OZET

Tiirk Diinyasrnrn kiiltiircl yakrnhgrnm saptanmasl ve etkile$imini arthracak unsur ve fakt6rlerin analiz
€dilmesi amacryla yaprlan bu gal$mada, Tiirkiye ve Orta Asya Tiirk Halklafl arasrndaki "ktilttircl etkile$im
diizeyi" tespit edilmeye qah$rlmr$trr. Dahasr, "biitiinle$me" veya "entegrasyon" Qergevesinde geliqtirilen
"kiiltiirel entegmsyon"dan hareketle bu toplumlann "etkile$im" diizeyleri incelenmigtir. Bu gergevede
Krrgrzistan'rn bagkenti Bigkek'teki kamu ve 6zel kuruluglarda birlikte gal$an Krgzistan ve Tiirkiy€
vatanda$laflnrn toplumsal degerlerinin belirlenmesi ve her iki iilke vatandaglannrn kiiltiirel etkile$im ve
benz€rlik diizeyleinin tespit edilmesi hcdeflenmistir. Ozellikle, K'rgrzistan ve Tiirkiye vatanda$larrnrn 24
yrihk bir siire zarfrnda ne kadar yaklnla$trgr ve birbirleiyle etkile$ime girdikleri incelenmi$tir. DiEer bir
dei$le, bu amstrrmada benz€rlik veya yakrnhgrn ne diizeyde oldugu oftaya konulmaya gali$rlmr$trr.
Hedef kitleye toplam 500 anket dagrtrlmlt ve geriye ddnen 474 anketle bu gal$ma tamamlanmt$trr.
Klrglzistan v€ Tiirkiye vatandaglarrnrn ankette yer alan ktltifel degerlere ili$kin yani vatanda$larrn aile
hayatl, gah$ma hayatr, iilke ydnetimi, gelenek, gitrenek ve dini inanglar ve sosyal ya$amla ilgili genel
delerlendirmelerine bakrlarak, agrklamalar yaprlmrl ve baElmsrz degi$ken olan demografik <izelliklerden
anlamh olanlam gdre durumlan incelenmi$tir. Niceliksel veri toplama ydntemi ile gergekle$tirilen bu Qah$ma
$u alt

batirklar altrnda 6lgiilmiistiir:
Aile hayatr ile ilgili ortak anlalaglar / degerler % 94 benzerlik gdstermektedir.
I$ hayatr, ahlak ile ilgili ofiak anlayrflar / degerler % 94 benzerlik gdstermektedir.
I$ hayah, ahlakr ile ilgili ortak anlayr$lar / degerler % 94 benzerlik gtjstemektedir.
Ulk€ yijnetimi (siyasal sistem/devlet yiinetimi) ile ilgili ortak anlayrglar / degerler % 97 benzerlik

g6stermektedir.

Manevi alandaki (gelenek, gdrenekler ve dini inanglar) ortak anlayr$lar

/

delerlcr

yo

96 benzerlik

gdstermektedir.
Sosyal hayat, egitim ve genel kiiltiir ile ilgili ortak anlay$lar/ degerler % 93 benzerlik gdstermektedir.
Krrgrzistan ve Tiirkiye vatanda$lanmn bu kategorilerd€ki yakrnhgrnrn % 93 ila % 97 gibi yiiksek bir
b€nzerlik oranma sahip olduEu gdrulmektedir ki, bu yiiksek oran her iki toplumun degerlednin birbiine ne
kadar yakrn olduEunu a9rkga gdstermektedir. Aradaki colrafi ve tarihi mesafe ne kadar fazla olursa olsun,
benzer)iklerin gok olmasr dikkat gekicidir. Buradan gdriilen her iki toplumun da gergekten benzer bir kiiltiirel
temelden ba$ladrgr ve benzer bir ddnti$iim siireci gegirdigini ifade etmek miirnkiindiir.
Bununla birlikte iki iilke vatanda$lanna ydneltilen kar$rhklr tanrma ilgili sorulara verilen yanrtlarda ise
a)41r ortamr paylaSan gal$anlar arasmda dahi etkiletimin az oldugu gdze garpmaktadrr. OmeEin, her bir iilke
vatandatlnm diEer iilke edebiyatgrlafl, bilim insanlan, sanatgrlarr, siyasetgileri, $arklcrlan, kitle ileti$im
araglan ve dizileri arasmdan bildikled onalama 2'den duluktiir. Yemekler ve turistik yerler en tanlmrlk
oranrnrn en ynksek oldugu kategorilerdir, ancak bunlarda da ortalama 2 ila 3 arasrndadrr. Degerlerde

gitriildiigii gibi aslnda benzerligin gok yiiksek oldugu bir kiiltiircl temel tistilne iliikileri geli$tirnek
mnmknnken, ilgi ve bilginin zayfolmasl farkh bir tabloyu ortaya grkarmaktadlr. Sonugta, am$tlrmanm tespit
etmeyi amaqladrgr benzerlik agrsmdan duromun gok olumlu oldugu, etkile$im aqrsmdan ise gok olumsuz
oldugu g6fllmektedir.

