 
Republics –Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan– 
have got importance, particularly after the September 11, 2001 attacks to the 
U.S. Central Asian Republics became strategically important because of being 
neighbors of Afghanistan and Afghanistan was perceived as a responsible for 
the September 11 attacks. Operation Enduring Freedom was prepared by the 
U.S. with cooperating many states including Central Asian States. The other 
important subject is that post-Soviet Central Asian States had got economic and 
related social problems.  

Economic development will play a pivotal role in the social and political 
evolution of post-Soviet Central Asia. Despite the promise of abundant natural 
resources, regional states still have got serious economic problems. Economic 
development is in the region as itself a long term security concern. Economic 
and political underdevelopment present security concern not just to the states 
that suffer directly from these problems but to the global community as a whole.  

The security challenges in the region, which have traditionally been 
articulated as the threat from foreign insurgents, may also include the 
potensially destabilizing effects of widespread dissatisfaction with economic 
policies and corruption, the growth of organized crime networks, and 
deteriorating social conditions.  

Central Asian States face a dilemma. At the one side, there is view that 
economic development is in the region as itself a long-term security concern. At 
the other side, there is popular discontent in the regional states caused protests 
against restrictive state polices. The events leading to the crackdown on 
protestors needs urgent intervention.  
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After the collapse of Soviet Union, there is unipolar international system. In 
this world system, naturally U.S. wants to form the international system 
according to its own goals. As the United States clarifies its commitments in 
Central Asia, it must consider the region’s economic development itself as a 
long-term security concern. The following issues take attention in the discussion 
of economic dimensions of security in Central Asia.  

– Central Asia will increasingly diversify its economic and military 
relationships with neighbours, potensially crowding out U.S. influence in the 
region. Insofar as the other regional powers share the U.S. goals of fostering 
development in the region, they should be engaged.  

– U.S. military presence in the region could be used as a vehicle for 
encouraging domestic reforms.  

– A delicate difference may be necessary in U.S. policy to deal with more 
authoritarian regimes in Central Asia.  

– Political and economic liberalization may be necessary to attract the 
attentions of the Western states for investment.  

As a result, the U.S. may play a significant role in shaping the prospects for 
development in the region by influencing the nature and pace of political and 
economic reform, realizing that the principles and interests behind U.S. 
involment are more enduring than any regime is likely to be.  

Key Words: Terror, regional stability, international threat, economic 
development, liberalization, regional powers, foreign assistance. 

GİRİŞ 

Sovyetler Birliği’nin yıkılması ile birlikte bağımsızlığını kazanan Orta Asya 
Cumhuriyetleri’nin –Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Türkmenistan ve 
Özbekistan- güvenliği, özellikle ABD’ne yönelik 11 Eylül 2001 saldırıları 
sonucunda önem kazanmıştır. Tek kutuplu dünyada, ABD’nin dış politikalarına 
karar verenler, dünyanın neresinde olursa olsun ekonomik ve politik bakımdan 
geri kalmış ülkelerin sahip olduğu istikrarsızlığın yalnızca, bu sorunu çeken 
ülkeleri değil, aynı zamanda tüm uluslararası barış ve güvenliği tehdit ettiğini 
iddia etmektedirler. Bu bakımdan, bağımsızlığını yeni kazanmış Orta Asya 
Cumhuriyetlerinin politik, sosyal ve ekonomik sorunları ve bu sorunların 
açabileceği istikrarsızlıklar üzerinde durulması gerekli, dikkat çekici konular 
hâline gelmiştir.  

Orta Asya Cumhuriyetlerinin Sovyetler Birliği döneminden kalmış ve hâlen 
devam etmekte olan sosyal ve politik sorunları, aslında ekonomik gelişmişlikleri 
ile ilgidir. Bu bölge ülkeleri doğal kaynakları bakımından zengin olmalarına 
rağmen ağır ekonomik sorunlar yaşamaktadırlar. ABD’nin 11 Eylül saldırıları 
sonrasında Afganistan’daki Taliban rejimine karşı gerçekleştirdiği “Özgürlüğü 
Sağlama Operasyonu” tüm dünya kamuoyunun dikkatini Afganistan’a ve onun 
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etrafındaki komşu ülkelere çevrilmesine yol açmıştır. Bölge ülkelerindeki 
güvenlik sorunları, takip edilen ekonomi politikalarından duyulan 
memnuniyetsizlik, yolsuzluk, yasadışı suç örgütlerinin ortaya çıkardığı sorunlar 
ile birleşince, bölge ülkelerinde yaşayan halklar geleceklerini tehlikede 
görmektedirler. Bölge ülkelerinde takip edilen ekonomik politikalar ile politik 
istikrar arasındaki ilişki birebir bağlantılı değildir. Ancak, ekonomik imkânların 
kısıtlı oluşu, kitlelerde hükûmetlerin kötü yönetildiğine ve siyasetten halkın 
uzaklaştırıldığına dair olumsuz algılamalar, bölge ülkelerindeki istikrarsızlığı 
tetiklemektedir. ABD’nin bölge ülkelerine baktığında gördüğü iki önemli sorun 
vardır. Bunlardan birincisi, ekonomik kalkınma yoluyla bölge ülkelerinde 
hâlihazırda yaşanmakta olan sorunların giderilmesi uzun zamanı gerektiriyor 
olması, ikinci ise, 2005 yılında Kırgızistan ve Özbekistan’da yaşanan halkın 
memnuniyetsizliğine yönelik ayaklanmaların bölge ülkelerindeki sorunların bir 
an önce çözümlenmesi gerektiğini ortaya koymasıdır. Kısaca, bölge ülkelerinde 
yaşanan sorunların çözümlenmesi, eğer ekonomik kalkınma yoluyla 
gerçekleşirse, çok vakit alacak olması söz konusu iken, bölge ülkelerinden 
bazılarında halkın memnuniyetsizliği o denli yüksektir ki, çözümlenmesi 
bekleyemez.  

I. Bölge Ülkelerinin Ekonomik Sorunları 

Sovyetler Birliği’nin yıkılması sonrasında bölge ülkeleri, sosyalizm sonrası 
geçiş dönemi yaşayan diğer ülkelerden farklı yapısal ve kurumsal sorunlar ile 
karşılaşmıştır. Buna en iyi örnek, bölge ülkelerinin komşu ülkelerden 
kaynaklanan dış tehdit ile karşılaşmasıdır. Büyüyen uyuşturucu trafiği, organize 
suç örgütleri, Afganistan kaynaklı istikrarsızlığın neden olduğu ortama, bölge 
ülkelerinin sahip olduğu dünya pazarlarında gittikçe kıymetlenen petrol, doğal 
gaz, altın, pamuk gibi doğal kaynaklara sahip oluşu, komşu ülkelerin iştahını 
kabartmış ve böylece bölge ülkeleri için dışarıdan kaynaklanan tehdit ortaya 
çıkmıştır. Yukarıda sayılan sorunlar, bölge ülkelerindeki hükûmetleri olumsuz 
yönde etkilemiştir. Bölge ülkelerinin tümünde gözlenen yoksulluk ve ekonomik 
imkânların kısıtlı oluşu gibi temel sorunlar, bağımsızlık sonrasında önemli 
doğal kaynaklara sahip, bölge ülkelerinin dünya pazarlarına başlattığı ihracat ile 
aşılmaya çalışılmıştır. Bunun sağlanması ve dünya pazarlarına yönelik 
bütünleşme için yapılacak ekonomik reformlar, Batı ülkeleri için önem 
kazanmıştır.  

A. Bölge Ülkelerinin Mevcut Ekonomik Durumları  

Sovyetler Birliği’nin çökmesiyle beraber bölge ülkelerinin üretimlerinde 
önemli düşüşler yaşanmıştır. Düşüşün en ziyade görüldüğü ülke Tacikistan 
olmuş ve bu da iç savaşa yol açmıştır. Türkmenistan, Kazakistan ve 
Kırgızistan’da yaşanan üretim düşüşü, Sovyetler Birliği’nin yıkılması ile 
kaybolan iç pazar ve Sovyetler dönemindeki destek alımlarının ortadan 
kalkmasıyla yaşanmıştır (Rumer ve Zhukov, 2003: 69). Moskova’nın Sovyetler 
Birliği döneminde, Özbekistan’a yaptığı destek, Özbek toplam iç üretiminin % 
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20’sini, Kırgız toplam iç üretiminin % 13’ünü bulmuştur. Destek alımlarının 
ortadan kalkışı, rekabetçi olmayan sanayi ürünlerine sahip bölge ülkelerinin 
dünya pazarlarına ihracat yapamaması sorununu ortaya çıkarmıştır. Bölge 
ülkeleri arasında en yumuşak geçişi, Özbekistan, geciktirdiği politik ve 
ekonomik reformlar yüzünden geçirmiş ancak, bu da, ileride halkın 
ayaklanmasına yol açacak farklı sorunlara neden olmuştur (Taube ve 
Zettelmayer, 1998).  

Her ne kadar resmî istatistikler, Kırgızistan ve Tacikistan haricindeki bölge 
ülkelerinin 1990 yılındaki üretim düzeylerini sürekli artırdıklarını gösteriyorsa 
da, geçiş dönemi yaşayan bu ülkelerde, yoksulluk yaygınlaşmıştır. Ayrıca, 
işsizlik artmış, kişi başına düşen gelir bozulmuş, devletin sağladığı hizmet 
kalitesi düşmüş, yasa dışı uyuşturucu kullanımı artmış ve bunların üstüne salgın 
hastalıklarda artış olmuştur. Bölge ülkelerinde, bugün, ihracat sınırlı sayıda 
ürüne bağlı ve ekonominin büyümesini sağlayacak dış sermaye girişinin 
yetersiz oluşu, istihdamı arttırmada olumlu rol oynayamamıştır.  

Orta Asya Cumhuriyetlerine İlişkin Ekonomik Göstergeler 

 Kazakistan   Kırgızistan   Tacikistan Türkmenistan Özbekistan 

Nüfus (milyon) 15 5 7 5 27 

Toplam üretim  
(milyar $), 2004 

 
112 

 
9.8 

 
7.7 

 
34.6 

 
66.7 

Kişi başına 
düşen gelir $,  

2004 

 
 

7494 

 
 

1928 

 
 

1193 

 
 

7021 

 
 

1871 

Yoksulluk  
sınırı 
altındakilerin  
nüfusa oranı 

 
 
 

21 

 
 
 

73 

 
 
 

74 

 
 
 

34 

 
 
 

47  

İşsizlik oranı  
EBRD 2003 

 
8.8 

 
8.6 

 
2.2 

 
60 

 
28 

Kaynak: Dünya Bankası 2004 

Bölge ülkeleri arasında en iyi sıçramayı Kazakistan gerçekleştirmiştir. Bunu 
nedeni de, coğrafi açıdan uygun olmasının yanı sıra petrol ve doğal gaz 
sektörüne doğrudan yabancı sermaye girişi, takip ettiği liberal politikalar sonucu 
yüksek olmuştur. Kazakistan’ın Rusya ile beraber 2006 yılının sonuna doğru 
Dünya Ticaret Örgütü’ne alınması söz konusudur.  

Özbekistan ve Türkmenistan doğal kaynak bakımından zengin olmasına 
rağmen, politik ve ekonomik reformlarda yavaş olduğu için yeteri kadar dış 
sermaye ve yatırımcı çekememiştir. Türkmenistan, bölgenin en temel doğal gaz 
üreticisidir. Güdümlü ekonomisi, bölgedeki komşularıyla öncelikle, doğal gaz 
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ihracatı dolayısıyla bağlantısı olan ve dış politika olarak izolasyonist bir politika 
takip etmektedir. Özbekistan, ekonomik kalkınması ve toplumsal istikrar 
bakımdan belirsizliğini uzun dönem itibarıyla korumaktadır. İstikrarsızlığın 
nedenleri olarak, politik ve ekonomik liberalleşmede yavaş kalması, iç güvenlik 
sorunlarına Özbek rejiminin yaklaşımını gösterebiliriz.  

Tacikistan ve Kırgızistan bölgenin en küçük ekonomilerine sahiptir. Bu iki 
ülke de, dış ekonomik koşullardan en çok etkilenen yapılara sahiptirler. 
Kırgızistan, Bağımsız Devletler Topluluğu haricindeki ülkelere, yalnızca 
Kumtor bölgesinden çıkardığı altın madenini ihraç eden bir ülkedir. Maden 
sektörü dışında, dış sermaye çekmede başarılı olamamıştır. Son yıllarda, 
ekonominin kısmen yükselişi, yoksulluk düzeyini indirmiş ve hizmet 
sektöründeki talebi artırmıştır. Kırgızistan’ın en önde gelen ihracatı, Rusya’ya 
elektrik satmasıdır. Elektriğin yanı sıra, pamuk ve alüminyum da, ana an ihraç 
maddeleri arasındadır. Kırgızistan ve Tacikistan’ın yurt içinde, ulaşım alt yapısı 
kötü olmasından dolayı, ticaretleri yurt içi ve dışı olumsuz olarak 
etkilenmektedir. Son yıllarda, her iki ülke de alt yapıyı iyileştirmeye yönelik 
projelere yabancı destek bulmuş ve yatırıma yönelik borç çevirmeyi dış 
kredilerle başarmıştır.  

B. Yoksulluk 

İşsizlik ve istihdam sorunu, bölge ülkelerinin bugün ana sorunlarından 
biridir. Her ne kadar, bölge ülkelerinin ekonomileri, 1990 yıllarından itibaren 
kısmen iyileştiğini istatistikler gösteriyorsa da, nüfusun %1. 4 gibi yüksek nüfus 
artışı dolayısıyla, istihdam, nüfus artışına yetişememektedir (UN Population 
Fund). Özbekistan’da istihdam, 1991 yılı ile 2002 yılı arasında %12 düşmesine 
rağmen üretimin arttığı resmi rakamlar ile iddia edilmektedir. Kazakistan, 
yüksek büyüme hızı yakalayarak işsizlik oranını son yıllarda düşürmüştür 
(World Bank, 2003: No. 25923-UZ).  

Bölge ülkelerinde yoksulluğun temel nedenleri, 1990 yılında toplam 
üretimin hızla düşmesinin gelir dağılımındaki eşitsizlik ile beraber ortaya 
çıkışıdır. Gelir farklılığı, kırsal bölgelerde ve yetersiz eğitime sahip alt 
gruplarda daha da fazla olmuştur (World Bank, 2000).  

Gelir dağılımındaki eşitsizlik, kısa ve uzun dönemde, ciddi sorunlara yol 
açmıştır. Bölge ülkelerinde yaşayan halk, ülkelerini yöneten elit grubun 
kaynakları israf ettiğine dair bir algılamaya sahiptir. Keza, politik ve ekonomik 
bakımdan sokaktaki vatandaşın sisteme yabancılaşması, bizzat yoksulluğun 
kendisinden dahi, fazla istikrarı bozucu etki yapmaktadır. Örneğin, 
Kırgızistan’da Akayev döneminde, diğer bölgelere göre daha sanayileşmiş 
kuzey bölgesinin gelir düzeyi ile fakir güney bölgesi arasındaki gelirin 
farklılaşması, 2005 yılında meydana gelen “Lale Devrimi’nin” en önemli 
tetikleyicisi olmuştur. Bölge ülkelerinin halklarının önemli bir kısmı, kendilerini 
geliştirmek için, eğitim, sağlık ve borçlanma imkânlarına ulaşamamakta, bu da, 
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bizatihi yatırımların düşük düzeyde seyretmesi ve yıllık ekonomik büyümenin 
yavaş olmasından kaynaklanmaktadır (Deininger ve Squire, 1996: 565).  

Bölge ülkelerinde yoksulluk, özellikle 1990 sonrası kamu sektöründeki 
daralma sonucunda sosyal hizmetleri yerine getirememesi ile başlamıştır. 
Bölgedeki beş Hükûmet de 1990’ların başında, iflasın eşiğine gelen işletmeleri 
desteklemiş ve tüketiciler mal ve hizmetlerin hızla artan fiyatları, sağlık ve 
eğitimde azalan kamu harcamalarıyla karşılaşmışlardır. Tüketici mallarındaki 
fiyatların yükselmesi, bunun aksine, çalışanların ücretleri ile emekli maaşları 
düzeylerinin düşük kalması, toplumsal istikrar ve refah için tehlike çanlarının 
çalmasına yol açmıştır.  

Ekonomi ile ilgili resmî istatistiklerini temkinli karşılamak gerekir. Bölge 
halkının işsizlikle baş etmede, dikkate değer bir yeteneği vardır. Bu 
yeteneklerini daha ziyade yurt dışına çalışmaya gitmek, kayıt dışı ekonomide 
faaliyet göstermek, devletin kâğıt üstünde sağladığı ama işlemeyen sosyal 
imkânlarından ve uluslararası organizasyonların yaptığı insani yardımlardan 
faydalanarak göstermektedirler. Geniş aile ve sülale nevinden topluluklar, kendi 
içlerindeki fakir ailelerle dayanışma içinde yardımlaşmaktadırlar. Örneğin, 
Özbekistan’da “mahalle” adı altında geleneksel komşuluk ilişkisi, yardıma 
ihtiyacı olan yoksullara yardımın yanı sıra, bazı toplumsal fonksiyonların da 
yerine getirilmesini sağlamaktadır. Özbekistan dışındaki Özbekler de, bu 
geleneksel ilişkiyi hâlen, özellikle Kırgızistan’daki Fergani vadisinde 
sürdürmektedir. Özbek Hükûmeti, son yıllarda mahalle sistemine bir lider 
atayarak bu sistemi, hukuki bir zemine oturtmuş ve Hükûmet yardımlarını bu 
yolla fakirlere dağıtımını sağlamıştır.  

Bölge ülkelerinde, bir üzücü konu, özellikle Özbekistan’da ve Tacikistan’da 
ödenmeyen ücretler sorunudur (World Bank, 2003). Bu da, çalışan ve işsizler 
için yoksulluğa yol açan önemli bir konudur. 2003 yılında, Özbekistan’ın birçok 
yerinde işçi grevleri ve protestoları, ücretlerin geç ödenmesi yüzünden ortaya 
çıkar. Özbek Hükûmeti, nakit sıkıntısı içinde büyük ölçekli endüstride 
çalışanlara bu sıkıntıları yaşattığı için sosyal patlamalar ortaya çıkmıştır. 
Geçmişte, grevde ve protesto olaylarında, Özbek Hükûmeti, olaylarda liderlik 
yapanları hedef alan sindirme hareketleriyle güç kullanmıştır. Özellikle 2005 
Andican olaylarında, Özbek Hükûmeti, bir yol ayırımına gelmiştir. Özbek 
Hükûmeti için yol ayırımı, temel ekonomik reformların uygulamaya konması 
veya olayları güç kullanma yoluyla bastırılması şeklinde ortaya çıkmasıdır.  

Mevcut sorunlara rağmen, bölge ülkelerinin son yıllarda elde ettikleri 
büyüme oranları, yoksullukla baş etmede olumlu işaretler olarak kaydedilmiştir. 
IMF’ye göre, yükselen gelir, iyileşen makroekonomik göstergeler, 
Kırgızistan’da yoksulluk düzeyini 2000 yılında % 52 iken 2004 yılında % 35 
oranına düşürmüştür. Buna rağmen, Başkan Akayev 2005 yılında devrilmiştir. 
Bu da, politik istikrar için sadece yoksulluk değil, yolsuzluk ve halkın yükselen 
beklentilerinin karşılanamamasının da önemli rol oynadığını göstermektedir.  
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C. Kayıt Dışı Ekonomi 

Kayıt dışı ekonomi, bölge ülkelerinde, ekonomi içinde kaydı olmayan veya 
kısmen kaydettirilen, ülkede geçerli yasaların yasak saydığı, suça yönelik olarak 
çalışan bir ekonomi çeşididir. Uzun dönemde, kayıt dışı ekonominin toplam 
ekonomi içinde önemli bir yere sahip olacağı açıktır ve resmi ekonomi içinde 
getirisinin yüksek oluşu itibarıyla ekonominin temel direklerinden biri olarak 
vazgeçilemez bir konuma sahiptir. Kayıt dışı ekonominin kaynağı, yüz 
milyonlarca dolar değerinde yasa dışı ve kaynağı belli olmayan önemli miktarda 
nakit para, özellikle uyuşturucu trafiğinden beslenmekte ve başka ülkelerde 
çalışanların deklere etmeden anavatanlarındaki aile fertlerine destek için 
yolladıkları paralar söz konusudur. Kayıt dışı ekonominin kayıtlı ekonomi 
içindeki yerine ve oranına bakarak hiç de küçümsenmemesi gerektiğini 
rahatlıkla ifade edebiliriz.  

1990 yıllarında, bölge ülkelerinde, kayıt dışı ekonomi, toplam ekonomi 
içinde özellikle, resesyon zamanında kötü gidişe karşı tampon rolü de 
oynamıştır (Eliat ve Zinnes, 2000). Kayıt dışı ekonominin avantajları olmasına 
rağmen, en önemli dezavantajı, büyümeye yol açacak rekabetin kayıt dışı 
ekonominin yol açtığı haksız kazanç yoluyla bozulmasıdır.  

Resmî ekonomiyle karşılaştırıldığında önemli bir yere sahip olan kayıt dışı 
ekonomi, gelişmekte olan ülkeler için hiç de tuhaf bir olgu değildir. İtalya 
örneğinde kayıt dışı ekonomi, toplam üretimin % 17’si civarındadır. Bazı 
gelişmiş büyük ekonomilerde, kayıt dışı ekonomi nadiren % 10-15 arasından 
büyüklüğe sahiptir. Özbekistan’ın Avrupa Yapı ve Kalkınma Bankası 
tahminlerine göre, kayıt dışı ekonomisi % 30 civarındadır (EBRD, 2003). 
Tacikistan, bölge ülkeleri arasında en büyük kayıt dışı ekonomiye sahiptir. 
Ancak, bunu rakam olarak söylemek mümkün değil. Çünkü uyuşturucudan 
kazanılan miktar ile yurt dışında kaçak işçi olarak yaşayan Taciklerin 
yurtlarındaki ailelerine yolladıkları paranın ne kadar olduğunu tahmin etmek 
zordur. Kazakistan’da kayıt dışı ekonomi, % 25 ile 30 civarındadır. Kısaca, 
kayıt dışı ekonomi, bölge ülkeleri için önemli rol oynayan faaliyet alanlarından 
biridir.  

 Bölge ülkeleri için yurt dışında çalışan işçilerin ülkelerine yolladıkları 
tasarruflar, ekonomi için gittikçe artan bir öneme sahiptir. Bölge ülkeleri için 
yurt dışında çalışan işçilerin yolladıkları tasarruflar, ülke ekonomisi için bir 
emniyet subabı rolü oynamaktadır. Tacikistan’dan yaklaşık 500.000 ile 
1.500.000 Tacik yurt dışına iş bulmak amacıyla gitmiştir (International Crisis 
Group, 2003). Taciklerin çoğu, Rusya ve Kazakistan’da inşaat işlerinde ayda 
200-400 dolar ücret karşılığında çalışmaktadır. Bunların yolladıkları para, ayda 
40-70 milyon dolar arasındadır. Rusya’da 300.000 Kırgız işçisi çalışmaktadır ve 
ülkelerine yolladıkları para miktarı yıllık Kırgız üretiminin % 10’u değerindedir 
(Hill, 2004). Rusya ve Kazakistan’da çalışan Özbek işçileri, ülkelerine yılda 
yaklaşık 500 milyon dolar göndermektedir. Bu da, Özbekistan’ın 2003 yılı 
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üretiminin % 5.7’si civarındadır (Hill, 2004). Göçmen işçilerin ülkelerine 
yolladıkları paralar, bu ülkelerin gelir kaynakları içinde önemli bir yer 
tutmaktadır. Ancak, bu göçmen işçilerin çoğu, Rusya ve Kazakistan’da kaçak 
olarak çalıştıkları için çalıştıkları ülkenin yasalarını ihlal etmektedirler. Ayrıca, 
uzun dönemde, yalnızca göçmen işçilerin yolladıkları tasarruflar yoluyla 
ülkenin ekonomik büyümesini sağlayamayacağı da açıktır.  

Kayıt dışı ekonomiden kazanılan geliri, bölge ülkeleri kendilerine 
çekebilmek için bazen sermaye affı ve bazen de gümrüklerde vergilerin indirimi 
gibi düzenlemelere gitmişlerdir. 2003 yılında, Tacikistan’da 187 milyon dolar 
değerinde yasa dışı para, sisteme hiçbir vergi ve ceza istenmeden 
kabullenilmiştir. Bu paranın bir kısmı, göçmen işçilerin tasarruflarından 
oluşurken, bir kısmı da, uyuşturucu trafiğinden kaynaklanan paradır 
(Abdullayev, 2003). Taciklerin en aşağı, 500 milyon dolar civarında parayı, 
yastık altında tuttuğu tahmin edilmektedir. Kazakistan, aynı yöntemle 480 
milyon dolar miktarındaki parayı, 2001 yılında sisteme dâhil etmiştir 
(Zaslavski, 2001). Kırgızistan, ülkeye kaçak mal girişini önlemek için mazot, 
dizel gibi yakıtları, alkol, ilaç ve tütün ithalindeki gümrük vergisini indirmiştir. 
Bu önlemlerin hiçbiri, kayıt dışı ekonomilerde iyileştirici bir iz bırakmamıştır.  

D. Yolsuzluk  

Yolsuzluk, bürokratın kamu sektörünü kural dışı, özel ödeme alarak şahsı 
çıkarı için kullanması anlamına gelmektedir. Bağımsız Devletler Topluluğu’nda 
ülkelerde yaşayan vatandaşların yılda en azından 2.8 milyar dolar tutarında 
rüşvet verdikleri tahmin edilmektedir (Ledeneva, 2003). Yolsuzluk, ülkenin iş, 
yatırım yapan girişimci kesimiyle hükûmet arasındaki gerekli iş birliğini 
sekteye uğratmaktadır. Girişimcinin tıpkı, 1980’lerde Güney Doğu Asya’da 
başarıyla icra edilmiş olan ihracata yönelik üretim yaparak ülkesini 
kalkındırması söz konusu iken, yolsuzluk yüzünden hem devlet girişimci iş 
birliği önlenmekte, hem de bu yüzden, toplum hükûmetten ve bürokrasiden 
uzaklaşmakta, yabancılaşmaktadır. Bu da, radikal çözümler arayan Hizbul 
Tahrir gibi marjinal grupların ekmeğine yağ sürmektedir (Templer, 2003). 
Yolsuzluğun toplumda başlattığı tahribat, refahın adil bir şekilde geniş 
kesimlere yayılmasını da engellemektedir.  

İktidar ve para, bölge ülkelerinde rekabet içindeki coğrafi bölünmeler, etnik 
kabileler, klanlar ve dinî sadakatten dolayı bir araya gelmiş gruplar arasındaki 
hassas dengelere göre yolunu bulmaktadır.  

E. Dış Borç 

Yurt dışından bulunan finansman yoluyla daha hızlı sermaye birikimi 
sağlanabilir, toplumda tüketim artar ve böylece fiyat dalgalanmaları da daha az 
olur. Ancak, Sovyetlerin yıkılması sonucunda, bölge ülkelerinin ağır dış borç 
yükü altında kalışı, uzun dönemde, ekonomik büyümeyi özellikle Kırgızistan ve 
Tacikistan gibi en fazla borçlanan ülkelerde riske sokmuştur. Bölge ülkeleri, 
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1990 yılında bağımsızlıklarını aldıklarında hiç borçları yok iken, 2000 yılına 
kadar geçen sürede ağır bir dış borç yükü ortaya çıkmıştır. Borç yükünün ortaya 
çıkışında, kronikleşen dış ticaret açığının önemli rolü olmuştur. Dış ticaret açığı 
ise, başlangıç olarak, 1990 yılında dramatik bir şekilde düşen üretimden 
kaynaklanmıştır. Bağımsızlığın alınmasıyla beraber borçlanmanın bu kadar hızlı 
artmasında, 1990 yıllarındaki bölge ülkelerinin ihraç ettiği temel ürünlerin 
fiyatlarında dünya pazarlarındaki önemli düşüşler rol oynamıştır. Böylece, 
Kazakistan hariç bölge ülkeleri, borç yükü altında kalmışlardır. Bu ülkeler 
arasında Türkmenistan ve Özbekistan diğerleri ile karşılaştırıldığında, daha ağır 
borç yüküne sahiptir. Çünkü borçları daha ziyade dış ülkelerdeki ticari 
bankalardan yüksek faizle alınan borçlardan oluşmaktadır.  

Bölge ülkelerinin ihraç gelirleri, daha ziyade birkaç temel maddeye 
dayanmaktadır. Bu malların dünya piyasalarında fiyatları dalgalandığı zaman, 
bu malları ihraç eden ülkeler de etkilenmektedir. Örneğin, pamuk ve altının 
fiyatları dalgalandığında, Özbekistan’ın ihracının 2/3ü bu maddelerden oluştuğu 
için, bu ülkenin ihraç geliri etkilenmektedir.  

Dış borcun göreceli olarak zaman içinde ağırlaşması hem iç, hem de yabancı 
yatırımcıları uzun dönemde ekonomik büyüme için gerekli olan yatırımların 
yapılmasını olumsuz yönde etkilemektedir. Örneğin, Tacikistan’ın mali 
gelirlerinin % 40’ı borç ödemesine gitmektedir. Doğal olarak, bu da ülkenin 
yatırım oranını düşürmektedir. Eğer, bir ülkenin borç oranı yaptığı ihracın 
%25’ini geçiyorsa, bu ülkenin finans istikrarı bakımından bir tehdit ile karşı 
karşıya kaldığı söylenebilir. Finanssal istikrarın bozulması, halkın huzurunu 
bozacağı da açıktır.  

II. Sektörel Eğilimler  

Hazar Denizi bölgesi, önümüzdeki yıllarda Orta Doğu bölgesinden sonra 
dünyanın ikinci önemli petrol üreten ve doğal gaz üretiminde en önde gelen 
bölge olmaya adaydır. Hidrokarbon ihracından kazanılan gelir, Kazakistan ve 
Türkmenistan için en önemli kazanç kaynağı olacaktır. Hidrokarbon ve bazı 
maden kaynaklarının mevcudiyeti, bölge ülkeleri arasında Kazakistan’ın ve 
Türkmenistan’ın jeopolitik önemini arttırmakta, bu da, onların ekonomik 
kalkınmalarına olumlu katkıda bulunacağı düşünülmektedir. Sovyetler dönemi 
sonrasında, Kazakistan, Türkmenistan ve Özbekistan’da ülkenin temel 
maddelerinin ihraç edilmesi yoluyla ihraç geliri sağlayan bakanlıklar, hükûmet 
üzerinde daha etkili olmuşlardır. Bu da, kurumlar arasında olumsuz bir rekabete 
yol açmıştır.  

Petrol ve maden endüstrileri haricinde, bölge ülkelerine doğrudan yabancı 
yatırımcının gelmesi, yolsuzluk, alt yapının yetersizliği, bölge ülkelerinin 
denize kapalı olması yüzünden zordur.  

Yoksulluk, özellikle kırsal bölgede yaygındır ve tarım, kırsal bölgede 
insanların geçim kaynağı durumundadır. Tarımda verimlilik, girdi ve çıktılara 
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yapılan devlet müdahalesi yüzünden kontrol altındadır. Verimliliği etkileyen 
diğer doğal faktör ise, Özbekistan ve Türkmenistan gibi pamuk ve hububat 
ekiminden kazanç sağlayan bu ülkelerde, suyun yetersiz oluşudur. İşsizliğin 
bölge ülkelerinde fazla oluşu, kuzeyde Rusya ve Kazakistan’a iş bulmak için 
mevsime dayalı olarak göç başlatmıştır. Tacikistan, kendisine yetecek yiyeceğin 
yarısına yakın bir kısmını üretebilmektedir. Bu yüzden yiyecek yardımına ve 
bunun ithâline dayalı bir yapısı vardır. Tacikistan’da sulu arazinin az oluşu ve 
pamuk dışında üretim yapan çiftliklere kredi verilmemesi, özel sektörün tarım 
ürünlerine yatırım yapmasını engellemektedir. Bu yüzden, kötü beslenme, bu 
ülkede bir sorun olarak mevcuttur.  

Su konusu, özellikle Türkmenistan ve Özbekistan için bir güvenlik sorunu 
olarak görünmektedir. Tarımda yüksek üretim elde etmek için sulu tarıma olan 
ihtiyaçtan dolayı suya büyük gereksinim vardır. Gelecekte, bölgede suyun 
dengeli dağıtımı için bölge ülkeleri arası anlaşmaya varmak zor görünmektedir. 
Ancak, su sorunu yüzünden bölge ülkeleri arasında savaş çıkma oranı ise, 
düşüktür. Su ile ilgili uyuşmazlıların yerel düzeyde kalması ve etnik özellikler 
taşımadığı için toplumsal ve iç çatışma çıkması ihtimali düşüktür.  

III. Toplumsal Eğilimler 

Ekonomik kalkınma, sağlıklı, iyi eğitilmiş ve yaptığı işte yetenekli iş gücü 
yoluyla sağlanır. Bölge ülkelerinde sağlık sistemi, HIV/AIDS gibi bazı yeni 
sağlık sorunları ile karşı karşıya kalmıştır. Orta Asya ülkeleri gelir seviyesine 
göre yüksek eğitimli insan topluluğuna sahiptir. Ancak, son 10 yılda eğitim 
sistemindeki sapmalar, uzun dönemde kalkınmayı sağlayacak pazar 
ekonomisinin talep ettiği yetenekli, eğitilmiş gençlerin istenen düzeyde 
yetişmemesine yol açacağından korkulmaktadır. Bu gerçek, özellikle eğitim 
standartlarından sapan Türkmenistan için geçerlidir.  

Uyuşturucu trafiği, suç örgütlerinin güç kazanmasına ve dolayısıyla sağlık 
ve vatandaşların kişisel güvenliğini olumsuz yönde etkilemiştir. Uyuşturucu 
trafiği, son yıllarda, Asya’da geleneksel Afganistan-İran hattından Orta Asya 
ülkelerine kaymıştır. Uyuşturucu trafiğinin örgütlü suç şebekeleriyle iş birliği 
içinde oluşu, kimi durumlarda, bölge ülkelerinin bu tip suçları önlemekte 
zorlandığını göstermektedir.  

IV. Bölge Ülkelerine Dış Yardım 

Sovyetler Birliği yıkıldıktan sonra, Batılı politik ve ekonomik birimlerin 
bölge ülkelerindeki mevcudiyeti, bu ülkelerin demokratikleşme ve ekonomik 
reformları yapmasında olumlu bir faktör olarak gözükmüştür. Uluslararası 
finans kurumları, çok uluslu kuruluşlar ve uluslararası sivil toplum örgütleri, 
bölge ülkelerinde bulunmakta, ancak özellikle Özbekistan ve Türkmenistan bu 
kurumlara karşı olumsuz tutum içinde görünmektedir.  

Uluslararası yardım çekmede en başaralı ülke Kazakistan’dır. Bugün 
Kazakistan ülke olarak, uluslararası finans pazarına girmiş, kendi iç finans 
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kurumlarını geliştirmiş ve son yıllarda, etkileyici bir ekonomik büyüme 
performansı sergilemiştir. Uluslararası yardım kuruluşları, Kırgızistan ve 
Tacikistan’a insani yardımlarda bulunmuş ve böylece, demokratik ve liberal 
pazar ekonomisine geçmek için reformlar başlatılmıştır. Bu iki ülke de, hâlâ dış 
yardımlara gereksinim duymaktadır. Uluslararası yardım kuruluşları, 
Özbekistan ve Türkmenistan’da ekonomik ve politik reformların yapılmasında 
başarılı olamamıştır.  

V. ABD’nin Bölgeye Yönelik Politikaları 

A. Bölgede Kalkınmanın Geleceği 

Bölgede, son zamanlarda meydana gelen toplumsal olaylar, uzun dönem 
içindeki, ekonomik ve toplumsal eğilimlerin nasıl bir yön izleyeceği ve bunun 
bölgedeki, ABD çıkarlarını, bölgesel istikrarı nasıl etkileyeceği önemlidir. 
Ekonomik sorunlar, 2005 yılında, Kırgızistan ve Özbekistan’da halkın 
memnuniyetsizliğine yol açtığı için bu ülkeler bakımından, kritik bir zaman 
dilimini oluşturur. Bölge ülkelerinde, ekonomik kalkınma ve istikrarın 
izleyeceği yol, ABD’nin bölgeye yönelik olarak takip edeceği politikaları da 
şüphesiz etkileyecektir.  

Yolsuzluk, bölgede yalnızca ekonomik kalkınmayı engellememiş, aynı 
zamanda, politik istikrarı da bozucu rol oynamıştır. Buna en güzel örnek, 
Kırgızistan’daki 2005 yılında gerçekleşen “Lale Devrimi”dir. Başkan Akayev 
zamanında, güney Kırgızistan’a hâkim olan elitlerin oluşturduğu grup, 
Akayev’in başını çektiği sistemden uzaklaştırılmış ve güney ile kuzey kesim 
arasındaki gelir farkı büyümüştür. Kırgızistan’da meydana gelen Lale Devrimi, 
aslında, 1991 yılından bu yana, ülkedeki iktidar için çekişen klanlar arasında 
iktidar gücünün tekrar dağıtılması ile ilgili bir olaydır. Küçük bir devlet 
olmasına rağmen, yabancı yardıma bağımlı oluşu, Akayev’in iktidardan 
düşüşünden sonra da, Kırgızistan’ın ABD ve Rusya ile ilişkilerinde, her iki 
ülkenin de Kırgızistan’daki askerî mevcudiyetini onaylamasına yol açmıştır. 
Aynı zamanda, IMF’ye olan taahhütlerini yerine getireceğini tekrar ederek, 
uluslararası kuruluşlar ile mevcut ilişkilerini sürdürmüştür. Kırgızistan, Şangay 
İşbirliği Teşkilatı’ndaki diğer üyelerin baskısına rağmen, ABD’nin Manas’daki 
askerî üssü ile ilgili olarak, Afganistan’ın tekrar istikrara kavuşuncaya kadar 
Amerikan askerinin kalmasını sağlayacak anlaşmayı imzalamıştır.  

Tarım, toprak reformu, ticaret politikaları, 2004 ve 2005 yılında 
Özbekistan’da gerçekleşen toplumsal huzursuzluğun merkezinde yer alan 
olaylardır. Fergana Vadisi ve buna komşu olan doğu Özbekistan’daki bölgelere 
devletin ticarete kısıtlama getiren politikaları, merkezî hükûmete karşı 
protestoların merkezi olmuştur. Andican’daki olaylar, halkın yükselen 
umutlarının göstergesi olarak, Fergana vadisindeki, ekonomik dayatmaya karşı, 
küçük bir iş adamı grubunun kendi çözümlerini, protestolar yoluyla ortaya 
koymalarıdır. Ekonomik reformların tarım sektöründe hayat bulması, 
Özbekistan’daki istikrara doğrudan etkisi olacak özelliktedir. Başkan 
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Kerimov’un uzun dönemde, toprak dağıtımında, ticaret tarifelerinde ve yargı 
sisteminde reforma gitmesi, kırsal bölgede geliri arttırabilir (Olcott, 2005).  

Gürcistan, Ukrayna ve Kırgızistan’da Sovyetler Birliği sonrasında yaşanan 
siyasi geçiş döneminde, ekonomik reformların geçikmesi ve muhalefete 
baskının değişen farklılıklarda artması, bölgedeki diğer ülkelere uyarı şeklinde 
algılanmasına yol açmıştır. Kazakistan’da Hükûmet, muhalefet liderleriyle 
anlaşarak, ülkede politik faaliyetleri kaba güç ile sınırlandırmaya teşebbüs 
etmiştir. Başkan Rahmonov, Tacikistan’da Soros Vakfı’nın ülkenin 
bütünlüğünü zayıflattığını resmen açıklayarak eleştirmiştir. Özbekistan 
örneğinde ise, Kırgızistan’dan farklı olarak, ülkede laik iç muhalefetin 
olmayışından dolayı, merkezî hükûmet, ekonomik ve askerî kaynakları 
kullanarak Mayıs 2005’te Andican’da kaba güç ile isyanı bastırmıştır.  

Türkmenistan’da politik ve ekonomik kalkınmanın nasıl bir yol izleyeceği 
takip ettiği izolasyonist politika dolayısıyla bilinememektedir. Türkmenistan’ın 
yalnızcılık politikasının süreceği ve bölgesinden diğer ülkelere doğal gaz ve 
pamuk gibi temel iki ihraç maddesi yoluyla bağlantısının devam edeceği 
düşünülmektedir. Burada şunu belirtmek gerekir ki, Türkmenistan’ın doğal gaz 
zenginliği, geniş devlet desteklerini yapılmasını sağlayarak toplumsal istikrarın 
sağlanmasında bir araç olarak kullanılmaktadır. Türkmenistan güney Asya ve 
İran bağlantıları yüzünden doğal gazın ihracında, alternatif pazarları da hazır 
durumdadır.  

Özbekistan, bölgesinde, uzun dönem içinde, bölgenin diğer ülkeleriyle 
karşılaştırıldığında, başat rol oynayacak özelliklere sahiptir. Özbekistan’ın 
ticaret ve kendi sınırlarında yapacağı düzenlemeler ile Tacik ve Kırgız 
ekonomilerinin gidişatını etkileyeceği ve finans sektöründe yapacağı 
reformlarla ise, Kazakistan’a yönelen finans yatırımlarının bir kısmının diğer 
bölge ülkelerine yönelip yönelmeyeceğini tayin edecektir. Özbekistan’ın 
bölgede takip ettiği politikalar bakımından başarısızlığa uğraması durumunda, 
diğer bölge ülkeleri için olumsuz etkileri olacaktır. Örneğin, mülteci sayısının 
artması, güney Kazakistan ve Türkmenistan’ın askerî cihete daha fazla kaynak 
kaydırması ve komşularında potansiyel olarak ekonomik ve politik sınırlamalar 
ortaya çıkabilecektir. Sonuç olarak, Özbekistan, bölgenin geleceği bakımından 
ve ABD’nin bölgeye yönelik politikalarını tayin edecek bir öneme sahiptir.  

Andican olaylarından önce Özbek iktidarı, durgun ekonomisine rağmen, 
ihraç ettiği temel malların fiyatlarında dünya piyasaları göz önüne alındığında, 
aşırı bir düşüş meydana gelmezse, ekonomisini ayakta tutmaya muktedirdir 
(Olcott, 2005). Ekonomik reformların niteliği, uygulama hızı, Özbekistan’ı 
doğrudan etkileyecek bir sonuç. Başkan Kerimov, devletin zayıf kurumlarıyla, 
bölünmüş liderlik yapısı içinde, sayısı gün geçtikçe artan umutsuz halk kitleleri 
ile reformları uygulaması bir başka sorun olarak ortaya çıkmaktadır. Şimdilik, 
Özbekistan, Rusya ve Çin ile ilişkilerini geliştirerek mevcut istikrarı korumak 
için önlemler almaktadır.  
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B. ABD’nin Bölgeye Yönelik Rolü 

ABD, bölgeye yönelik olarak askerî ilişkilerini ve taahhütlerini yaparken 
bölgenin ekonomik kalkınmasının uzun dönemli bir süreç olduğunun 
farkındadır. ABD’nin bölgeye yönelik politik hedefleri arasında, kısa süre 
içinde bölgede askerî üslere sahip olmak, uzun dönemde politik ve ekonomik 
liberalleşme, bölgesel istikrar, enerji kaynaklarına ulaşmak ve dünya 
piyasalarına narkotik akışının azaltılması gibi hedefler vardır. Orta Asya 
bölgesinin güvenliği için ekonominin rolü, şu noktalarda ön plana çıkmaktadır:  

– Bölge ülkeleri, ABD’nin bölgedeki nüfuzu potansiyel olarak arttıkça 
komşularıyla ekonomik ve askerî ilişkilerini çeşitlendirmektedir. ABD’nin 
Kazakistan’ın petrol sektörü hariç, bölgede doğrudan bir ekonomik çıkarı 
yoktur. Aynı zamanda, bölge ülkelerinin ABD ile ne doğrudan ticaret bağlantısı 
vardır, ne de ekonomik yardım almaktadır. Bölge ülkelerinin ekonomik 
geleceği, öncelikle bölgenin komşu ülkeleriyle beraberdir. ABD’nin bölge 
ülkelerine olası etkisi, bölge ülkelerinin bölgeye komşu ülkeler ile mevcut 
ilişkilerine yön verebilir. Bölgesel güçler, ABD’nin bölgeye yönelik olarak, 
bölgenin kalkınması hedefini paylaşmaktadır. Özellikle, Rusya ile iş birliği bu 
konuda önemlidir.  

– ABD’nin bölgede ülkelerin rejimlerinin değişmesi için çaba sarf ederken 
bölgede rejim değişikliğinin etkisi çok da önemli değildir. Eğer, ABD askerî 
bakımdan, bölgede yer almak istiyorsa, bu takdirde, bölgeye daha geniş çerçeve 
içinde yaklaşarak ABD’nin rejimin koruyucu olarak algılanması riskini 
düşürmek gerekir. ABD’nin askerî bakımdan, bölge ülkesinde bulunması, o 
ülkenin reformlarını hızlandırması için olumlu olabilir. En azından, ABD’nin 
bölgede fazla iddialı olmadan, bölgeye yönelik stratejisinin uygulaması, 
ABD’nin bölgeye yönelik geniş çerçeveli politikasının bir parçasıdır.  

– ABD, bölgede daha otoriter rejimlere farklı bir yaklaşımı gerekli görebilir. 
Bölgede iktidarı kullanma şekli, iktidarı elinde tutan elit grubun kendi içindeki 
karmaşık ilişkileri sonucunda ortaya çıkmaktadır. Bölge ülkelerinde, merkezî 
bir karar alma süreci söz konusu değildir. ABD’nin insan hakları hassasiyeti, 
bölgeye yönelik Amerikan dış politikasını bir yol ayırımına getirmektedir. Bu 
yol ayırımında, ABD’nin yaşamsal çıkarlarıyla ile Amerikan dış politikasının 
temel taşlarından biri olan insan hakları prensibi karşı karşıya gelmektedir. 
ABD politikalarını saptayan mercilerin Orta Asya bölgesine hâkim olan diğer 
güçler ile eğer, bölgeye yönelik politikalarda anlaşma zemini bulabilirse, 
bölgedeki alternatif güç merkezleriyle iş birliğine gidebilir.  

– ABD’nin bölgeye yönelik ekonomik ve askerî yardımları, kendi aleyhine 
oluşabilecek riskleri de gözeterek yapılmalıdır. Özellikle, Özbekistan örneğinde 
olduğu gibi eğer, Özbekistan kazanılamazsa, Orta Asya Bölgesi’nin temel 
sorunları olan- karşı terör ve narkotik gibi- bölgeye yönelik ABD politik 
hedefleri, sekteye uğrar. Tarım reformu, serbest ticaret, gibi bölgenin istikrarı 
için önemli olan iç politikalar, aslında ABD ve uluslararası kuruluşların etkisi 
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dışındadır. Uluslararası yardımın hâlâ bölge ülkelerine önemli katkısı vardır. 
Politik liberalleşme gibi bazı özel konuların yerine getirilmesi bu bölgeye ilgi 
gösteren batılı ülkeler için önemlidir.  

Sonuç olarak, bölgenin ekonomik kalkınması hem bölge ülkelerinin 
geleceği, hem de ABD’nin bölgedeki çıkarları için önemlidir. Her şeyden önce, 
bölge ülkelerinin bu gerçeği anladığına dair işaretler varsa da, bunu 
uygulayacak kurumsal kapasitenin olup olmadığı ve ekonomik politikaları 
sonuçlandırılıp, sonuçlanamayacağı henüz, belli değildir. Bu konuda, ABD ve 
uluslararası kuruluşlar gerekli teşvikleri bölge ülkelerine sunmaktadırlar. 
ABD’nin bölgede mevcut rejimlerin koruyucusu olması için sınırlı yeteneği ve 
çıkarları vardır. Ancak, buna rağmen, ABD, bölgede hâlâ önemli rol 
oynayabilecek durumdadır. ABD’nin oynayacağı rol, politik ve ekonomik 
reformların özelliklerini ve hızını kalkınmanın sağlanması için etkileyebilecek 
olmasından kaynaklanmasıdır. ABD’nin bölgeye yaklaşımı, ABD dış 
politikasının prensipleri ve çıkarlarını, bölgenin bazı özellikleri için biraz kenara 
bırakarak yerine getirecek olması, AB için zor ve acılı bir süreç olacaktır.  
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