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KAZAKisTAN VE TURKiYE'DEKi BAZI SiYASi
GELiSMELERiN KARSILASTIRILMASI UZERiNE
Sergey A. Konovalov
Kazakistan Cumhuriyeti Cumhurba~kanhgl idaresi
Stratejik <::ali~ma ve Analiz Merkezi Danl~mam

2007 Ylhnm yaz aylan Tiirkiye ve Kazakistan i<;in siyasi anlamda 'slcak' aylar
oldu. Her iki tilkede de parlamento se<;imleri yapddl. Her iki iilkede de
Cumhurba~kanhglyla ilgili anayasal degi~ikliklere gidildi ve bu durum iki
iilkenin de gelecegi a<;lsmdan btiyUk onem ta~lmaktadlr.
Kazakistan'da 2002 ytlmdan buyana toplumun demokratikle~mesi ve geli~mesi
taJ11~dan bir konu. Uzun tartl~malar sonucunda Kazakistan Cumhuriyeti
Demokrasi ve Sivil Toplum Meseleleri Milli Komisyonu, Siyasi Reform
Programlan Hazlrlama ve Somutla~tIrma Devlet Komisyonu tarafmdan bir
anayasa degi~iklik paketi hazlrland1. 1 Halk temsilcileri tarafmdan yapllan uzun
tartl~ma ve mutabakat sonucunda, Slkt~lk bir zaman diliminde Mec1is,
referanduma gitmeden anayasa degi~ikliklerini ger<;ekle~tirdi.
Kazakistan Meclisi tarafmdan 2007 yIlmm maYlS aymda yapllan anayasa
degi~ikligi ile ilgili en onemli madde, Cumhurba~kanmm gorev stiresinin 7
Ylldan 5 yda indirilmesi oldu. Degi~iklikle ~u anda gorevde bulunan
Cumhurba~kanma, cumhurba~kanhgma smlrSlZ ~ekilde her yeni donemde aday
olma hakkl da verildi?
"Kazakistan'm Demokratikle~mesinin Yeni Donemi - Ozgiir Demokratik Toplumun Geli~mesi",
Kazakistan Cumhuriyeti Cumhl!rba~kam N. Nazarbayev'in Kazakistan Parlamentosunun birle~ik
toplanusmdaki konu~masl. Astana, 16 May 2007, Kazahstanskaya Pravda. 17.05.2007
A.1elanin: "Nazarbayev Roosevelt'e benziyor. Kazakistan Cumhuriyeti DI~i~leri Bakam'na gore Anayasa
reformu siyasi sistemi ho~goriilU yaplYor. Kazakistan Cumhuriyeti DI~i~leri Bakalll Marat Tajin "NG"'nin
ozel roportajmda Kazakistan'm ic;: politika reformlanlll ve bugiinkii dl~ politikasmm ozelliklerilli
yorumladl." IINezavisemaya gazeta. 28.05.2007 g. veya: http://www.ng.ru/courierI2007-0528/13 nazarbaev.html.
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Aym donemde Ttirkiye'de de benzer konularla ilgili slcak taItI~malar devam
etmekteydi. Tartl~ma konusu ise Cumhurba~kammn Meclis tarafmdan degil
halk tarafmdan sec;ilmesinin yasal olarak kabul edilmesi idi. 3 i~in ilginc; tarafI,
anayasada degi~iklik yapma konusu Ttirkiye'de Meclis tarafmdan gUndeme
almdlktan 10 gtin sonra, benzeri sUrecin Kazakistan'da da gtindeme gelmesi
oldu. Parlamento sec;imlerinin iki tilkede pat'alel olarak yapIlmasl da ilgi c;eken
olaylardand!. Ttirkiye'de sec;im 22 Temmuz'da yapIldI ve admdan bir ay
gec;meden Kazakistan'da da 18 Agustos'ta sec;ime gidildi. Bir ba~ka benzerlik
de, Kazakistan'da da Ttirkiye'deki gibi sec;imleri iktidarda olan partiler
kazanmasl oldu. DsteIik her iki tilkede de sec;imi kazanan partinin oylan
beklentilerin ve siyasi gozlemcilerin tahminlerinin Uzerinde oldu.
Ttirkiye'de kamuoyu ara~ttrma ~irketlerince sec;imden once yapllan tahminler
Adalet ve Kalkmma Partisi'nin oyunun %38-42 olacagl ~eklinde idi. Fakat
sec;im sonucunda oy oram %46,6 oldu. Sec;im oncesi AKP ile ilgili laiklik ve
din konusunda ciddi bir tartI~ma yard!. Fakat AKP'nin rakibi Cumhuriyet Halk
Partisi %20,88 oranmda oy aid!. Kamuoyu ara~tIrlnactlan, Ttirkiye'de sec;im
barajl olan % lO'u iki partinin gec;ebilecegi yontinde tahminler yaplyorken,
Milliyetc;i Hareket Partisi de barajI a~an 3. paIti oldu. 4
Kazakistan'daki sec;im sonuc;lannm da uzmanlarm tahminleri aC;lsmdan yamlttcl
oldugu soylenebilir. Genellikle ara~tIrma firmalannm tahminleri iktidarda olan
partinin %60-80 arasmda oy alacagl yontinde idi. 5 Sonuc;ta N ur Otan Partisi
%88,41 oy ile sec;imleri kazand!. Ara~ttrmalar bu sonucu tahmin edememi~ti.
"Tiirkiye Anayasa degi~ikligi referandumuna hazlrlamyor. Tiirkiye Parlamentosu AnayasaYl degi~tirmek
i~in degi~iklik tasansml kabul etti." http://delo.ua/news/polities/world/info- "Tiirkiye Anayasasmda
degi~iklik karan referanduma gideeek." http://news.mylove.azlekonomiks/Reshenie-o-prinjatii-izmeneniiv-Konstituciju-Turcii-budet-prinjato-na-referenc!umel
Tiirkiye. Parlamento se~imleri 2007. //http://www .electoralgeography .eom/ru/countries/tlturkeyI2007legislative-elections-turkey.html; "Ba~bakan Erdogan gazeteeilerin sorulanna eevap verdi."
http://www.zarubcjye.com/ncwslincws.phpr=onc news; "Tiirkiye halkmm %40'1 iktidardaki Adalet ve
Kalkmma Partisini destekliyor.llhttp://www.upmonitor.rulnews/worldlI22496a10/printl.
"Kazakistan Cumhllriyeti Parlamento Meclisinin 22.08.2007 Ylh c!ordiineii don em milletvekili se<;:imleri
neticelerinin
sonu~lan."
http://election.kzlportallpage?_pageid=73,605620&_clac!=portal&_sehema=PORTAL; "Dogal se~im.
A~llan
yiizde Tlik baraj entrikasl mllhafaza ediliyor". //Liter.
11.08.2007 g. iii:
http://www.liter.kzlsite.php?lan=russian&id=151 &pub=7893. "Oneil koptu. Soleu Partiler Parlamentoya
girmeyebilirler." // Liter. 07.08.2007 g. http://www.liter.kzlsitc.php?lan=russian&id=151&puh=7835.
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Kamuoyu ara~t!rmaSl yapan 4 firmanm se<;ime giren yedi parti ile ilgili yamlma
pay! ortalama %14 oramnda oldu. Ancak 'Nur Otan' partisi ile iIgili
tahminlerdeki sapma %0,31 ile 11 arasmda degi~ti, bu yamlma da ortalama %56 civanna tekabtil etmektedir.
Genellikle bUWn tilkelerde, ara~tlrmaCllar se<;im sonu<;lanyla ilgili
tahminlerinde %7-8 oranmda yamlabilmektedir. Ornegin, 2005 Ylhmn Eyltil
aymda Almanya'da yaptlan parlamento se<;imlerinde iktidarda olan Hlristiyan
Demokratlar %35,2 oy aldI. Ama tahminler %40-42 dolaymda idi. Aym
donemde Japonya'da yapllan se<;imlerde de tahminler ger<;ekle~medi ve
iktidardaki Liberal-Demokrasi Partisi ile ilgili tahminler %34'ten ba~laytp 50'ye
kadar vanyordu. Sonu<;ta adl ge<;en palti %38,2 oy ald1 6 •
Ttirkiye'deki 2007 parlamento se<;im sonu<;lanna baktldlgmda Ak Parti'nin
pozisyonunu on em Ii oranda gti<;lendirdigi fark edilmektedir. Ak Parti, iktidarda
iken oyunu onemli ol<;Ude artlrarak tek partili iktidanm gti<;lendirdi ve kendi
adayma Cumhurba~kanhgl yolunu da a<;tI.
Kazakistan'da ise 'Nur Otan' partisi kendine rakip partilere <;ok onemli bir fark
atarak 2004 ylll se<;imlerinin tizerinde bir oyla tekrar tek ba~ma iktidara geldi.
Partinin
genel
ba~kam
aym
zamanda
Kazakistan
Cumhuriyeti
Cumhurba~kamdlr.
Bu
noktada
Kazakistan'm
TUrkiye'den
farkt,
Cumhurba~kammn dogrudan halk tarafmdan se<;ilmi~ olmaSldtr. Fakat son
degi~ikliklerle Ttirkiye'de de art!k Cumhurba~kam halkoyuyla se<;ilecek.
Tabii ki, 2007 yazmda yaptlan se<;imlerde Kazakistan ve TUrkiye arasmda
benzerlikler oldugu gibi, farkllltkiar da bulunmaktadlr. Kazakistan, se<;im
sonu<;lanyla onemli ol<;Ude Singapur'un siyasi yaplsma benzer bir bi<;im
kazandI. Singapur'da da son se<;imde Milli Hareket Partisi rakip partilerin oy
oranmm toplammm 4 kat! oy alarak tek ba~ma iktidara geldi.
TUrkiye'de, Cumhuriyet idaresinin kurulmasmdan soma demokratikle~me
alanmda <;ok partili siyasi sistemle birlikte onemli bir mesafe ahndl. Ttirkiye'de

"Loudzumi tek parti lilere kar~I" http://www.glavred.info/print.php?article=/archi veI2005/08126/140550O.html; A.Kok~arayev « O~te iki yollann arasmda. » /lhttp://dialogs.org.ua/print.php?part=
issue&m_id=4092.
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~u anda %lO'luk se~im barajl olmasma ragmen Meclis'e 3 siyasi parti girdi ve
baglmslzlann sonradan grup olu~turmaslyla Meclis'te temsil edilen siyasi parti
gruplanmn saYlsl 4'e ula~t1. Kazakistan'da ise iktidar partisi dl~mdaki siyasi
partiler daha dU~Uk %7'lik se~im barajml a~amadIlar.

TUrkiye'nin modemle~mesinde ordunun bUyUk roW ve katklsl olmu~tur. 7
Halbuki Kazakistan'1l1 modemle~mesi daha farkh olmu~tu. Ordu Uzerine
herhangi bir hesap yapmak mUmkUn degildi ve bu modernle~mede ordunun roW
olmaml~t1. <::UnkU ortada ciddi bir ordu yoktu. Oldugu kadanyla da eski Sovyet
done minden kalan kU~Uk bir par~ayd1. Aynca Ulke yaplsl, i~ istikran saglamada
"gU~" faktOrU kullanmaya elveri~li degildi. Bu yUzden diger yontembilimsel
yakla~lmlara gidildi. Ozellikle ekonomi ve siyasi sisteme aglrlIk verildi ve bu
konularda Cumhurba~kam gerekli dengeyi saglamada ~ok onemli bir role sahip
oldu.
Bu noktada Kazakistan'm "onderi" Nursultan Nazarbayev He TUrkiye'nin
onderi Mustafa Kemal'in misyonu, i~erik a~lsmdan onemli oranda
ortU~mektedir. Her iki liderin de ger~ekle~tirmesi gereken proje, bagnTIslz,
~agda~, ge~mi~in altmda ezilmeyen, gU~IU bir ekonomiye sahip ve ba~anh,
dUnya dengeleri i~inde kendisine yer bulabilecek yetenekte bir devlet
yaratmaktl. AtatUrk, Tiirkiye'nin geli~mesi i~in "altl ok"luk bir yol ~izdi.
Kazakistan Cumhurba~kam Nursultan Nazarbayev de tlpkt AtatUrk gibi
Kazakistan'm 2030 yIl1l1a kadar geli~mesi hedefini "yedi ok"luk bir strateji ile
belirledi. "Kazakistan'm 2030' a Kadar GeIi~mesi Stratejisi" adl ile yaymlanan
bu strateji, Ulkenin istikrarh bir geli~me yoluna ~lkmaSll1l saglayan stratejik bir
programlar dizini oldu.
Kazakistan Cumhurba~kam'mn, egemenlik sonrasmda kar~lla~tlgl en bUyUk
sorun, siyasi-etnik toplumun birle~tirilmesi oldu. <::ok milletli toplumsal yapl,
Kazakistan i~in ~ok kritik bir sorun idi. <::UnkU baglmslzhk sonraSl
Kazakistan'daki Kazaklar1l1 saYlSl, etnik azmhk derecesine dU~mU~tU.

"Tiirkiye Anayasa degi~ikligine dogru gicliyor." htlp:JJwww.turkey.ru/lenlaipolilics/2007050S/3011.html;
"A.Sobko Tiirkiye clegi~ikliklerin e~iginde." hllp://www.rpmonitor.ru/ru/detail m.php?!D=38IS&print=
.L N.Pahomov "Ankara Brusseliya'nl11 merhametille ula~abiliyor mu?" http://www.politcom.ru/
print.php?id=4063.
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Cllmhurba~kanmm

siyaseti, tarihi adaleti yerine getirdi. Kazaklara
Kazakistan slmrlan is;erisinde mirasS;l ve halef unvam yeniden
kazandmldl. Aym zamanda zorlaYlcl olmayan, ama lsrarh rniIIi siyasetin
yiirUtUlmesi ile Kazakistan yoneticileri uyumlu ~ekilde, gUS; kullanmadan
Kazakistan'da ya~ayan etnik gruplan ve etnik azmhklan birle~tirmeyi
~imdiki

ba~arabildi.

Mesela, 2007 yllmda Anayasada yapllan reformlar sonucunda Kazakistan
Parlamentosu'nda 9 ozel milletvekilligi kontenjam ile etnik gruplann temsil
edilmesi saglandl. Bu, Cumhurba~kam Nazarbayev'in etnik gruplar araSl uyumu
saglamak is;in gers;ekle~tirdigi en onemli ba~anlardan biridir. Soz konusu
kontenjam Kazakistan Halklar Asamblesi tiyeleri payla~tllar. Kazakistan
Cllmh uriyeti Halklar Asamblesi, daha once etnik gruplar araSl ili~kileri
dUzenlemek amaclyla kurulmll~tu ve ~imdi anayasal bir organa donti~tii.
Kazakistan'm siyasi ve sosyal yapIsmda dinin yerine bakacak olursak, bu alanda
da Nazarbayev'in s;aba sarf ettigini gortirUz. Dinin toplumsal ve bireysel
ya~amda onemli bir yeri bulunmaktadlr. Kazakistan'm baglmslzhglm elde
etmesi ile Sovyet doneminde bastmlml~ olan eski adet ve inans;lan yeniden
kazanma fmatl dogdu. Fakat "yonetilmeyen" dini faktorUn, gerginlik ve
s;atl~malar dogurmasl riski de bulunmaktadlr. Bll durum toplumsal yaplsmdaki
s;ok millet ve s;ok dinlilikle, islam ve Hlristiyan dinlerinin, Dogu ve Batl
kav~agmda yer alan Kazakistan is;in son derece hassas bir ozeIIik
gostermekteydi. Toplumun dinsel ya~aml, gUS;1li siyasi ve hukuksal mecranm
s;ers;evesinde, uyumu saglaYlcl yasalar ve toplumsal kurallarla diizenlendi.
Devlet, dinsel referanslarla yonetilmedi ve demografik ve toplllmsal yapmm
ozellikleri gozetilerek uyumlu bir yapl olu~turuldu.
Tiirk halkl is;in Mustafa Kemal Atatiirk ne kadar onemli bir !ider ise, Kazakistan
toplUffill is;in de Nursultan Nazarbayev 0 kadar derecede onemli bir onderdir. Bu
paralelligi gosteren omekler <;ogaltllabilir. Kazakistan' daki 2007 Anayasa
reformulllln Kazakistanhlarca ned en bu derece desteklendigi ve Nazarbayev'e
Cumhurba~kanhgma tekrar aday olma yolunun a<;lldlgl ancak bu benzerlikle
a<;lklanabilir. TUrk Diinyasl Sosyologlar Birligi'nin de iiyesi olan "CESSI
Kazakistan" adh Kar~lla~tlrmah Sosyal Ara~tlrmalar Enstitiisii'niin, 5-17
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Temmuz 2007 tarihleri arasmda yaptIgl kamuoyu ara~t1rmasmm sonuc;lanna
gore, Kazakistan vatanda~lannlll %63,Tsinin Kazakistan'm ilk Cumhurba~kam
olan Nursultan Nazarbayev'in Devlet Ba~kanhgma tekrar ve saYISlZ kez
adayhgml koyma maddesini onaylamasl bu baklmdan onem ta~lmaktadlr8.
MaYIs aymda Anayasa'ya yapllan degi~iklikle, daha once 7 yllhk bir slire i<;in
Cumhurba~kanhgl'na se<;ilen Nazarbayev'in sliresi dolduktan soma, yeni
Cumhurba~kammn
gorev sliresinin 5 ylla indirilmesini Kazakistan
vatanda~lanmn %52.2'si onayhyor. Tlirkiye'de de benzer bir ~ekilde
Cumhurba~kanmm halkoyuyla se<;ilmesine karar verilmesi her iki lilkede de
benzer siyasi reformlarlll yaplldlgllli gosteren orneklerden birini olu~turmaktadlr
ve hallGn destegiyle se<;ilen Cumhurba~kanlan lilke yonetiminde daha etkin
olacaktIr.

S. Konavalov. "2007 yI1! Pari amen to se9imlerindeki Kazakistanhlann sosyal keyiflerinin yiinU." II
Komsomolskaya pravda Kazahstan, 07.08.07.

