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Abstract: Altaic Studies is being pursued by researchers who are living in the 

midst of a broad integrative trend to look beyond national boundaries and even 

geographical regions to trans-continental analysis. Since the geographical home 

of Altaic Studies is Eurasia, this movement is often labeled by Asians as ‘Silk 

Road” Studies or by U.S. political scientists as Eurasian ‘continentalism”. The 

rise of China economically and the renewed interest of Russia to develop its 

eastern provinces’ gas, oil, and mineral deposits have propelled Eurasian 

policymakers to embrace the new terminology as an useful economic and 

political concept.  The region is home to two superpowers and energy mineral-

rich Central Asian Republic and Mongolian states. Yet this remains a dangerous 

neighborhood that includes the divided Korean peninsula in the east and Iran in 

the West, which is why it perpetually attracts the attention of the United States 

and Europe. 

The Altaic world today is experiencing two juxtaposed phenomena: 1) the 

establishing of Eurasia-limited institutional frameworks which include China 

and Russia, but not the U.S. and western democracies. 2) An inclusive mesh or 

network of continental organizations and institutions—bilateral and 

multilateral—that work collectively for prosperity, peace, and stability with 

major non-Eurasian economic powers in what has been called noodle bowl 

institution building or a multi-layered, multi-textured hybrid regionalism. This 

paper will explore the proliferation of non-state actors, including multinational 

corporations, NGOs, media, artists, athletes, religious institutions, and educators, 

that can be the key spinners of the bowl’s cooperative web or be the irritants that 

sustain political and cultural barriers. The main questions analyzed will be if 

Eurasian economic dynamism will inspire integration or if the traditional 
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historical challenges will continue to block the new ‘Silk Road’ and 

continentalism initiatives, and what the impact will be on Altaic Studies of these 

scenarios? 
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Özet: Altay çalışmaları, ulusal sınırların, hatta coğrafi alanların ötesine, kıtalar 

ötesi bütüncül bir bakış açısı ile bakma eğiliminin ortasında yaşayan 

araştırmacılar tarafından sürdürülmektedir. Altay çalışmalarının incelediği saha 

Avrasya olduğundan, bu hareket genelde Asyalılar tarafından “İpek Yolu” 

çalışmaları, Amerikalı araştırmacılar tarafından ise Avrasya “kıtacılığı” olarak 

adlandırılmıştır. Çin’in ekonomik olarak güçlenişi ile Rusya’nın Doğu 

vilayetlerinin doğal gaz, petrol ve maden kaynaklarını geliştirmeyle yeniden 

ilgilenmeye başlaması, Avrasyalı politikacıları ekonomik ve siyasi bakış açısı ile 

yeni bir terminoloji benimsemeye sevk etmiştir. Bölge iki büyük güce ve enerji-

maden zengini Orta Asya Cumhuriyetleri ile Moğol devletlerine ev sahipliği 

yapmaktadır. Ancak bu durum, doğuda ikiye bölünmüş Kore yarım adası, batıda 

da İran olmak üzere, Avrupa ve Amerika’nın da sürekli olarak ilgisini çekmekte 

olan tehlikeli bir komşuluğu da beraberinde getirmektedir. 

Altay dünyası günümüzde birbirine bitişik iki durum ile karşı karşıyadır: 

1) Amerika ile Batı demokrasisinin dâhil olmadığı, Çin ve Rusya’yı kapsayan ve 

Avrasya ile sınırlandırılmış bir kurumsal çerçevenin belirlenmesi. 2) “Erişte 

kâsesi” kurum binaları ya da çok katmanlı, çok dokulu melez bölgecilik olarak 

adlandırılan Avrasya dışı ekonomik güçlerle toplu olarak refah, barış ve istikrar 

için çalışan iki ya da daha fazla taraflı kıta kurum ve kuruluşlarının kapsayıcı 

ağı. Bu makalede, “kâse”nin işbirliği ağının örücüsü ya da tam tersi siyasi ve 

kültürel sınırları devam ettiren iş bozucuları olabilecek, uluslararası kurumlar, 

sivil toplum örgütleri, medya, sanatçılar, sporcular, dinî kurumlar ve eğitmenler 

gibi çeşitli devlet dışı aktörlerin çoğalması ele alınacaktır. Çalışmadaki esas sor-

ular şunlar olacaktır: Avrasya ekonomi devinimi bir bütünleşmeyi beraberinde 

getirebilecek midir? Yoksa tarihten gelen zorluklar yeni “İpek Yolu”nu ve 

kıtacılık girişimlerini engellemeye devam mı edecektir? Her iki senaryonun da 

Altay çalışmalarına etkisi ne olacaktır? 
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