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Abstract: Since Altaic studies, or studies of Central Asia as they are perceived 

by some scholars, are frequently defined as the discipline that deals with the 

culture, history and languages of Central Asia, a simple answer to the question 

proposed in the title should be negative. If we look at Altaic (or, for this purpose, 

Central Asian studies), it becomes clear that the subjects mentioned above are 

purportedly non-political in nature, yet only as long as the objectives of those 

entities financing these studies or the political dynamics of the region during the 

last centuries are willingly ignored. While the perspectives of Central Asia as a 

centre of geopolitical potential may have changed in history, the general notion 

as such remains unabated. The Great Game has contributed to the advancement 

of Central Asian studies as much as Germany’s endeavours to access China via 

air in the 1930’s, and today the recent war in Afghanistan is equally promotional 

and detrimental for the field, be it for the motivation to finance research or for 

the difficulties to conduct field work. Certainly not all scientific work done on 

Altaic matters is political, but its political conditions and ramifications cannot be 

ignored. 
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Özet: Birtakım araştırmacılar tarafından kabul edildiği üzere, Altay çalışmaları 

yahut başka bir deyişle Orta Asya çalışmaları, sıklıkla Orta Asya kültürü, tarihi 

ve bu bölgede konuşulan dilleri ele alan bir disiplin olarak tanımlandığı için, bu 

makalenin başlığına verilecek yanıt da ilk başta olumsuz olacaktır. Altay ya da 

Orta Asya çalışmalarına bakacak olursak, yukarıda bahsedilen konuların 

varsayıldığı gibi siyasetle ilgisi olmadığı, ancak bu çalışmaları finanse etmekteki 
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amaçlar ya da bölgede son yüzyıllarda gözlemlenen siyasi hareketler bilinçli 

olarak görmezden gelindiği takdirde söylenebilir. Her ne kadar Orta Asya’yı 

jeopolitik bir güç merkezi olarak gören bakış açısı zamanla değişmişse de, Orta 

Asya hakkındaki genel kanı aynı şekilde devam etmektedir. “Büyük Oyun,” Orta 

Asya çalışmalarındaki gelişmelere Almanya’nın Çin’e hava yoluyla ulaşması 

1930’lara kadar katkı sağlamıştır; ayrıca günümüzde de Afganistan’daki savaş, 

Orta Asya çalışmaları için mali araştırmaları arttırması ile bir avantaj, saha 

çalışmalarını yürütmekteki zorluklar söz konusu olduğunda ise bir engel 

olmuştur. Şüphesiz Altay bölgesi ile ilgili yapılan araştırmaların tamamı siyasi 

değildir ancak bölgedeki siyasi durumlar ve ülkeler arası sorunlar da göz ardı 

edilmemelidir. 
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