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GIRIŞ
1990’lı yılların başında Soğuk Savaş’ın 
sona ermesi ve iki kutuplu dünya 
düzeninin kutup liderlerinden biri 
konumunda olan Sovyet Sosyalist 
Cumhuriyetler Birliği (SSCB)’nin 
yıkılması ile 1983 yılında ekonomik 
reform hareketleri başlatan Çin 
Halk Cumhuriyeti’nin yükselişi eş 
zamanlı olmuştur. Dolayısıyla Çin’in 
eski Sovyet devletleri üzerinden 
batıya doğru açılma isteğinin yanı 
sıra, ortaya çıkan yeni Orta Asya 
devletlerinin başta Çin olmak üzere 
bölgeyle ekonomik olarak bütünleşme 
yönündeki arzusu; iki tarafın karşılıklı 
işbirliğine zemin hazırlamıştır. 
Ayrıca Avrupa Birliği ülkelerinin 
kıtasal ticaret yollarının gelişimi 
doğrultusunda istekli olması, tarihi 
İpek Yolu’nun yeniden canlanmasına 

sebep olmuştur. Dolayısıyla Avrasya 
kıtasının tam merkezinde bulunan 
ve Robert Kaplan’ın ifadesiyle 
Avrasya’nın kalpgahı konumunda 
bulunan Kazakistan’ın tutumu bu 
kapsamda oldukça önemlidir. Bu 
yazıda “Yeni İpek Yolu Projeleri” adını 
verdiğimiz uluslararası kıtasal ticaret 
yollarının gelişiminde Kazakistan’ın 
konumu ve Kazak yönetiminin bu 
doğrultudaki politikası ele alınacaktır.

İlk olarak Kazak yöneticilerinin 
Kazakistan’ın stratejik öneminin 
farkında olduğunun altının çizilmesi 
gerekir. Kazakistan’ın kuzeyde Rusya, 
doğuda Çin, güneyde Orta Asya 
ve batıda Hazar Denizi’yle ortak 
sınırı bulunmaktadır. Moskova için 
Kazakistan, Orta Asya’nın kapısıdır. 
Aynı şekilde Pekin için; Çin’in batıya 
açılan kapısı nispetindedir. Aslında 
Çin’in Kırgızistan ve Tacikistan’la 
ortak sınırı bulunmaktadır. Ancak 
bu bölgeler çok dağlık olduğu için 
altyapı çalışmaları masraflı olarak 
nitelendirilmektedir. Geleneksel olarak 
Çin’den batıya uzanan tarihi İpek Yolu 
önce Kazakistan’ın güney doğusuna 
doğru uzanır; daha sonra güney, batı 
ve kuzey istikametlere ayrılırdı. Bu 
bakımdan Kırgızistan, Özbekistan, 
Tacikistan ve Türkmenistan için 
Kazak toprakları transit bir ülke 
niteliğindedir. Kısacası Kazakistan; 
Çin, Rusya ve Orta Asya arasında 
bulunan kilit bir ülke konumundadır. 
Ayrıca Kazakistan’ın Hazar Denizi 
üzerinden Batı’ya açıldığı göz 
önünde bulundurulduğunda devletin 
kendisini bu dört merkezin ortasında 
konumlandırdığı anlaşılmaktadır. 
Dolayısıyla Kazakistan’ın Yeni İpek 
Yolu’ndaki konumu ve politikası 
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“Kazakistan Haritası”, Operation World, http://
www.operationworld.org/files/ow/maps/lginset/
kaza-LMAP-md.png, (Erişim Tarihi: 06.10.2017).

incelendiğinde aslında Astana’nın 
kuzeyde Rusya, güneyde Orta Asya, 
doğuda Çin ve batıda Türkiye’yle 
ekonomik bütünleşmesi mercek altına 
alınmaktadır.

KUZEY 
ISTIKAMETI: 
AVRASYA 
EKONOMIK 
BÜTÜNLEŞMESI
Astana’nın doğu-batı ve güney-
kuzey istikametlerinde yer alan ticaret 
güzergahları geliştirme yönündeki 
faaliyetleri, SSCB’nin dağılma 
süreciyle başlamıştır. Bilindiği üzere 
ekonomik olarak Kazakistan’ın kuzey 
illeri (oblıs) Rus ekonomisiyle iç 
içe geçmiş iken, ülkenin güney illeri 
Orta Asya cumhuriyetleri Kırgızistan, 
Özbekistan ve Türkmenistan’la 

bütünleşmiş durumdaydı. SSCB’nin 
yıkılması ve ülkelerin korumacı 
yönde ekonomik politika yürütmesi 
Kazakistan’ın aleyhine olacak bir 
durumdu. Buna ek olarak ülkenin hassas 
demografik durumu düşünüldüğünde 
Kazakistan, “Rus kuzey” ve “Kazak 
güney” olarak parçalanma riskiyle 
karşı karşıya kalmıştı. Bu durumu göz 
önünde bulunduran Nazarbayev, daha 
başlarda Sovyet döneminde oluşan 
ekonomik ilişkilerin kopmaması için 
çalışmaktaydı. Bu bağlamda Bağımsız 
Devletler Topluluğu (BDT)’nun 
Kazakistan’ın başkenti Almatı’da 
kurulması tesadüf değildir. 

8 Aralık 1991 tarihinde Rusya, 
Ukrayna ve Beyaz Rusya’nın Devlet 
Başkanları Belovej’de toplanarak 
1922 yılında SSCB’nin temellerini 
attığı anlaşmanın feshedildiğini ilan 
etmiştir. SSCB’nin kurucu ülkeleri 
olan bu üç devlet “Bağımsız Devletler 
Topluluğu” adını verdikleri yeni bir 
oluşum kurmaktaydılar. Ancak bu 

http://www.operationworld.org/files/ow/maps/lginset/kaza-LMAP-md.png
http://www.operationworld.org/files/ow/maps/lginset/kaza-LMAP-md.png
http://www.operationworld.org/files/ow/maps/lginset/kaza-LMAP-md.png
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oluşuma diğer Sovyet cumhuriyetleri 
davet edilmemişti. Kazakistan hariç 
Kafkasya ve Orta Asya’da bulunan 
Sovyet cumhuriyetlerinin tümü, 
1991 yılının Ağustos ayındaki 
başarısız darbe girişiminden bu yana 
bağımsızlıklarını ilan etmiş ve yoğun 
olarak devlet ve ulus inşa süreciyle 
meşgul olmuşlardır. 13 Aralık 1991 
tarihinde Türkmenistan’ın başkenti 
Aşkabat’ta toplanan Orta Asyalı 
liderler, Slav devletlerinin kendi 
aralarında kurmuş olduğu BDT’ye 
cevap olarak “Orta Asyalı Birlik” 
projesini gündem maddesi olarak 
ele almışlardır. Kısacası Rusya dahil 
bütün eski Sovyet devletleri, kısa 
vadeli politikaların peşine düşmüş 
olup; milliyetçilik rüzgârının arkasında 
sürüklenmekteydiler. Gidişatın 
vahametini anlayan Nazarbayev, 21 
Aralık 1991 tarihinde bütün eski 
Sovyet cumhuriyetlerinin liderlerini 
SSCB’nin dağılmasına sağlıklı bir yön 
vermek adına Almatı’ya davet etmiştir. 
Böylece Baltık ülkeleri hariç bütün eski 
Sovyet ülkelerini kapsayan Bağımsız 
Devletler Topluluğu kurulmuştur.

Nazarbayev’in aklındaki 
BDT, Sovyet ekonomisini fazla 
tahrip etmemekle birlikte yıllarca 
vuku bulmuş ekonomik ilişkileri 
koparmadan hazır yapıyı koruyacaktı. 
Nazarbayev; Batı Avrupa, Kuzey 
Amerika ve Doğu Asya’daki ekonomik 
entegrasyon tecrübelerinin böyle 
bir yapıyı elde etmek için yıllarca 
çalıştığını bilmekteydi; ancak BDT 
nezdinde bu gidişatı önleyememiştir. 
Hatta çoğu lider tarafından Almatı 
Anlaşması “resmi boşanmayı bildiren” 
bir belge olarak değerlendirilmişti. 
Başka bir ifadeyle Nazarbayev 

haricindeki hiçbir lider, dünyanın 
korumacı ulusal ekonomi yönünde 
değil; bölgesel ekonomik bütünleşme 
yönünde ilerlemekte olduğunu 
kavrayamamıştır. Sovyet dönemi 
sonrasında neredeyse tüm liderler, 
sömürge sonrası içgüdüsel tepkilerle 
hareket etmiştir. Nazarbayev’in bu 
ekonomik bütünleşmenin ekseni olarak 
gördüğü Rusya1 ise, Orta Asya ve 
Kafkasya’yı kendi ekonomisine yük 
olarak değerlendirmekteydi. Bundan 
dolayı Nazarbayev, bu konuya yeni 
bir isim vererek ekonomik ifadeyle 
“rebranding” yaparak Rus entelektüel 
elitine tekrar sunmaya karar vermiştir.

29 Mart 1994 tarihindeki Rusya 
ziyareti esnasında Nazarbayev, 
Moskova Devlet Üniversitesi’nde bir 
konuşma yapmış ve Rusya’yla birlikte 
yeni entegrasyon sürecini başlatmayı 
önermiştir.2 Daha sonra 3 Haziran 1994 
tarihinde bu önerisini proje halinde 
BDT üye devletleri başkanlarına 
göndermiştir.3 Projede Nazarbayev, 
BDT çerçevesinde ekonomik 
bütünleşme sürecine hız verecek ve 
sadece ilgili devletlerden oluşacak 
Avrasya Ekonomik Birliği (AEB)’ni 

1 Н. Назарбаев, “О создании регионального пояса 
стабильности”, Выступление в «Чатэм хоус» Лондон 
22 марта 1994 года. (N. Nazarbayev, “Bölgesel 
güvenlik kuşağı tesisi hakkında”, Chatham House’da 
Konuşma, Londra 22 Mart 1994), Евразийский Союз: 
Идеи, Практика, Перспективы, 1994-1997 (Avrasya 
Birliği: Düşünceler, Tecrübe ve Gelecek 1994-1997), 
Фонда развитию социальных наук, Мoskova 1997, 
s. 30.
2 Н. Назарбаев, “Евразийский союз необходим: 
Мы просто обречены доверять друг другу” (Avrasya 
Birliği Zaruridir: Bizim Birbirimize Güvenmekten 
Başka Çaremiz Yok), Евразийский Союз: Идеи, 
Практика, Перспективы, 1994-1997 (Avrasya Birliği: 
Düşünceler, Tecrübe ve Gelecek 1994-1997), Фонда 
развитию социальных наук, Москва 1997, s. 32.
3 С.В. Селиверситов, Казахстан, Россия, Турция: 
по страницам Евразийских идей XIX-XXI веков 
(Kazakistan, Rusya, Türkiye: 19-21. yüzyıllar Avrasyacı 
Fikirlerin İziyle), Баспалар Үйі, Аlmatı 2009, s. 296.
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“Avrasya Ekonomik Birliği”, Russia Feed, http://
russiafeed.com/turkey-sign-customs-deal-
eurasian-economic-union/, (Erişim Tarihi: 
07.10.2017).

kurmayı önermiştir.4 Böylece “Avrasya 
Entegrasyonu” söylemi siyasal sözlüğe 
kazandırılmıştır.

2000 yılında Rusya’da yönetime 
Vladimir Putin’in gelmesiyle 
Avrasya ekonomik bütünleşmesi 
hız kazanmıştır. 2011 yılına 
gelindiğinde Kazakistan, Rusya ve 
Beyaz Rusya’dan oluşan yeni bir 
oluşum hayata geçmiştir. Uluslararası 
uzmanlar, özellikle de Batı’dakiler 
tarafından genel anlamda bu oluşum; 
“Avrasyacılık” söylemi çerçevesinde 
Rusya’nın imparatorluk emellerinin 
ürünü olarak değerlendirilse de5 
Kazakistan açısından Avrasya 
Ekonomik Birliği her şeyden önce 
adı üstünde ekonomik bir birliktir. 

4 Н. Назарбаев, “О Формировании Евразийского 
союза государств, Проект 3 июня 1994 г.” (Avrasya 
Devletler Birliği Oluşumuna Dair Öneri 3 Haziran 
1994), А.Н. Нысанбаев - В.Ю. Дунаев, der., 
Евразийская доктрина Нурсултана Назарбаева 
(Nursultan Nazarbayev’in Avrasya Doktrini), Институт 
философии и политологии КН МОН РК, Аlmatı 
2010, s. 13. 
5 Marlene Laruelle, Russian Eurasianism: An Ideology 
of Empire, Woodrow Wilson Center Press, Washington 
2008, s. 8. 

Bu birlik sayesinde Kazakistan’ın 
sınırları, Avrupa’ya dayanmaktaydı. 
Doğudan gelen mallar hiçbir engele 
takılmadan Avrupa pazarına ulaşacaktı. 
Dolayısıyla AEB, Astana için Yeni 
İpek Yolu’nun kuzey uzantısı olarak 
değerlendirilebilir.

AEB, enerji nakliyatı bağlamında 
Astana için ayrı bir stratejik 
önem arz etmektedir. Rusya 
istikameti, Kazakistan petrolünü 
uluslararası piyasaya ulaştırmanın 
en güvenilir güzergahı olarak 
değerlendirilmekteydi. 1992 yılında 
başlayan çalışmalar sonucunda Hazar 
Deniz Boru Hattı Konsorsiyumu (CPC) 
kurulmuş ve 2001 yılında bu boru 
hattı, Kazak petrolünü Karadeniz’e 
ulaştırmıştır. Konsorsiyumda Kazak 
ve Rus şirketlerinin yanı sıra birçok 
Batılı şirketin bulunması boru hattının 
güvenliğini arttırmaktaydı. Bu boru 
hattı, Kazak enerji politikasının büyük 
bir başarısı olarak nitelendirilebilir. 
Sonuçta Rusya, Astana için petrol boru 
hatları da dahil olmak üzere Yeni İpek 
Yolu’nun geliştirilmesinde önemli bir 
konuma sahiptir.
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AEB çerçevesinde Beyaz 
Rusya’nın tutumu da oldukça 
önemlidir. Zira bu ülke, AEB’nin batı 
kapısı niteliğindedir. Aslında devlet, 
bu stratejik konumundan dolayı hem 
ekonomik hem de politik anlamda 
en çok kar eden ülke niteliğindedir. 
Aynı şekilde Ukrayna’nın bu yöndeki 
potansiyeli de oldukça fazladır. Ancak 
Ukrayna’daki istikrarsızlık ve Kiev 
ile Moskova arasındaki gerginlik, 
ülkenin doğu-batı istikametindeki 
ticaret yollarının üzerindeki stratejik 
avantajını sıfırlamaktadır. Bu durum 
politikanın, ekonomiden önce yol kat 
etmesinin ne kadar büyük tehlikeler 
doğurabileceğini bir kez daha 
kanıtlamaktadır. Halbuki hem Avrupa 
hem Rusya’yla iyi ilişkiler kurabilen 
Ukrayna, Doğu Avrupa’da Yeni İpek 
Yolu’nun kilit ülkesi haline gelme 
olasılığına sahiptir. Bu olasılık, aynı 
şekilde ülke güvenliğinin teminatı 
şeklinde de değerlendirilebilir.

GÜNEY 
ISTIKAMETI: 
ISLAM DÜNYASI 
EKONOMIK 
BÜTÜNLEŞMESI
Kazakistan’ın güney istikametindeki 
ekonomik bütünleşme projesine geniş 
adıyla İslam Dünyası Ekonomik 
Bütünleşmesi diyebiliriz. Doğu ile Batı 
arasında, daha net olarak ifade edilirse 
Çin ile AB arasındaki Yeni İpek Yolu 
projelerinde AEB kuzey güzergahı 
oluştururken, Hazar Denizi’nin 
güneyinde bulunan İslam Dünyası, 
Yeni İpek Yolu’nun güney güzergahını 
oluşturmaktadır. Astana için kuzey 
komşularıyla bütünleşmek önemliyse; 

güney komşularıyla bütünleşmek 
doğal bir gelişmedir. Burada büyükten 
küçüğe doğru sıralarsak, karşımıza üç 
bütünleşme projesi çıkmaktadır. Bu 
projeler; İslam Dünyası ekonomik 
bütünleşmesi, Ekonomik İşbirliği 
Teşkilatı çerçevesinde bütünleşme ve 
Orta Asya ülkeleri bütünleşmesidir.  

İslam Dünyası ekonomik 
bütünleşmesi sınır konulmamış bir 
süreçtir. Bu nedenle süreci daha 
makul ölçülere çekecek olursak 
karşımıza Orta Asya, Güney Asya 
ve Batı Asya ülkeleri çıkmaktadır; 
bu da Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 
anlamına gelmektedir. Nasıl ki 
Avrasya bütünleşmesinde Rusya öne 
çıkmakta ise güney istikametinde 
Astana için coğrafi, tarihsel ve kültürel 
bağlardan dolayı Orta Asya önem 
kazanmaktadır. Bu bağlamda Orta Asya 
ekonomik bütünleşmesi söyleminin 
incelenmesinde fayda vardır.

Orta Asya kavramı bugün 
Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, 
Tacikistan ve Türkmenistan’ı 
kapsamaktadır. Tarihsel olarak 
bu bölge, medeniyetlerin beşiği 
olarak değerlendirilmektedir. 
Başka bir ifadeyle Orta Asya belli 
imparatorlukların ücra köşesi olarak 
değil; kendi başına medeniyet 
üretebilen bir merkez olarak 
bilinmektedir. Örneğin; İslam 
medeniyeti açısından bölge, İslami 
Rönesans merkezi olarak bilinmektedir. 
Konumuz bağlamında da Orta Asya 
tarihi İpek Yolu’nun sadece bir 
uzantısı değil; bu ticaret yolunun en 
etkin öğesidir. Daha doğrusu tarihi 
İpek Yolu, eski Çin medeniyetinden 
ziyade Orta Asya medeniyetinin inşa 
ettiği bir oluşumdur. Örneğin; eski 
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İpek Yolu’nda hem Çin hem İran hem 
de Hindistan’la etkileşim içinde olan 
tüccar Çinliler değil; Orta Asyalılardı.

Kazakistan için Orta Asya, Güney 
Asya ve Batı Asya’ya açılan bir 
kapı olarak değerlendirilmektedir. 
Afganistan’daki istikrarsızlıktan 
dolayı şimdilik kuzey-güney ulaştırma 
koridoru rağbet görmemektedir; ancak 
Kazakistan’ın Türkmenistan üzerinden 
İran’a, güneye doğru Basra Körfezi’ne, 
orada da batıya doğru Türkiye’ye 
açılması gündemdedir. Orta Asya için 
Kazakistan; kuzeyde Rusya’ya, doğuda 
Çin’e açılan kapı bir niteliğindedir. 
Çarlık ve Sovyet dönemlerinde 
yapılan demir yolları ağı, Orta Asya’yı 
Rusya’ya bağlamaktadır. Bu demir 
yollarıyla sadece mal ulaştırılmamakta; 
aynı zamanda insan taşımacılığı da 
etkin biçimde gerçekleştirilmektedir. 
Dolayısıyla Orta Asya devletleri; 
karşılıklı olarak birbiriyle işbirliği 
geliştirmeye ve ekonomik bütünleşme 
projeleri üretmeye mahkumdur.

Orta Asya bütünleşme süreci, 1991 
yılının Aralık ayında yapılan Aşkabat 
Zirvesi’nden sonra bölge liderlerinin 
her zaman gündeminde olmuştur. 1994 
yılında Kazakistan ile Özbekistan bu 
konuda anlaşma imzalayarak süreç 
nezdinde somut adımlar atmıştır. 
Daha sonra bu sürece Kırgızistan da 
katılmış ve oluşum Orta Asya Birliği 
adını almıştır. 1998 yılında bu gruba 
Tacikistan’ın da katılımıyla oluşumun 
adı Orta Asya Ekonomik Birliği 
olarak değişmiştir. Türkmenistan bu 
dönemde söz konusu projeye artık 
ilgi duymamaktaydı. 2005 yılında 
ise birliğin Avrasya Ekonomik 
Topluluğu’na katılmasıyla süreç 
durmuştur.

Orta Asya ekonomik bütünleşme 
projesinin gerçekleşmeme sebebi, 
bölge ülkelerin 1990’lı yılların başında 
devlet ve ulus inşasıyla meşgul olmaları 
olabilir. Nazarbayev’in bu konudaki 
çağrılarının karşılıksız kaldığı 
bilinmektedir. Özellikle diğer bütün 
Orta Asya devletleriyle sınırı bulunan 
Özbekistan’ın tutumu belirleyicidir. 
Taşkent’in bir yandan Afganistan’daki 
istikrarsızlık ve Tacikistan’daki 
iç savaşla ilgili olarak güvenlik 
gerekçesiyle diğer yandan Duşanbe 
ve Bişkek’le su ve sınır sorunlarından 
dolayı bölgesel bütünleşmeye sıcak 
bakmadığı bilinmektedir. Ayrıca Kazak 
dış politikasının Avrasya boyutu, 
İslam Kerimov açısından şüpheli 
olarak değerlendirilmiş olabilir. Sonuç 
itibarıyla Özbekistan’ın bölgesel 
ekonomik işbirliği ve uluslararası 
ticaret güzergahlarının geliştirilmesi 
konusundaki ilgisizliği, Astana’nın 
Özbekistan’ı bypass edecek projelere 
öncelik vermesini zorunlu hale 
getirmiştir. Aynı sıkıntılarla karşı 
karşıya kalan Türkmenistan ve İran da 
bu doğrultuda çalışmaya başlamıştır.  

İran; Orta Asya devletlerinin 
70 yıl boyunca bölgeyle kesik olan 
ilişkilerinin yeniden canlanmasına, 
yani bölgeyle tekrar entegre olmalarına 
yardım etmektedir. Tahran yönetimi 
bundan dolayı bölge ülkeleriyle 
ekonomik, kültürel ve siyasi işbirliğini 
geliştirecektir. Yeni İpek Yolu’nun 
güney güzergahı Çin-Orta Asya-İran 
üzerinden gelişmektedir.

Ekonomi alanında İran, Orta Asya 
Devletleri’yle işbirliğini Ekonomik 
İşbirliği Örgütü (EİT) çerçevesinde 
yürütmektedir. Bilindiği üzere EİT; 
Türkiye, İran ve Pakistan arasında 
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Ekonomik İşbirliği Teşkilatı, Write Opinions, 
http://www.writeopinions.com/economic-
cooperation-organisation, (Erişim Tarihi: 
07.10.2017).

ekonomik ilişkileri geliştirme 
amacıyla kurulan bir örgüttür. 1992 
yılındaki Tahran Zirvesi’nde örgüte 
Orta Asya devletleri, Azerbaycan 
ve Afganistan dâhil edilmiştir. İran 
açısından bu örgüt, İslam Dünyası’nın 
ekonomik entegrasyonunun başlangıcı 
olarak değerlendirilmektedir. Örgüt 
coğrafyasında İran merkezi konuma 
sahiptir. Ayrıca İran, tarihi İpek 
Yolu’nun canlanması açısından EİT’in 
stratejik öneminin farkındadır. EİT 
aracılığıyla İran, Türkiye üzerinden 
Avrupa’ya, Pakistan üzerinden Güney 
Asya’ya ve Orta Asya üzerinden Çin’e 
açılmaktadır. Başka bir deyişle EİT, 
Tahran’ın Yeni İpek Yolu projesidir.

İran Gümrük Bakanlığı’nın 
verilerine göre 2016 yılında ihracat 
411.728 milyar dolar, ithalat 433.519 
milyar dolar olmak üzere EİT üyeleri; 
toplamda 845.247 milyar dolarlık 
bir ticaret hacmi oluşturmaktadır. Bu 
ticaret hacminin ülkelere göre dağılımı 
şu şekildedir:6 

6 “Iran Customs Administration Report on ECO 
Countries Trade”, Ministry of Economic Affairs and 
Finance of Islamic Repubilc of Iran, 13 Ocak 2017, 
http://eform.mefa.ir/portal/, (Erişim Tarihi: 12.04.2017). 

Ülke 
Ticaret Hacmi 
(Milyar dolar)

İhracat 
(Milyar dolar)

İthalat
(Milyar 
dolar)

Türkiye $399.794 $157.617 $242.177 

İran $139.8 $88.8 $51

Kazakistan $119.451 $78.238  $41.213

Azerbaycan $41.213 $28.260 $9.332

Pakistan $72.350 $24.714 $47.636

Türkmenistan $47.636 $17.500 $10.300

Özbekistan $27.200 $13.300 $13.900

Kırgızistan $7.382 $1.650 $5.732

Tacikistan $6.280 $1.78 $4.500

Afganistan $8.300 $571 $7.729

Bu tabloda üçüncü sırada bulunan 
Kazakistan için örgüte üye ülkelerle 
işbirliği önemlidir. Kıtanın iç 
tarafında bulunan ve denize çıkışı 
olmayan (landlocked) Kazakistan, bu 
örgüt sayesinde Türkiye üzerinden 
Akdeniz’e, İran üzerinden Basra 
Körfezi’ne, Pakistan üzerinden Arap 
Denizi’ne çıkabilmektedir. 1996 
yılında açılan ve Türkmenistan ile 
İran arasında bulunan Meşhed-Tejen 
hattı, Orta Asya’yı İslam Dünyası’na 
bağlayan ilk demir yolu ağı olmuştur. 
Bu demir yolu hattının doğuda 1990 
yılında Kazakistan’la Çin arasında 
bağlanan demir yoluna, batıda İran’la 
Türkiye arasındaki demir yolunun 
eklendiği düşünülürse; hattın aslında 
Çin’in Pasifik’teki limanlarıyla 
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Türkiye’nin batısındaki limanları 
birbirine bağladığı görülebilir.

Böylece Kazakistan’ın Yeni İpek 
Yolu projelerinde güney güzergahta 
kilit ülke olarak İran karşımıza 
çıkmaktadır. Cumhurbaşkanı 
Nazarbayev, 1997 yılında kaleme aldığı 
“Yüzyıllar Kavşağında” kitabında 
yer alan “Hazarlı Komşu” yazısında 
İran’ın Kazakistan bağlamındaki 
önemini şöyle anlatmaktadır: 

“Bizim için İran, stratejik önemi 
büyük olan bir dış politika 
ortağımızdır. Birincisi İran, Hazar 
kıyısındaki bir devlettir. Hazar 
Denizi ve altındaki kaynaklar 
meselesini İran’ın katkısı olmadan 
çözemeyiz. İkincisi dünya pazarına 
doğrudan ulaşabileceğimiz yol, bu 
ülke üzerinden geçmektedir. Üçüncü 
olarak bu ülke İslam Dünyası’ndaki 
ekonomi ve siyasi gelişimlerin 
çözümünde büyük önem taşıyan 
ağırlıklı bir devlettir.”7 

Nazarbayev’e göre Kazakistan, 
dış politikasını başkalarının 
tavsiyelerine göre değil; kendi 
çıkarlarına göre yürütmektedir. Bahsi 
geçen kitapta Kazak lider, Batılı 
ortakların Kazakistan’ın İran’la 
işbirliği geliştirmemesi yönünde 
tavsiyelerinin hatta baskılarının 
olduğunu iddia etmiştir. Ancak sonuç 
olarak Kazakistan, İran’la güvenilir 
ilişkiler tesis etmeyi başarmıştır. 
Nazarbayev ikili ilişkilerin rengini 
şöyle tanımlamaktadır: “Bizim İran’la 
ilişkilerimiz dini temele dayanmıyor. 
Ülkelerimizin ortak çıkarı çoktur.”8 
Nazarbayev’in söyleminden de 

7 Nursultan Nazarbayev, Yüzyıllar Kavşağında, 
Kazakistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği, Ankara 
2012, s. 259.
8 Aynı yer.

anlaşıldığı gibi iki devlet arasındaki 
ilişkilerin temeli din değil; ortak 
çıkarlardır. 

2006 yılında ABD’ye resmi 
ziyarette bulunduğunda Nazarbayev, 
oğul Bush’la olan toplantısından 
önce baba Bush’la görüşmüş; 
baba Bush Kazakistan’ın İran’la 
dostane ilişkilerine dikkat çekerek 
Nazarbayev’in İran hakkındaki 
görüşünü sormuştur. Nazarbayev 
de İran hakkındaki düşüncelerini şu 
sözlerle ifade etmiştir: 

“İran, sadece bölgesel değil; küresel 
politikada da önemli bir ülkedir. 
Bu ülke ihmal edilemez. Onunla 
ortak dil bulmak ve uzlaşmak 
daha yararlı olur. Bölgedeki boru 
hattı sistemleri, özellikle Hazar 
çevresindeki boru hatları sistemi 
ve denizin hukuksal statüsü büyük 
ölçüde İran’a bağlıdır. Doğalgaz 
rezervlerinde İran dünyada ilk üçe 
girer ve bundan dolayı da İran, 
Rusya’yla iyi ilişkiler kurar ki; 
zaten Rusya bu bölgeden doğalgaz 
alarak daha sonra Avrupa’ya ihraç 
etmeyi amaçlamaktadır. Ayrıca, 
İran’ı silahlanma yoluna iten din 
adamlarıyla oynanmaz. Bu ülkeyle 
müzakere edilmesi gerekir. Bu 
hassas konuda Kazakistan yardım 
edebilir, yani arabulucu olabilir.”9

Astana İran ile Batı arasında 
arabulucu olmamışsa da P5+1 adı 
verilen İran nükleer enerjisiyle 
ilgili müzakerelerin bir turuna ev 
sahipliği yapmış ve böylece sorunun 
çözülmesine katkıda bulunmuştur. 
Başka bir ifadeyle Kazak yöneticiler; 
Avrasya’nın ekonomik bütünleşmesi, 

9 Касым-жомарт Токаев, Свет и тень (Eski Dışişleri 
Bakanı’nın Hatıraları), Аstana 2007, s. 227.
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Yeni İpek Yolu’nun gelişmesi ve ülke 
kaynaklarının uluslararası pazara 
nakledilmesi bağlamında İran’ın 
önemini kavramış bulunmaktadır. 
Nitekim yukarıda bahsi geçen 
görüşmede Nazarbayev, Kazakistan’ın 
boru hatları projelerini anlatırken: 
“Maliyet açısından en kârlı ve 
en çekici proje, İran toprakları 
üzerinden boru hattı geçirmektir. 
Ancak ABD çıkarlarına da dikkat 
edilmesi gerekiyor. Onun için bu 
proje daha sonraya ertelenmiştir.”10 
demiştir. Ancak 2015 yılında İran 
nükleer anlaşmasının imzalanmasıyla 
Kazakistan’ın bu istikametteki 
çalışmaları hız kazanacaktır. 
Kazakistan’ın doğusunda Çin’in ve 
güneybatısında İran’ın uluslararası 
ticareti canlandırma çabası, Astana’nın 
çıkarlarıyla örtüşmektedir. 

“Çok vektörlü” olarak tanımlanan11 
Kazak dış politikası perspektifinden 
bakıldığında İran, Kazakistan’ın 
güneybatı istikametindeki en önemli 
vektörlerinden biridir. Kazakistan iki 
ülke arasındaki ideolojik farklılıklara 
bakmaksızın ülke çıkarlarına uygun 
politikalar yürütmektedir. Öbür 
taraftan İran, Kazakistan’la ilişkisini 
ideolojik değil; gerçekçi zemine 
oturtmaya çalışmaktadır. Kısacası 
ikili ilişkiler, çeyrek asır zarfında 
gelgitler yaşamadan istikrarlı olarak 
gelişmektedir.  

Kazak dış politikasının ekonomi 
ağırlıklı olduğu göz önünde 

10  Токаев, a.g.e., s. 228.
11 “Қазақстан Республикасы сыртқы саясатының 
2014 – 2020 жылдарға арналған тұжырымдамасы” 
(Kazakistan Cumhuriyeti’nin Dış Politika Konsepti 
2014-2020), Қазақстан Республикасы Сыртқы 
істер министрлігі (Kazakistan Cumhuriyeti Dışişleri 
Bakanlığı), http://www.mfa.kz/kz/content-view/
kontseptsiya-vneshnoj-politiki-rk-na-2014-2020-gg, 
(Erişim Tarihi: 22.06.2017). 

bulundurulursa, Kazakistan için 
İran’ın üç noktada önemli hale geldiği 
görülmektedir. Birincisi, Nazarbayev’in 
de belirttiği gibi Hazar meselesidir. 
İkinci konu, Kazak mallarının dünya 
piyasasına ulaştırılmasıyla ilgilidir; 
ki burada İran, Kazakistan için en 
uygun güzergâhı teşkil etmektedir. 
Üçüncü konu ise bölgenin ekonomik 
bütünleşmesi hususudur. Bu üç başlık 
da kıta içindeki ekonomik etkileşimle, 
dolayısıyla Yeni İpek Yolu projeleriyle 
doğrudan bağlantılıdır. 

Hazarın hukuki statüsü meselesinde 
iki ülke farklı görüşleri savunmaktadır. 
Kazakistan, denizin altını ortay hat 
prensibine göre bölmeyi desteklerken; 
İran denizi eşit parçalara bölmeyi 
savunmaktadır. Diğer taraftan, iki 
ülkenin ortaya koyduğu farklı tezler, 
deniz ulaşımı konusunda işbirliği 
yapmaya engel olmaktadır. 2015 
yılında İran’ın Güney Hazar’daki 
limanından yola çıkıp, Neka-Tahran 
boru hattı üzerinden geçen güzergahta 
günlük 200 bin varil Kazak petrolü 
taşınmış ve daha sonra Basra 
Körfezi’ne ulaştırılmıştır.12 Buna ek 
olarak, 2016 yılında İran’a uygulanan 
yaptırımların kalkmasıyla Kazakistan 
ve İran Amirabad Limanı’nda ortak 
rafineri inşa etmeyi kararlaştırmıştır.13 
İran topraklarının Kazak malları için 
geçit olarak kullanılması mevzusu 
Astana açısından önemlidir. Astana, 
2014 yılında Özbekistan demir 
yollarını devre dışı bırakan ve doğrudan 

12  “Транзит нефти: иранский маршрут” (Petrolün 
Transit Geçişi: İran Güzergahı), КАРАВАН, https://
www.caravan.kz/articles/tranzit-nefti-iranskijj-
marshrut-367986/, (Erişim Tarihi: 22.06.2017).
13   “И Казахстану, и Ирану нужны новые НПЗ” 
(Hem Kazakistan Hem İran’a Petrol İşletme Tesisi 
Gerekiyor), Atameken Business Channel, 01 Temmuz 
2016, http://abctv.kz/ru/news/i-kazahstanu-i-iranu-
nuzhny-novye-npz, (Erişim Tarihi: 22.06.2017).
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Kazakistan’dan Türkmenistan 
topraklarına geçen bir demir yolu 
hattı projesi gerçekleştirmiştir. Ayrıca 
Kazakistan, İran üzerinden geçen 
kara yollarının gelişimine de önem 
vermektedir.

Sonuç olarak Kazakistan’ın 
geliştirdiği Yeni İpek Yolu’nun 
güney istikameti hem Astana hem de 
uluslararası kıtasal ticaret bağlamında 
mühimdir. Özellikle Çin bu güzergâha 
çok yatırım yapmaktadır. Bu bağlamda 
Çin ile Hindistan arasındaki Yeni 
İpek Yolu üzerindeki rekabete 
değinmekte fayda vardır. Yeni 
Delhi, Pekin’in yeni ticaret yollarını 
jeopolitik amaçları doğrultusunda 
kullanacağından şüphe etmektedir. 
Dolayısıyla Yeni Delhi, Çin’in Yeni 
İpek Yolu projelerine alternatif olarak 
Kuzey-Güney Ulaştırma Koridorunu 
geliştirmektedir. Şu aşamada bu 
koridor, Hindistan-Azerbaycan-Rusya 
üzerinden geçmektedir. Ancak Orta 
Asya devletlerinin de bu projeye olan 
ilgisi dikkate alınırsa Kazakistan’ın 
bu güzergahta da önemli bir rol 
üstlenebileceği fark edilmektedir. 
Ayrıca Özbekistan’ın yeni Devlet 
Başkanı Şevket Mirziyoyev’le birlikte 
aktif dış politikaya geri dönmesi 
ve komşularıyla olan ilişkilerini 
düzeltmeye başlaması, bu yöndeki 
tahminleri güçlendirmektedir. Son 
tahlilde Kazakistan ve Orta Asya 
hem doğu-batı hem de kuzey-güney 
istikametindeki Yeni İpek Yolu 
projelerinin merkezi olma potansiyelini 
bünyesinde barındırmaktadır.

DOĞU ISTIKAMETI: 
ASYA EKONOMIK 
BÜTÜNLEŞMESI
Kazakistan’ın doğu istikametindeki 
Yeni İpek Yolu projesine genel olarak 
Asya ekonomik bütünleşme projesi, 
özel olarak Çin’le yakın ekonomik 
işbirliği adını verebiliriz. Yükselen güç 
olan Çin’in etkisinin Avrasya’da gün 
geçtikçe arttığı gözlemlenmektedir. 
Astana, Pekin’le olan işbirliğini fazla 
siyasallaştırmadan ekonomik zemine 
oturtmaya çalışmaktadır. Bu bağlamda 
Yeni İpek Yolu projeleri, iki ülke 
işbirliğinin çerçevesini belirlemektedir.

Kazakistan Orta Asya devletleri 
kapsamında Çin’le en uzun sınıra 
sahip ülkedir. Bundan dolayı 1990’lı 
yılların başında Sovyetlerin yıkılması 
ve Kazakistan’ın bağımsız ülke 
olarak serbest piyasaya geçmesiyle 
Kazak iş adamlarının ilk yöneldiği 
ülke Çin olmuştur. İki ülke arasındaki 
demir yolu bağlantısı 1990 yılında 
kurulmuştur. Bu tarihten itibaren 
Çin, Kazak dış politikasının önceliği 
olmuştur. Nazarbayev, 1990’lı yılların 
ortasında yazdığı hatıralarında Çin’le 
ilgili şunları belirtmektedir:

“Biz 1990 yılında Kazakistan-
Çin arasındaki demir yolu hattını 
birleştirdik. Bununla birlikte bizim 
Büyük Okyanus’a açılma umudumuz 
yeşerdi. Biz bununla eşzamanlı olarak 
güney komşularımızla da müzakereleri 
başlattık. Benim İran Cumhurbaşkanı 
Haşimi Rafsancani’yle görüşmemin 
sonucunda Kazakistan ile İran demir 
yollarını Türkmenistan üzerinden 
bağlamaya karar verdik. Bu demir yolu 
hattının Türkiye ağlarıyla birleşmesi 
Avrupa’ya açılmamızı sağlayacaktır. 
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Büyük İpek Yolu 1996 yılından 
itibaren demir yolları üzerinde yeniden 
canlanabilir.”14 

Nazarbayev, Kazakistan’ın 
uyanmakta olan “ekonomik bir 
dev”le komşu olduğunun farkındadır. 
Dolayısıyla Kazakistan’ın 
Çin’le ilişkisini stratejik olarak 
tanımlamaktadır. Çin ekonomisinin 
yılda ortalama %9 oranında büyümekte 
olduğunu ve bu büyümeyi desteklemek 
için yurtdışından enerji alımına ihtiyaç 
hissedileceğine değinen Nazarbayev, 
Kazakistan’ın bu meselede önemli 
bir rol oynayacağını belirtmektedir.15 
Dolayısıyla Kazakistan açısından 
Yeni İpek Yolu’nun anlamı sadece 
Çin mallarının Avrupa ve Ortadoğu’ya 
taşınmasında kendi topraklarından 
geçirmek değil; aynı zamanda 
ülkenin zengin enerji kaynaklarını 
Çin’e ve ötesindeki Asya-Pasifik 
bölgesi ülkeleri ile Kuzey ve Güney 
Amerika’ya nakletmektir.

14 Н. А. Назарбаев, “Великий Сосед” (Büyük 
Komşu), На пороге XXI века, Атамура, Almatı 2003, 
s. 201.
15 Назарбаев, a.g.m., s. 205.

“Çin’in Kuşak-Yol Girişimi”, Brookings, 
https://www.brookings.edu/blog/order-from-
chaos/2017/05/08/yes-china-is-investing-
globally-but-not-so-much-in-its-belt-and-road-
initiative/, (Erişim Tarihi: 07.10.2017).

Pekin açısından Kazakistan, 
Çin’in Avrasya’ya açılan kapısı 
niteliğindedir. Her ne kadar Çin’i 
Rusya üzerinden doğrudan Avrupa’ya 
bağlayan Trans-Sibirya demiryolu 
hattı bulunsa da bu güzergâh hem 
uzun mesafesi hem Sibirya’nın 
soğuklarından dolayı vagonların ısıtma 
masraflarını arttırmaktadır. Kazakistan 
güzergâhını geliştirme planı ise Çin’in 
doğu bölgelerinin gelişmişliğini 
ülkenin batısına taşıma stratejisiyle 
örtüşmektedir. Özellikle, Orta Asya’yla 
komşu olan Xinjian (Sincan) Uygur 
Özerk Bölgesi, ekonomik kapsamda 
en az gelişmiş bölgelerden biridir. 
Böylelikle Pekin, Xinjian bölgesini 
kendi güvenliği çerçevesinde 
ekonomik anlamda kaldırarak 
Uygurların ayrılıkçılık sorununu da 
çözmeyi amaçlamaktadır.

Bu nedenlerden dolayı Çin, Yeni 
İpek Yolu politikalarında Kazakistan’a 
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öncelik vermektedir. Buna binaen 
Çin Devlet Başkanı Xi Jinping’in 
Çin’in yeni dönemdeki İpek Yolu 
projesi nezdindeki “Bir Kuşak Bir 
Yol Girişimi16” adındaki tasarısını, 
Kazakistan’a ziyareti esnasında 
Nazarbayev Üniversitesi’nde yaptığı 
konuşmayla birlikte açıklaması tesadüf 
değildir. Bunun anlamı Kazakistan’ın 
Çin dış politikasının Avrasya boyutu 
ve Yeni İpek Yolu projeleri bağlamında 
stratejik öneme sahip olduğudur.

Kazakistan’ın güneydoğusundan 
geçen kara ve demir yolları kuzeye 
ve güneye doğru ikiye ayrılmaktadır. 
Kuzeye yönelen güzergâh, Rusya 
topraklarından geçtiği için bu 
doğrultuya Avrasya istikameti adı 
verilebilir. Bu istikamette yukarıda 
bahsedilmiş olan AEB’nin önemi 
ortaya çıkmaktadır. Eğer Kazakistan 
ile Rusya arasında Avrasya ekonomik 
bütünleşme süreci başlatılmamış 
olsaydı ve Kazakistan korumacı 
ekonomik anlayışı benimseseydi bu 
güzergahın anlamı kalmayacaktı. 
Dolayısıyla AEB’yi Kazak dış 
politikasının vizyoner öngörüsünün 
bir meyvesi olarak değerlendirebiliriz. 
Son dönemlerde bu istikametteki 
demir yollarının yanı sıra karayolları 
yatırımlarına da hız verilmiştir. Çin, 
Kazakistan, Rusya ve AB’nin ortaklaşa 
gerçekleştirmekte olduğu “Batı Çin-
Batı Avrupa” kara yolunun tarihi 
İpek Yolu’nun canlanmasına büyük 
katkıda bulunacağına kesin gözüyle 
bakılmaktadır.17

Güney istikametinde ilerleyen 
güzergâh, yukarıda sözü geçen Orta 

16 Günümüzde “Kuşak Yol” olarak anılmakta.
17 “Новый Путь в Европу” (Avrupa’ya Yeni Yol), 
europe-china.kz, http://www.europe-china.kz/, (Erişim 
Tarihi: 04.10.2017).

Asya ülkeleri ve İran’dan geçerek 
Türkiye’ye açılmaktadır. Burada İran 
ve Türkiye’nin işbirliği ve altyapı 
yatırımları önemlidir. Bilindiği üzere 
Türkiye; son dönemlerde “Avrasya 
Tüneli”, Boğaz’daki üçüncü köprü 
gibi atılımlarla gerçek anlamıyla 
Avrupa ve Asya ortasında bir merkez 
olmaya adaydır. İran da aynı şekilde 
2015 yılında yaptırımların kalkması 
vesilesiyle daha aktif bir ekonomik 
politika yürütmektedir. Tüm bölge 
liderlerinin 2017 yılının Mayıs ayında 
Pekin’de gerçekleştirilen “Kuşak-Yol 
Uluslararası İşbirliği Forumu”nda 
hazır bulunması bölge ülkelerinin 
bu doğrultudaki kararlılığını 
yansıtmaktadır.18

Kazakistan kapsamında Çin’le 
birlikte geliştirilmekte olan Yeni İpek 
Yolu’nun önemi, aslında Kazak enerji 
kaynaklarının Çin’e nakliyatıyla 
yakından ilgilidir. Bu durum aynı 
zamanda Pekin’in de önceliğidir.

“İki ülke arasındaki ilişkinin en 
önemli dinamiğini enerji işbirliği 
oluşturmuştur. Kazakistan, 
hem zengin doğal kaynak 
rezervlerine sahip olarak hem de 
Türkmenistan’dan Çin’e doğalgaz 
transferinin kolaylaşmasını 
sağlayarak Çin’in enerji talebini 
karşılayan en önemli enerji 
tedarikçisi olmuştur.  Çin, petrol 
ve doğalgaz ihtiyaçlarının deniz 
yoluyla yaklaşık %90’ını Ortadoğu 
ve Afrika’dan karşılamaktadır. 
Bölgesel istikrarsızlık ve çatışmalar, 
Ortadoğu ve Afrika’dan Hürmüz 

18 “Ministry of Foreign Affairs Holds Briefing for 
Chinese and Foreign Media on President Xi Jinping's 
Attendance and Chairing of Related Events of the 
BRF”, BRF, http://www.beltandroadforum.org/
english/n100/2017/0425/c22-214.html, (Erişim Tarihi: 
04.10.2017). 
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Şanghay İşbirliği Örgütü, Russian Council, 
http://russiancouncil.ru/en/analytics-and-
comments/analytics/sco-summit-agenda-and-
outlook/?sphrase_id=819830, (Erişim Tarihi: 
07.10.2017). 

Boğazı ve Malakka Boğazı 
aracılığıyla enerji kaynaklarının 
taşınmasının güvenliğini tehdit 
eden riskleri arttırmıştır. Çin, 
riskli ve tehlikeli deniz yolları ve 
boğazların kullanma zorunluluğunu 
engellemeye çalışmaktadır. Bu 
bağlamda, Kazakistan son derece 
önemli bir stratejik konuma 
sahiptir.”19

Sonuç olarak, Avrasya kıtasında 
gelişmekte olan Yeni İpek Yolu’nun itici 
gücü Çin’dir. Ancak Çin, Kazakistan’ın 
işbirliği olmadan Avrasya’ya 
açılma projelerini gerçekleştiremez. 
Nazarbayev bu gidişatı, 1990’lı yılların 
başında anladığı için hazırlıklarını 
ona göre yapmıştır. Hatırlanacağı 
üzere SSCB’den miras kalan Sovyet-
Çin sınır sorunun Kazakistan kısmını 
çözüme kavuşturan ilk yönetim Astana 

19  Özlem Zerrin Keyvan, “Çin Dış Politikasında 
Kazakistan”, 29 Nisan 2017, ANKASAM, https://
ankasam.org/cin-dis-politikasinda-kazakistan/, (Erişim 
Tarihi: 04.10.2017).

olmuştu. Yeni İpek Yolu’nun siyasal 
yapısı olan Şanghay İşbirliği Örgütü 
(ŞİÖ) de Kazak liderin getirdiği bir 
öneriydi.20

Kazakistan açısından bakıldığında 
ŞİÖ, Batılı uzmanların 
değerlendirdikleri gibi Moskova 
ve Pekin’in Washington’a meydan 
okuması değil; Kazakistan’ın etrafında 
güvenlik çemberinin oluşturulması 
anlamına gelmektedir. Astana 
açısından en büyük tehdit, olası bir 
Çin-Rusya gerginliğidir. Dolayısıyla 
Moskova-Pekin işbirliği en fazla 
Astana’nın çıkarına hizmet etmektedir. 
Bu işbirliğinin temelini, Yeni İpek 
Yolu projeleri gibi ekonomik ilişkilerin 
oluşturması en sağlıklı ilerleme 
yöntemidir. Başka bir ifadeyle ŞİÖ, 
Astana bağlamında jeopolitik bir örgüt 
değil; jeoekonomik bir oluşumdur. Bu 
bağlamda ŞİÖ’nün en önemli sonucu 
teşkilatın ABD karşıtı imajından ziyade 
Avrasya kıtasında gelişmekte olan Yeni 
İpek Yolu’dur.

20  Назарбаев, a.g.m., 2010.
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BATI ISTIKAMETI: 
TÜRK DÜNYASI 
EKONOMIK 
BÜTÜNLEŞMESI
Kazakistan topraklarına Çin’den 
uzanan demir ve kara yolları kuzeye 
doğru Rusya’ya, güneye doğru Orta 
Asya’ya ayrılmakla beraber bu yolun 
bir güzergahı batıya doğru ilerleyerek 
Hazar Denizi’ne dayanmaktadır. Bu 
güzergâh, Kazakistan’ın Yeni İpek 
Yolu projelerinin Batı istikametini 
oluşturmaktadır. Astana’nın Batı 
istikametinde geliştirdiği Yeni İpek 
Yolu projesine Türk Dünyası ekonomik 
bütünleşmesi adını verebiliriz. Çünkü 
burada başat güç olarak Türkiye 
öne çıkmaktadır. Ayrıca Güney 
Kafkasya’da stratejik konuma sahip 
olan Azerbaycan’ın da bu bütünleşme 
projesine ilgisi, Astana-Bakü-Ankara 
ekseninde güçlü bir işbirliği iradesini 
ortaya koymaktadır. Sonuç itibarıyla 
bu proje, Kazakistan’ın Kafkaslar 
üzerinden önce Türkiye’ye daha sonra 
Avrupa’ya açılmasını sağladığı için 
Astana’nın Yeni İpek Yolu 

“Türk Keneşi”, Social Studious, http://
socialstudious.us/wp-content/uploads/2014/10/
Turkic-Council-Map.png, (Erişim Tarihi: 
07.10.2017).

projelerinin Batı istikameti olarak 
değerlendirilebilir.

Kazakistan Orta Asya ve Güney 
Kafkasya’daki Türk devletleriyle hali 
hazırda Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 
çerçevesinde ekonomik işbirliği 
geliştirebilirdi. Ancak Orta Asya’daki 
Türkiye-İran rekabeti ve İran’ın 
yaptırımlardan dolayı bölgeden tecrit 
edilmesi Ankara’yı başka bir formatta 
işbirliği geliştirmeye itmiştir. Kaldı ki 
Türk Dünyası bütünleşmesinin kültürel 
boyutu daha ağır basmaktaydı. Başta 
Kazakistan olmak üzere Sovyet sonrası 
Türk devletlerinin ulus inşası sürecinde 
bahse konu kültürel boyut öncelik teşkil 
etmekteydi. Bu kapsamda kültür ve 
kimlik alanında bütünleşmeye öncelik 
verilmiştir. Örneğin; 1993 yılında 
kurulan TÜRKSOY öncelikle kültür ve 
sanat alanında çalışmaktadır.21

1990’lı yılların başında büyük 
bir ilginin ürünü olan Türk Dünyası 
bütünleşme süreci, gün geçtikçe 
önemini yitirmeye başlamıştır. 
2000’li yılların başına gelindiğinde 
Ankara’nın organize ettiği Türkçe 
Konuşan Devlet Liderleri Zirvesi 

21 “TÜRKSOY Hakkında”, TÜRKSOY, http://
www.turksoy.org/tr/turksoy/about, (Erişim Tarihi: 
06.10.2017).
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artık düzenlenmiyordu. Ancak 2000’li 
yılların ortalarında ekonomileri 
toparlanan Kazakistan ve Azerbaycan 
bu sürece daha fazla önem verme 
hususunda adımlar atmıştır. Özellikle 
Nazarbayev’in önerileri, tüm Türk 
liderlerinin dikkatini çekmiştir. 
2006 yılında Antalya’da düzenlenen 
Türk Zirvesi’nde Nazarbayev, bu 
sürecin kurumsallaşması yönünde 
teklif sunmuştur. Bunun sonucunda 
2009 yılında düzenlenen Nahçıvan 
Zirvesi’nde Azerbaycan, Kazakistan, 
Kırgızistan ve Türkiye kısa adıyla 
Türk Keneşi olan “Türk Dili Konuşan 
Ülkeler İşbirliği Konseyi”nin 
kurulmasına dair anlaşmayı imzalamış 
ve böylece Türk Dünyası bütünleşme 
süreci bu yeni kurumun sorumluluğuna 
verilmiştir.22

2010 yılında Türk Keneşi’nin 
resmi olarak kurulmasıyla Türk 
Dünyası ekonomik bütünleşmesinin 
kurumsallaşma aşaması başlamıştır. 
Türk Keneşi; Türk Dünyası’nda siyaset, 
ekonomi, gümrük ve ulaştırma, kültür, 
eğitim ve bilime ek olarak turizm 
alanlarındaki entegrasyona önderlik 
etmektedir.23 Konumuz bağlamında 
Türk Keneşi, üye ülkelerin arasında 
Yeni İpek Yolu’nun gelişimiyle ilgili 
çalışmalar yürütmektedir. Örneğin; 
turizm hususunda Türk Keneşi, “Türk 
Konseyi Modern İpekyolu Ortak 
Tur Paketi” adı altında ortak proje 
geliştirmektedir.24 Keneş ulaştırma 

22 “Zirveler Süreci 1992-2010”, Türk Keneşi, http://
www.turkkon.org/tr-TR/zirveler_sureci_bilgi_
notu/4/52, (Erişim Tarihi: 05.10.2017). 
23 “İşbirliği Alanları”, Türk Keneşi, http://www.
turkkon.org/tr-TR/isbirligi-alanlari/3/33, (Erişim Tarihi: 
06.10.2017).  
24 “Türk Konseyi Modern İpekyolu Ortak Tur Paketi 
Tanıtım Broşürü”, Türk Keneşi, http://www.turkkon.org/
tr-TR/turk-konseyi-modern-ipekyolu-ortak-tur-paketi-
tanitim-brosuru/3/1642/1642/1925, (Erişim Tarihi: 
06.10.2017).

ve taşımacılık konusunda da yoğun 
çalışmalar yürütmektedir.

“29 Ekim 2012 tarihinde 
İstanbul’da yapılan V. İpek Yolu 
Forumu çerçevesinde Azerbaycan, 
Kazakistan, Kırgızistan, Türkiye ve 
Gürcistan arasında tarafların gümrük 
alanında birlikte çalışma iradelerini 
ortaya koyan bir Niyet Mektubu 
imzalanmıştır. Söz konusu Niyet 
Mektubu, Türk Konseyi üye ülkeleri ve 
Gürcistan’ın konuya verdikleri önemin 
açık bir göstergesidir. Niyet Mektubu, 
Türk Konseyi’nin üye ülkelerinin 
tarihi İpek Yolu’nun ihyası kapsamında 
yürürlüğe koydukları ulusal projelerine 
(Kazakistan’ın İpek Rüzgârı ve 
Türkiye’nin Kervansaray Projesi gibi) 
verdiği desteğin altını çizmektedir.”25     

Batı istikametindeki Yeni İpek 
Yolu’nun gelişimi bağlamında 
Kazakistan için Hazar Denizi’nden 
yapılacak ulaşım önemlidir. Bu 
çerçevede Türk Keneşi’nin “Kardeş 
Liman” projesi dikkate değerdir. Üye 
ülke Ulaştırma Bakanlıkları arasındaki 
bir “Ortak İşbirliği Protokolü” 
kapsamında Bakü, Aktav ve Samsun 
limanları kapsamında “Kardeş Liman” 
ilişkisi tesis eden bir Mutabakat Zaptı 
imzalanmıştır. “Kardeş Liman”ın ilk 
toplantısı 17-18 Nisan 2014 tarihlerinde 
Samsun Limanı’nın ev sahipliğinde 
gerçekleştirilmiştir. Toplantıda artan 
Doğu-Batı ticareti çerçevesinde Kardeş 
Limanlar üzerinden geçecek yük 
miktarının arttırılması hususunda görüş 
alışverişinde bulunulmuştur.26

25 “Gümrük ve Ulaştırma İşbirliği”, Türk Keneşi, 
http://www.turkkon.org/tr-TR/gumruk-ve-ulastirma-
isbirligi/3/33/33/36, (Erişim Tarihi: 05.10.2017).
26 “Gümrük ve Ulaştırma İşbirliği”, Türk Keneşi, 
http://www.turkkon.org/tr-TR/gumruk-ve-ulastirma-
isbirligi/3/33/33/36, (Erişim Tarihi: 05.10.2017).
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Batı istikametteki ticaret ve 
ekonomik bütünleşmenin hızlanmasıyla 
Kazakistan Dışişleri Bakanlığı’nda 
kurumsal yönde birtakım değişiklikler 
yapılmıştır. Kazak Dışişleri Bakanlığı 
kapsamında 2011 yılında “Orta Asya, 
Güney Kafkasya ve Türkiye Dairesi” 
kurulmuştur.27 Bu daire, Kazakistan’ın 
Türk Dünyası’yla ekonomik 
bütünleşmesi ve Astana’nın Yeni İpek 
Yolu projelerinin Batı istikametinin 
geliştirilmesine yoğunlaşmıştır.

Batı istikametindeki güzergâh, 
Kazak malları ve doğuda Çin’den 
gelen ürünleri, Hazar Denizi 
üzerinden gemiyle Azerbaycan’a, 
oradan da Gürcistan’a ulaştırmaktadır. 
Gürcistan’dan sonra güzergâh ya 
Türkiye üzerinden ya da Karadeniz 
üzerinden Avrupa’ya nakledilmektedir. 
Bu güzergâh, geniş anlamıyla 1998 
yılından bu yana daha somut hale 
gelmiş olup; Karadeniz, Kafkaslar ve 
Azerbaycan, Ermenistan, Gürcistan, 
İran, Kazakistan, Kırgızistan, Moldova, 
Romanya, Tacikistan, Türkiye, 
Ukrayna ve Özbekistan tarafından 
yürütülen TRACECA (Transport 
Corridor of Europe-Caucasus-Asia) 
projesiyle uyuşmaktadır.28

27 “ҚР СІМ құрылымы” (Kazakistan Dışişleri 
Bakanlığı Kurumsal Yapısı), Қазақстан 
Республикасының Сыртқы Істер Министрлігі 
(Kazakistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı), http://
www.mfa.kz/kz/content-view/organizatsionnaya-
struktura-mid\, (Erişim Tarihi: 03.02.2012). 
28 “History of TRACECA”, TRACECA, http://www.
traceca-org.org/en/traceca/history-of-traceca/, (Erişim 
Tarihi: 05.10.2017). 

“TRACECA”, Traceca-org, http://www.traceca-
org.org/en/home/, (Erişim Tarihi: 07.10.2017). 

Türk Keneşi, İpek Yolu projesi 
çerçevesinde Azerbaycan-Gürcistan-
Türkiye istikametinde ilerlemektedir. 
Bu bağlamda Bakü-Tiflis-Kars 
demiryolu hattı oldukça mühimdir. 
Hattın işleme girmesiyle doğu-batı 
ticaretinde gözle görülür bir artışın 
olacağı tahmin edilmektedir. Burada 
Türkiye, Kazak malları için hem 
pazar görevi görecek hem de geçit 
rolünü üstlenecektir. Aynı şekilde 
Avrupa ve Türkiye’den geçen mallar 
bu hat üzerinden Orta Asya ve Çin’e 
ulaştırılacaktır.

Enerji bağlamında Astana için 
petrol ve doğalgaz boru hatları 
büyük önem arz etmektedir. Bakü-
Tiflis-Ceyhan petrol boru hattı, 
Kazak petrolünün uluslararası pazara 
nakledilmesinde kullanılmaktadır. 
Hazar Denizi’nin hukuki statüsünün 
nihayete erdirilmesiyle birlikte 
trans-Hazar boru hatları inşasının 
hız kazanacağı beklenen sonuçlar 
arasındadır.

Anlaşıldığı üzere Kazakistan’ın 
Yeni İpek Yolu’nun Batı istikametinde 
kilit ülke Azerbaycan’dır. Bakü sadece 
doğu-batı ticaret yollarında değil; 
aynı zamanda kuzey-doğu ulaştırma 
koridoru bağlamında önemli bir 
ülkedir. Buna ek olarak Bakü’nün 
geliştirmekte olduğu üçlü işbirliği 
platformlarına değinmekte fayda 
vardır. Şu aşamada İran-Azerbaycan-
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Rusya, İran-Azerbaycan-Türkiye, 
İran-Azerbaycan-Gürcistan, Rusya-
Azerbaycan-Türkiye üçlü işbirliği 
platformları Devlet Başkanları 
seviyesinde başarılı bir şekilde devam 
etmektedir. Ayrıca Türkmenistan-
Azerbaycan-Türkiye üçlü işbirliği 
Dışişleri Bakanları seviyesinde 
yürütülmektedir. Buna benzer şekilde 
Kazakistan-Azerbaycan-Türkiye ve 
Kazakistan-Azerbaycan-Gürcistan 
üçlü işbirliği platformlarının gelişmesi 
hususunda bütün şartlar hazırdır.

Kazak yönetimi, Yeni İpek Yolu’nun 
Batı istikametinin canlanması için yeni 
öneriler üretmektedir. Örneğin; 2007 
yılında St. Petersburg’daki uluslararası 
foruma katılan Kazakistan Devlet 
Başkanı Nursultan Nazarbayev, Orta 
Asya’nın enerji ihracatında güçlü bir 
rota oluşturulabilmesi adına Hazar 
Denizi’nden Karadeniz’e uzanacak 
1000 km’lik bir kanal açılmasını 
önermişti.29 

29 “Hazar’dan Karadeniz’e Kanal Açalım”, Hürriyet, 
11 Haziran 2007, http://www.hurriyet.com.tr/hazar-
dan-karadeniz-e-kanal-acalim-6684727, (Erişim Tarihi: 
05.10.2017).

“Hazar ile Karadeniz’i Birleştiren Volga-Don Kanalı 
(mavi) ve önerilen Avrasya Kanalı (kırmızı)”, 
Bolshoyvopros, (http://www.bolshoyvopros.ru/
questions/324529-chto-izvestno-o-proekte-volgo-don-
2-ili-evrazija-ego-uzhe-realizujut.html)

Hali hazırda Karadeniz ile Hazar 
Denizi arasında Volga (İtil)-Don kanalı 
hizmet vermektedir. Bu kanaldan 
zaman zaman uluslararası gemilerin 
geçişine de izin verilmektedir.30 Ancak 
kanalın uluslararası gemilere hizmet 
verebilmesi için yeni yatırımların 
yapılması ve en önemlisi Rusya’nın 
bu konudaki işbirliğine ihtiyaç vardır. 
Sonuçta bu bölge, Rusya’nın iç suları 
sayılmaktadır.

SONUÇ
Kazakistan’ın Yeni İpek Yolu projeleri, 
kısa vadeli politikaların ürünü olmayıp; 
1990’lı yılların başında planlanmaya 
başlanan uzun süreli siyasetin bir 
parçasıdır. Bu bağlamda ülke lideri 
Nursultan Nazarbayev’in vizyoner 

30 “Россия разрешила иранским судам пройти 
по Волго-Донскому каналу” (Rusya, İran 
gemilerinin Volga-Don Kanal'ı ile geçmesine 
izin verdi.), 23.09.2017, Взгляд, https://vz.ru/
news/2017/9/22/888171.html, (Erişim Tarihi: 
05.10.2017).   
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görüşünün payı büyüktür. Kazak 
yönetimi, Kazakistan’ın Çin ile 
Batı, Rusya ile Orta Asya arasındaki 
stratejik konumunun farkındadır. 
Çok-vektörlü olarak tanımlanan 
Kazak dış politikası, bu farkındalığın 
üzerine kurulmuştur. Nazarbayev, 
iç politikadaki reformlarını “önce 
ekonomi, sonra politika” sloganıyla 
yürütmektedir. Aynı anlayış ülke dış 
politikasında da gözlemlenmektedir. 
Başka bir deyişle Astana, jeopolitik 
rekabete girmeden ekonomik ilişkileri 
geliştirmeyi hedeflemektedir. Kazak 
dış politikasının amacı; ülkeye 
yatırım çekmek, doğal zenginliklerin 
uluslararası pazara çıkartılmasına 
öncülük etmek ile doğu-batı ve güney-
kuzey ticaret ağlarının gelişmesine 
katkıda bulunmaktır. Bu dış politika 
anlayışı, Yeni İpek Yolu projelerinin 
geliştirilmesini zorunlu kılmaktadır. 
Zira bu politikalar, ülkenin enerji 
politikasıyla örtüşmektedir.

Kazakistan’ın güvenlik politikası 
bağlamında Yeni İpek Yolu projeleri 
ülke güvenliğinin teminatıdır. 
Avrasya Kıtası’ndaki ticaret yollarının 
güvenliğiyle ilgili taraflar, aynı 
zamanda Kazakistan’ın güvenliğine de 
önem vermektedir. Başka bir ifadeyle 
Yeni İpek Yolu güzergahlarının 
güvenliği Kazakistan’ın güvenliğiyle 
doğru orantılıdır. Aynı zamanda 
Astana’nın farklı güçlerle 
ekonomik işbirliği geliştirmesi, ülke 
bağımsızlığına katkıda bulunmaktadır.

Yeni İpek Yolu’nun gelişmesi 
sonuç itibarıyla Kazakistan halkının 
refahını arttıracak bir etkendir. Bunun 
farkına varan ülke yönetimi, “Nurlu 
Yol” projesi üzerinde çalışmalar 
yapmaktadır. Bu proje; doğudan batıya 

kadar üç bin kilometre, kuzeyden 
güneye bin beş yüz kilometreye uzanan 
ülkenin altyapı ağını güçlendirmektedir. 
Diğer bir ifadeyle “Nurlu Yol” Yeni 
İpek Yolu’nun ülke içindeki uzantısıdır. 
Bu ağların güçlenmesi, Kazakistan’ın 
uluslararası politikadaki stratejik ve 
ekonomik öneminin artması anlamına 
gelmektedir. Bir kıyaslama yapacak 
olunursa Kazakistan’ı Singapur’a 
benzetebiliriz. Nasıl ki Singapur 
uluslararası deniz ticareti sayesinde 
kendi ekonomisini güçlendirmektedir; 
aynı şekilde Kazakistan da 
uluslararası kıtasal ticaret sayesinde 
kendi ekonomisini güçlendirmeyi 
amaçlamaktadır.
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Türkiye’nin ‘Büyük Öğrenci Projesi’ kapsamında burs kazanarak Türkiye’ye 
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