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GİRİŞ 
  

Barışçıl bir dünya kurabilme umudunun,1 özellikle, 20. yüzyılda yaşanan iki 

dünya savaşı ile büyük bir darbe alması uluslararası politikanın her şeyden önce 

güç mücadelesinin yaşandığı bir alan olarak kabul edilmesi ve dünya düzeninin 

var olan güç ilişkileri çerçevesinde analiz edilmesi gerektiği iddiasının 

pekişmesinde etkin rol oynamıştır. Bu yöndeki tartışmalar uluslararası ilişkileri 

anlamaya ve açıklamaya ilişkin çabaların artmasına ve uluslararası ilişkiler 

disiplininin ayrı bir bilim dalı olarak gelişmesine önemli katkı sağlamıştır. 

Böylelikle, uluslararası ilişkileri belli bir çerçevede ele alma ve açıklama yapma 

olanağı doğarken,  devletin uluslararası politikanın en önemli aktörü olduğu ve 

odağın devletlerarası ilişkileri belirleyen faktörler olması gerektiğini iddia eden 

düşünceler de uzun bir süre uluslararası ilişkileri açıklamaya ilişkin  çabalarımız  

üzerinde etkili olmuştur.   

Zamanla,  devlet merkezli bakış açısının artık dünyadaki olayları anlama 

bakımından yetersiz kaldığı ve küreselleşme olgusu kapsamında ulus devlet 

kavramının sorgulanmaya açık hale geldiği ileri sürülmeye başlanmıştır. 

Eleştiriler, özellikle, Soğuk Savaşın sona ermesini takip eden yıllarda küresel 

                                                 
1 Arzu duyduğumuz bir dünya ile gerçek dünya arasındaki uçurum insanlık tarihi boyunca 

varolagelmiştir. Daha iyi bir yaşam daha iyi bir gelecek için bireyler bir araya gelerek çeşitli 
toplumsal ve siyasal organizasyonlar oluşturmuşlar, buna rağmen var olmak için yapılan 
mücadele gerek bireysel gerekse toplumsal düzeyde bugüne dek süregelmiştir. Gözyaşı 
dökülmeyen ve kan akmayan bir dönem insanlık için hayalden öteye geçememiştir. 
Atalarımıza, geçmiş kuşaklara nazaran daha uygar daha modern olduğunu savunan günümüz 
insanı dahi yoksulluğa ve her türlü ayrımcılığa karşı olduğunu iddia etse bile, yine, değişen pek 
fazla bir şey olmamıştır. Neden “böyle?“ olduğu konusunda ise, belki de fazlasıyla fikir 
yürütülmüştür. Düşünürler, bilim insanları, devlet adamları bu olguya farklı açılardan 
yaklaşarak soruna çözüm bulmak istemişler ve bazıları daha çok nedenler üzerinde 
yoğunlaşırken bazıları ise daha çok sonuçlarla ilgilenmişlerdir. Bazı yazarlar, her şeye rağmen, 
daha iyi bir yaşamı kurabileceğimiz ideali üzerine yoğunlaşırken, bazıları birtakım “gerçekleri” 
görmezden gelemeyeceğimizi ve var olanla ilgilenmemiz gerektiğinin önemini 
vurgulamışlardır.  
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düzeyde iktisadi, siyasi, toplumsal, kültürel v.s. ilişkilerin çeşitlenerek artması 

sonucunda “gerçek dünyayı” katı ve dar güvenlik konsepti içine sıkıştırdığı iddia 

edilen realist/neorealist önermelere yönelik alevlenmiştir. Böylelikle, çeşitli 

konuların yanı sıra, yalnızca devletin varlığı sorunsalıyla ilişkilendirilen güvenlik 

problematiğinin de yeniden ele alınarak, güvenliğin, yalnızca ulus-devletin 

güvenliği değil diğer konuları da içine alacak şekilde yeniden tanımlanması 

gerektiği konusunda çeşitli  tartışmalar gündeme oturmuştur. Bununla birlikte, 

yeni güvenlik anlayışının sadece askeri tehdit odaklı gündemin genişletilmesinden 

ibaret olmadığı, yeni güvenlik yaklaşımının, geleneksel asker-odaklı gündemi 

genişletmenin ötesinde hem kişiler arası, hem de yapısal şiddeti bertaraf etmeyi 

hedefleyen, eskisinden daha bütüncül bir güvenlik anlayışını yerleştirmeye 

çalışmakta olduğu savları da ortaya atılmıştır.2  

 Kuşkusuz, devlet merkeziliğine ilişkin eleştirilerin belli bir çizgide gelişim 

göstermesi kaçınılmaz, fakat, ifade etmek gerekir ki, uluslararası sistemde bir 

yanda devletin merkeziliği, dolayısıyla ulus-devletin güvenliği ve güç politikaları 

sorgulanmaya devam ederken uygulamada devletlerin halâ sistemin en önemli 

oyuncusu olduğu gözlemlenmektedir. Devletler, halâ,  temel siyasal, toplumsal, 

iktisadi fonksiyonları icra eden birimler olmaya ve genişleyen güvenlik gündemi 

karşısında çeşitli önlemlere başvurarak varlıklarını korumaya, uluslararası 

politika ise halâ devletlere göre tanımlanmaya devam etmektedir.  Devlet, 

varlığını korumak için temelde kendi olanaklarına ve gücüne dayanması 

gerektiğinden ekonomi unsuru ulusal gücü arttıran bir etken olarak  devletin daha 

                                                 
2 Buna göre, “yeni güvenlik, güvenlik anlayış ve uygulamalarının merkezine vatandaşı 

yerleştirmeyi hedefleyen topyekün bir yenilenme girişimidir, diğer bir değişle, güvenlik 
vatandaş içindir, bu nedenle devlet güvenliği vatandaşın güvenliğini sağlamakta kullanılan bir 
araçtır, asla amaç değildir”. Pınar, Bilgin, “Soğuk Savaş Sonrası Dünya Güvenlik Gündeminde 
Değişim Eğilimleri”, 3 Şubat 2005, s.2, www.tesev.org.tr/etkinlik/conf_3feb_pbilgin.php 
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güçlü olmasını sağlaması  nedeniyle önem kazanmaktadır.   Bu nedenle devlet 

dışarıda pazar ve yatırım olanaklarını yaratma ve bunları koruma yönünde tutum 

sergilediğinden, diğer devletlerin de dışarıda aynı maksatla faaliyette bulunmaları 

herhangi bir zamanda çıkarların çatışmasına zemin hazırlayarak ulusal güvenliğe 

etki yapmaktadır. Günümüzde çoğu devlet için iktisadi çıkarlarını koruma 

çabaları iktisadi güvenlik başlığı altında ele alınarak, iktisadi güvenliğe verilen 

zarar ulusal güvenliğe yönelik  tehdit kapsamında değerlendirilmektedir.  

Bu çerçeve içinde, sanayileşmiş ülkeler açısından stratejik değere sahip 

doğal kaynakların dünya üzerinde eşitsiz dağılımı önemli siyasi sonuçlar 

doğururken, tarihçi Roy Medvedev'in ileri sürdüğü gibi,3 dünyada, doğal 

zenginliklerinin büyük bir bölümü kullanılmadan korunabilen dört ülkeden biri 

olan Kazakistan’ın dünya gündeminin merkezine oturarak çeşitli  güçlerin önce 

iktisadi  daha sonra askeri-siyasi nüfuz mücadelesinin yaşanacağı sahneye 

dönüşmesi  çalışmamızın ana temasını oluşturmaktadır.  Nitekim, ABD’nin en 

azından petrol şirketleri aracılığıyla Orta Asya bölgesine  iktisadi  olarak nüfuz 

etme çabaları 1990’lı yıllar boyunca olanca hızıyla sürerken, Batı’lı güçlerin 

dayattığı demokrasi, insan hakları ve pazar ekonomisi gibi kavramların 

özümsenmesi ve Batı yanlı politikaların izlenmesi, Kazakistan için, Batı'dan 

gelecek mali ve teknolojik desteğin sağlanması açısından önem kazanmıştır. 

Böylece, Batı’dan gelecek siyasi ve iktisadi desteğe duyulan ihtiyaç sonucunda 

kısa bir süreliğine de olsa bir zamanlar “kapitalist” diye burun kıvrılan dünyadan 

medet umulur hale gelinmiştir. Ancak, gün geçtikçe  eski Sovyet 

cumhuriyetlerinin bir çoğunun nazarında Batı’nın “prestiji” zedelenirken, eskiden 
                                                 
3 Diğerleri, Rusya, Kanada ve Avustralya'dır . Medvedev, R., “Stanovleniye Kazahstanskoy 

Modeli Ekonomiki”, Kazahstanskaya Pravda, 13.10.2006, www.kazpravda.kz. (Kazakistan 
Modeli Ekonominin Oluşumu) 
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Moskova'nın kendilerini sömürdüğüne dair var olan inanç da tarihin 

derinliklerine gömülmeye “mahkûm“ olmuştur. Bu durumdan hoşlanmayan 

ABD, özellikle, 21. yüzyıla girerken  enerji güvenliği, uygar dünyayı tehdit eden 

tehlikelerle mücadele gibi söylemler eşliğinde ama bu sefer sadece iktisadi değil 

askeri-siyasi olanaklarını da kullanarak  bölgede etkinliğini  arttırmaya 

yönelmiştir. Buna karşılık, ABD politikalarını kendi çıkarları açısından bir tehdit 

olarak kabul eden Rusya ve Çin, bulundukları bölgede istikrarın sağlanmasının 

kendi sorumlulukları altında olduğunu beyan ederek,  bölge üzerinde yeniden 

etkinliklerini arttırma çabasına girmişlerdir.4 Fakat, bu sefer, Avrasya kıtasının  

iki önemli gücü Rusya ve Çin ile uzun bir kara sınırına sahip Kazakistan’ın gerek 

ülkesinde barındırdığı  Rus azınlığı gerek Çin’in kalabalık nüfusu ve tarihsel 

toprak iddiaları nedeniyle  toprak bütünlüğüne ilişkin endişeleri canlandırılmaya 

başlanmıştır. Böylelikle, yeni dünya düzeninde global güvenlik gündemine 

eklemlenen yeni boyutlar ışığında Kazakistan'ın gerek jeopolitik çevresinde 

gerek ülke içinde cereyan eden gelişmeler  ülkenin anayasal düzeni ve toprak 

bütünlüğüne  yönelik  endişenin artmasına yol açarken, bu doğrultuda, bireyler ve 

ülke içindeki diğer toplumsal birimlerin devletin güvenlikleştirilmesiyle 

“güvende” olacakları anlayışından hareketle devlet yapısının güçlendirilmesi 

sorunsalı5 ulusal güvenlik bağlamında önem kazanmıştır.  Bunun sonucunda, 

“özgürlük ve bağımsızlığı elde etmek yeterli değildir, önemli olan onu 

                                                 
4  Bununla birlikte, günümüzde ABD tehlikesi karşısında kaçınılmaz olarak işbirliği yapan Çin ile 

Rusya açısından  geçerli olan “ortaklığın”, ABD’nin bölgeden gitmesi durumunda devam 
edeceği şüphe uyandırmaktadır.  

5 Sovyetlerden miras aldığı devlet aygıtının merkeziliği, kamu yararının diğer tüm özel 
çıkarlardan üstünlüğü, kendilerinin güvende yaşamaları bakımından devlet aygıtı eylemlerinin 
sorgulanmazlığı/haklılığı anlayışının bilhassa toplumun çoğunluğu tarafından benimsenmişliği 
gibi faktörler, ülkede devlet otoritesinin pekiştirilmesini kolaylaştırmıştır. 
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koruyabilmek, pekiştirmek ve gelecek nesillere aktarabilmek“6 mantığına dayalı 

varlığını korumaya ilişkin endişe, çeşitli güçler arasında dengenin sağlanması 

için çabalanmasında  etkili rol oynamaya başlamıştır. 

 Bu çerçeve içinde, her ne kadar, uluslararası ilişkileri basite indirgediği 

konusunda eleştirilse bile, uluslararası ilişkileri kapsamlı bir şekilde açıklama 

gayreti taşıyan neorealist kuramın araştırdığımız konuya ışık tutacağı inancı 

taşımakla birlikte, neorealist paradigmanın Kazakistan’ın güvenliğine ilişkin bir 

analizde ne kadar uygulanabilir  olduğu konusuna açıklık kazandırılması 

gerektiği düşünülmektedir. Zira,  Orta Asya7 bölgesindeki ülkelerin “ulus devlet” 

niteliğine ilişkin yapılan eleştiriler bu açıklamayı  gerekli kılmaktadır.  Diğer bir 

değişle, var olmayan milliyetçiliklerin yaratıldığı  ve sınırlarının Sovyet 

idaresince belirlendiği Orta Asya Cumhuriyetleri için ulus devletten dolayısıyla 

ulusal güvenlikten bahsetmek ne kadar doğrudur? Kuşkusuz, “Eski Sovyet 

topraklarında oluşmuş henüz devlet olamamış birer varlık olarak”8 

değerlendirilen Kazakistan ve diğer Orta Asya Cumhuriyetlerinin modern 

anlamda ulus-devlet olma yönünde geçirdikleri süreç, modern ulus devletlerin 

doğdukları Avrupa’daki süreçlerden büyük farklılık göstermekte, fakat, 

elimizdeki çalışmanın amacı, “Sovyet sisteminin içinden doğan Orta Asya 

                                                 
6  Poslaniye Prezidenta Respubliki Kazahstan N. Nazarbaeva Narodu Kazahstana, Ekim 

1997, www.akorda.kz ( Kazakistan Cumhurbaşkanının Kazakistan Halkına Seslenişi) 
7  SSCB'nin dağılmasından sonraki yıllarda, daha önce Kazakistan ve Orta Asya cumhuriyetleri 

olarak ele alınan Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan, Türkmenistan ve Tacikistan devlet 
başkanları 1993 yılında bir araya gelerek sözkonusu ülkelerin bulunduğu bölgenin Merkezi 
Asya olarak adlandırılması konusunda ortak karara varmışlardır. Merkezi Asya ile kastedilen 
Kazakistan ve Orta Asya cumhuriyetleridir. Türk siyasi literatüründe Merkezi Asya ülkeleri 
Orta Asya olarak tanımlandığından ve çalışma Türkiye'de Türkçe yazıldığından kolaylık 
sağlanması bakımından çalışmada da “Orta Asya “ teriminin kullanılması uygun görülmüştür. 
Dolayısıyla, çalışma boyunca “Merkezi Asya” yerine “Orta Asya “ kullanılacaktır. 

8 S., Akimbekov, “Politiçeskiye Protsesı v Kazahstane i Rossisko-Kazahstanskiye Otnoşeniya”, 
Vostok, Nauka Yayınları, Moskova, cilt 4, Temmuz-Ağustos 2004, s.90. (Kazakistan'daki 
Siyasi Süreçler ve Kazakistan–Rusya İlişkileri) 
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Cumhuriyetlerinin birer yapay devlet olarak nitelendirilmesi”9  ile “bölgedeki 

Müslüman nüfus içinde modern anlamda hiçbir ulusun gelişmemiş oldukları”10 

iddiasına yönelik değildir. Bu konuya ilişkin çalışmamızın temel hareket noktası, 

Kazakistan’ın ve diğer Orta Asya Cumhuriyetlerinin, biçimsel olarak bir devlet 

kabul edildiği  ve uluslararası platformda böyle tanındığı gerçeğidir, nitekim, 

devlet olmanın tüm maddi koşullarını yerine getirdiği gerekçesiyle Kazakistan’ın  

(ve diğer Orta Asya Cumhuriyetlerinin) bağımsızlığı  BM’ye üye tüm  devletler  

tarafından tanınmıştır.  Böylece, SSCB'nin dağılması ile birlikte tarihinde ilk kez 

bağımsız bir ulus devlet olarak dış dünya ile etkileşime geçen Kazakistan, bir 

yanda ülke içinde çeşitli iktisadi, toplumsal, siyasi-askeri sorunlarla baş etmek 

zorunda kalırken diğer taraftan yeni çevresine ve yeni dünya düzeni koşullarına 

uyum sağlamaya yönelmiştir. Bu çerçevede, ülke ekonomisini düzlüğe çıkarma 

sorunsalı öncelik kazanırken, diğer taraftan devletin inşası ve devlet aygıtının 

“güçlendirilmesi” konuları önemli bir mesele haline gelmiştir.  Çünkü, 1990'lı 

yıllar boyunca eski Sovyet sahasında ortaya çıkan ”belirsizlik” Batı tipi 

demokrasiye geçiş sürecini hızlandırmak isteyenler ile anarşiye son verecek 

“güçlü bir ele” ihtiyaç duyan akımlar arasında inişli-çıkışlı bir mücadelenin 

yaşanmasını kaçınılmaz kılmıştır. Geçiş sürecinin körüklediği ayrılıkçı, 

milliyetçi, dinci dalgalar ve değişik suç(uyuşturucu/silâh) şebekeleri sosyo-

ekonomik sorunlarla birlikte devlet gücünün zayıfladığı eski Sovyet nüfuz 

sahasında ciddi istikrarsızlık kaynakları olarak boy göstermiştir. Bu geniş alanda 

çeşitli ulusların kimlik arayışı ve uluslaşma/devletleşme hedefleriyle kendi ulusal 

                                                 
9 Alain Giroux, “Kazakistan: Asya Devinin Potansiyeli ve Ekonomik Modeli”, Semih Vaner (ed.), 

Unutkan Tarih Sovyet Sonrası Türkdilli Alan, İstanbul, Metis Yayınları, 1997, s.320. 
10 Olivier, Roy, Yeni Orta Asya Ya Da Ulusların İmal Edilişi,İstanbul, Metis Yayınları, 2005, 

s.9. 
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kimliklerinin tayininde “biz” ve “öteki” ayırımını gündeme taşımaları sonucunda 

ortaya çıkan farklılaşma olgusu belirsizliğin ve istikrarsızlığın artmasına yol 

açarken, böyle bir ortamda hem   nükleer silahlara  hem önemli doğal kaynak 

rezervlerine sahip olan Kazakistan ABD başta olmak üzere   çeşitli dış güçlerin   

mücadele alanına dönüşmüştür.  Yer altı zenginlikler hegemonik güçlerin iktisadi 

olanaklarını arttırmaları için önemli bir kaynak teşkil ederken, Kazakistan’ın 

sahip olduğu nükleer potansiyelin kendilerine karşı kullanılabileceği endişesi bu 

güçlerin varlıklarını koruma yönünde politikalar izlemelerini kaçınılmaz 

kılmaktadır. Bu  çerçeve içinde çalışmamızda,  çeşitli hegemonik güçler arasında 

yaşanan  siyasi-iktisadi mücadelenin,  sınır/toprak ve azınlık sorunları bulunan 

Kazakistan’ın güvenliğini tehdit ettiğini özellikle, dış güçlerin Kazakistan’ın 

kırılgan nüfus yapısı ve azınlık meselesini kendi çıkarları doğrultusunda  

kullanarak ülkenin toprak bütünlüğüne yönelik tehdit yaratabileceğini ileri 

sürmekteyiz. Burada, Soğuk Savaş sonrası dönemde uluslararası sistemin 

değiştiği ya da dönüştüğü, bu doğrultuda devletin egemenliğinin zayıfladığı 

yönündeki savlara  şüpheyle yaklaşılmaktadır. Çünkü, fikirlerin, insanların, 

malların ve üretim faktörlerinin uluslararası dolaşımındaki artış olan 

küreselleşmenin egemenlik için bir tehdit oluşturduğunu ve küreselleşme 

çerçevesinde çağdaş gelişmelerin sistemin doğasını dönüştürdüğünü söylemek 

zordur.11   Sistemin anarşik özelliği devam etmekte ve bu durum böyle devam 

                                                 
11 Krasner’e göre, sermaye piyasasındaki gelişmelerin yanı sıra fikirlerin yayılması da yeni 
değildir, 4. yüzyılda Hıristiyanlık, 7. ve 8. yüzyıllarda  Hz. Muhammed’in fikirleri  gibi insanların 
bu dünyadaki ahlaki davranışlarını ve  diğer taraftaki ölümsüzlüklerini etkileyen dini düşünceler 
20. yüzyılda telefon, faks ve internet  ile etkili olan düşüncelerden daha politiktir. Keza, ne büyük 
bir trajedi olursa olsun AIDS gibi hastalıklar daha önce meydana gelen evrensel hastalıkların 
ekonomik, sosyal ve politik kurumlara yaptığı etkiden daha az bir etkiyi nüfus üzerinde 
göstermiştir. Bu bağlamda, devletler geçmişte de meydan okumalarla karşı karşıya kalmışlardır. 
Ama, küreselleşme devlet kontrolüne karşı meydan okurken, devletin otoritesini ise niteliksel 
olarak değiştirememektedir.  Stephen, Krasner, “Küreselleşme ve Egemenlik” (çev.) Filiz Cicioğlu 
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ettiği sürece rekabet sisteminde hayatta kalan birimler yeni koşullara ve kendi 

çevresine adapte olmaktadırlar, diğer taraftan kendilerini korumayı da 

sürdürmektedirler.  Bu iddiamız  kuramsal olarak neorelist paradigma üzerinde 

kurgulanmakta olduğundan çalışmamızın birinci bölümünde  neorealizmin 

kuramsal çerçevesi, temel kavramları ve eleştirisi, ikinci bölümde ise 

Kazakistan’ın güvenliği sorunsalı  ele alınmaktadır.  İçsel etkenler özellikle,  

doğal kaynakların  üretimi ve taşınması sorunu dış güçlerin çıkar çatışması 

bağlamında analiz edilirken, bu güçlerin ülke üzerinde kontrollerini pekiştirmek 

için azınlık ve sınır sorunları gibi anlaşmazlık konularını siyasi baskı aracı  

olarak kullanabileceklerine dikkat çekilmektedir. Nitekim, çalışmamızın üçüncü 

bölümünde ülke üzerinde yaşanan güç mücadelesi  ABD, Rusya, Çin ve Türkiye 

örneğinde ele alınarak Kazakistan’ın güvenliğinin nasıl etkilendiği veya uzun 

vadede nasıl zarar göreceği  üzerinde durulmaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                      
ve Şükrü Cicioğlu, e-akademi, sayı 62, Nisan 2007, s.1-s.7, www.e-akademi.org 
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BİRİNCİ BÖLÜM 

 

NEOREALİST OKULUN KÖKENİ VE ULUSLARARASI 

İLİŞKİLERE İLİŞKİN TESPİTLERİ 

 
 

1. Neorealizmin Kökeni, Temel Unsurları ve Varsayımları 

A. Realizm 

Dünyada olup biten pek çok olayı ve olaylar arasındaki ilişkileri anlamaya 

ilişkin çabalar uluslararası ilişkiler alanındaki teorileşme çalışmalarının hız 

kazanmasında önemli bir rol oynamıştır.12 Daha önce alanımıza ilişkin çeşitli 

çalışmaların ele alındığı ve bunlardan bir çoğunun eski Çin, Yunan dönemlerine 

kadar uzanmakta olduğu bilinse de13 bu çalışmalar uluslararası ilişkiler alanına 

ilişkin kuramsal bir katkı sağlamaktan uzak kalmışlardır. Eski Yunan 

düşünürlerinin çalışmalarından14 Birinci Dünya Savaşına kadar ortaya konulan 

çalışmalarda uluslararası ilişkileri ilgilendiren birtakım hususlar ele alınmışsa da 

bunlar daha çok tarih, uluslararası hukuku kapsayan konular olmuşlar ve devlet 

adamlarının anıları ve konuşmalarından ibaret kalmışlardır.15 Uluslararası 

ilişkilerdeki olaylar ve dinamikler üzerine kapsamlı çalışmalar İkinci Dünya 

Savaşı sonrası dönemden itibaren yapılmaya başlanmış ve uluslararası ilişkiler 

disiplininin kendine özgü bir çalışma alanının oluşma sürecinde bu dönemde 

                                                 
12 En yaygın anlamıyla uluslararası ilişkiler devletler arasındaki ilişkileri inceleyen bir bilim dalı 

ve bir disiplin olarak Birinci Dünya Savaşı sonunda savaşı önleyebilmek amacıyla ortaya 
çıkmıştır. Bu konuda,Faruk Yalvaç, “Uluslararası İlişkiler Kuramında Yapısalcı Yaklaşımlar, 
Atilla, Eralp, (der.) Devlet, Sistem ve Kimlik Uluslararası İlişkilerde Temel Yaklaşımlar”, 
8.baskı, İstanbul, İletişim Yayınları, 1996,  s.131-184. 

13 A. Nuri Yurdusev, “Uluslararası İlişkiler Öncesi”, Eralp, a.g.e., s.15 -.55. 
14 Yunan düşünür Thucydides'in “Peleponezya Savaşları Tarihi” isimli eseri bu alanda yapılmış 

çalışmaların ilk örneklerinden kabul edilmektedir. Thucydides, History of the Peloponnesian 
War, M.I.Finley (der.), Harmondsworth, Penguin, 1972. 

15 James E. Dougherty ve Robert L. Platzgraff, Contending Theories of İnternational Relations, 
3. baskı, New York, Harper Collins Publishers, 1990. 
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ortaya konulan çalışmaların ve düşüncelerin önemli etkisi olmuştur.16 Bir çok 

bilim adamı savaş ve silâhsızlanma, güvenlik, güç dengesi, diplomasi gibi 

etkenler üzerinde çalışmalarını yoğunlaştırırken, tüm zorluklara rağmen, 

uluslararası ilişkilerin ayrı bir disiplin haline gelmesine ve bu alanda 

teorileşmenin gelişmesine zemin hazırlamışlardır. Bu genel atmosfer içinde 

uluslararası ilişkilere yönelik araştırmalar yapan bilim adamları çeşitli kalıplar 

içerisinde birbirinden farklı varsayımlar öne sürerek dünyadaki olayları ve 

olguları anlamamız için değişik yaklaşımlar ortaya koymuşlardır. 

Yalnızca uluslararası ilişkilerde değil, diğer bilim dallarında da her bir 

araştırmacı olguları, olayları ve onlar arasındaki ilişkileri anlamak için bir 

çerçeveye veya diğer bir değişle teoriye ihtiyaç duymaktadır. Bu açıdan, teori, 

tüm disiplinler için bir temeldir.17  Teoriler, bilgiyi belli bir düzene koymamıza ve 

önemli sorular sormamıza, öncelikleri saptamamıza yardım etmektedir.18 Teoriler, 

aynı zamanda, geleceği öngörmemize de yardımcı olmaktadırlar.19 Bununla 

birlikte, uluslararası ilişkiler alanında ortaya konulan kuramları doğrudan sınamak 

olanaksızdır. Ancak, kuramın ortaya koyduğu varsayımlar gözlemsel sınamaya 

tabi tutulabilmekte ve kendi içinde tutarlı, inanılır ve mantıklı olup olmadığı 

sorgulanabilmektedir. Nitekim, sosyal bilimlerde teoriler, doğa bilimlerindeki 

kadar katı bir sınamaya tabi tutulmadan yapılmış genellemeler anlamına gelen 

varsayımlardan oluşmaktadırlar.20 

Öte yandan, uluslararası ilişkilerde teorileşme ve uluslararası ilişkilerin ayrı 

                                                 
16 John H.Herz, Uluslararası İlişkiler disiplininin şekillenmesinde Hans Morgenthau'nun özel bir 

yeri olduğuna işaret etmektedir. John H.Herz, ”Political Realism Revisited”, İnternational 
Studies Quarterly, cilt 25, sayı 2, 1981, s.182-s.197. 

17 Dougherty, a.g.e., s.1. 
18 Dougherty, a.g.e., s.16. 
19 Tayyar, Arı, Uluslararası İlişkiler Teorileri, 3.baskı, İstanbul, Alfa Yayınları, 2004, s. 27. 
20 Arı, a.g.e., .23. 
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bir disiplin olma gayretinin Anglo-Amerikan merkezli bir çıkış noktasına sahip 

olduğunu unutmamak gerekmektedir.21  Dünya düzeninin ve bu düzenin doğası ile 

işleyişinin Anglo-Amerikan merkezli bakış açısından hareketle ve onların değer 

yargıları çerçevesinde açıklanmaya çalışılması ise uluslararası teorilerin kapsayıcı 

niteliğini anlamsızlaştırmaktadır. Ancak, uluslararası ilişkilerin ayrı bir disiplin 

olarak gelişme çabalarının geçmişine baktığımızda bunun henüz çok kısa bir 

döneme uzandığına tanık olmaktayız.22 Bu durumda, bu yöndeki çabaların kendi 

içlerinde yeni açılımlar yaparak dünyada olup bitenleri daha kapsayıcı ve daha 

bilimsel bir niteliğe kavuşturmak için gelişim süreci içinde olduklarını söylemek 

yanlış olmasa gerekir. Vasquez, 20.yüzyıl uluslararası ilişkiler tarihçesini kabaca, 

idealist, realist gelenek ve davranışsal tepki evresi olarak üçe ayırmaktadır23. 

İdealist evre tüm insanlığın çıkarlarının uyumu ve barışçıl bir dünya düzenine 

olan inancın gerek devlet adamları gerek akademik çevrede ağırlık kazandığı bir 

evre olmuştur. Temelleri Aydınlanma'dan gelen ve 19. yüzyıldaki liberal 

düşüncenin etkisinde gelişen idealizmin insan doğasına ilişkin iyimser yaklaşımı 

ve uluslararası alandaki sorunlara aklın çözüm getirmesi gerektiği yönündeki 

düşünceleri, uluslararası ortamın daha akılcı olarak düzenlenebileceği savlarına 

dayandırılmıştır. Bu bağlamda, J.Locke, Jeremy Bentham, J.S.Mill'in görüşleri 

                                                 
21 Özellikle, 1. Dünya Savaşının çıkışının öngörülememesi ve 2. Dünya Savaşının 

engellenememesi ve bu iki savaş arası dönemde dünya siyasetinde beliren gelişmeler ve 
karmaşa, ağırlıklı olarak Avrupalı ve Amerikalı düşünürler arasında, birey ve devletlerin 
davranışlarının nasıl bir düzenli yapıya dönüştürülebileceği, barışçıl bir dünya düzeninin nasıl 
kurulabileceği ve savaşın nedenleri konusunda çeşitli tartışmaların ortaya atılmasında etkili 
olmuştur. Keza, İngiltere ve Amerika Birleşik Devletlerinde, ilk uluslararası ilişkiler bölüm ve 
kürsüleri, ayrıca bu alanla ilişkili çeşitli kuruluşlar kurulmuş ve bu ülkelerde bu dönemde 
siyaset bilimi bölümlerinde uluslararası ilişkiler dersleri artış göstermiştir ve uluslararası 
ilişkilere dair ilk kitaplar da bu dönemde yayınlanmaya başlanmıştır. Bu gelişmeler ışığında, 
uluslararası ilişkilerin bilimsel ve daha iyi anlaşılmasını sağlamanın yanısıra daha akıllı bir dış 
politika oluşturulmasını etkilemek gayesinin olduğunu söylemek mümkündür. Eralp, 
a.g.e.,s.64-68. 

22 Dougherty, a.g..e., s.9. 
23 John A.Vasquez, The Power of Power Politics: From Classical Realism to 

Neotraditionalism, United Kingtom, Cambridge University Press, 1998, s.33. 
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idealizmin felsefi temellerini oluştururken uluslararası ilişkileri devletlerarası 

ilişkilerin ötesinde algılayan Immanuel Kant ile devletin, başkalarını dikkate 

almadan kendi gerekliliklerine göre hareket edebileceğini reddeden Grotius'un 

düşünceleri 20.yüzyıl idealizminin şekillenmesinde önemli rol oynamıştır. 

İnsanlığın devletler halinde örgütlenmelerinin geçici bir durum olduğunu ve 

bugünün anarşi, savaş halinin yerini ebedi barışa bırakacağını söyleyen idealist 

anlayışı benimseyen devlet adamları ve düşünürler24 Birinci Dünya Savaşının 

insanlık açısından yarattığı felâketlerin bir daha yaşanmasını önleyebilmek25 ve 

barışçıl bir dünya kurabilmek için uluslararası sistemin akılcı düzenlenmesi, eski 

güç dengesi yaklaşımlarını ortadan kaldıracak kolektif güvenlik prensibine dayalı 

uluslararası kurumsallaşma ve işbirliği savlarını ortaya atmışlardır.26 Öte yandan, 

aslına bakılırsa, kendilerini idealist olarak niteleyen bir taraf olmamıştır.27 Realist 

düşüncenin kendini tanımlama sürecinde görüşlerini netleştirip 

sistematikleştirirken bir ideal ve ütopya peşinde oldukları iddia edilen yazarlar 

için idealist kategorisi oluşturulmuş, böylelikle realizm kendi çerçevesini 

oluşturmaya çalışırken ”öteki” anlamında idealizmi yaratmıştır28.  

Birinci Dünya Savaşı ve sonrasında dünya barışının sağlanmasına yönelik 

atılan adımların ve çabaların olumlu netice vermemesi sonucu ortaya çıkan hayal 

                                                 
24 İdealist paradigmanın gelişmesine önemli katkı sağlayan yazarlar arasında Alfred Zimmern, 

S.H. Bailey, Philip Noel-Baker, David Mitrany, James T. Shotwell, Pitman Potter gibi yazarları 
saymak mümkündür. Vasquez, a.g.e., s.34. 

25 Vasquez, a.g.e., s.33. 
26 Bu yöndeki düşünceler dönemin ileri gelen devletlerinden ABD ve İngiliz devlet adamlarının 

bazılarını da etkisi altına almış ve barış, işbirliği, açık diplomasi, silâhsızlanma, hukuk gibi 
kavramlar döneme damgasını vuran ana kavramlar olmuştur. Bu kavramların ve düşüncelerin 
uygulamada, öncelikle, Milletler Cemiyetinin kurulması, silâhsızlanma konusunda toplanan 
konferanslar ve akabinde imzalanan sözleşmelerin yanısıra Briand-Kellog Paktı, Litvinov 
Protokolü gibi önemli yansımaları olmuştur.  Ancak, Kellog Paktında tarafların savaşı milli 
politikalarına alet etmeyeceklerini belirten niyetleri İkinci Dünya Savaşının çıkmasını 
önleyememiştir. 

27 Vasquez, a.g.e., s.33. 
28 Eralp, a.g.e., 60  
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kırıklığı ve umutsuzluk uluslararası sistemin doğası hakkında olumlu görüşlere 

sahip olan idealist savlara yönelik söylemler ve eleştirilerin artmasına yol açarak, 

idealist düşüncenin önermelerinin reddedilmesi ve bağımsız bir politika biliminin 

oluşturulması gerektiği, hukuk, etik değerler ve adalet anlayışına karşılık politika 

araştırmalarında odağın devletlerarası ilişkileri belirleyen faktörler olması 

gerektiği vurgulanmaya başlanmıştır.29 Bunun sonucunda uluslararası sistemin 

doğasını çatışmacı bir içerikle tanımlayan ve siyasal gerçekçilik adı verilen realist 

kuram özellikle 1940'lardan itibaren uluslararası politika alanında yapılan 

çalışmaların ağırlık noktasını oluşturmaya başlamıştır. Bu çerçevede, İkinci 

Dünya Savaşından önce başlayan idealizmin sorgulanması yönündeki çabalar 

İkinci Dünya Savaşından sonra ivme kazanmış ve kısa bir aralıkla iki dünya 

savaşının yaşanması, birincisinden sonra atılan adımlarlara karşın ikincisinin 

önlenememesi yeni düzenin olması gereken değil de var olan güç ilişkileri 

çerçevesinde şekillendirilmesini ileri süren realist düşüncenin ağırlık kazanmasına 

uygun ortam hazırlamıştır. Böylelikle, Anglo-Sakson ülkelerinin kendine özgü 

dünya algısı ve değerler sistemi içinde filizlenen ve modern uluslararası sistemi, 

bu sistemin doğasını ve işleyişini açıklama gayretiyle ona ilişkin önemli 

varsayımlar ortaya koyan realist düşünce uzun bir süre uluslararası ilişkilerde 

hakim bir paradigma olmayı başarmıştır.30 Ayrıca, burada altını çizmek gerekir ki, 

                                                 
29 Eleştiriler, tüm insanlığın hak ve sorumluluğu, evrensel hukuk, serbest ticaret, dünya ölçeğinde 

karşılıklı işbirliği gibi kavramlardan hareketle barışçıl bir dünya düzenine ulaşılabileceğini ileri 
süren liberal düşüncenin önermelerine yönelik yoğunlaşmış, uluslararası hukuk ve uluslararası 
örgütlerin barışı sağlamadaki başarısızlıkları hedef noktası haline gelmiştir. Bu konuya ilişkin 
kapsamlı eleştirilerden biri İngiliz tarihçi E. H.Carr'ın The TwentyYears' Crisis (1939) adlı 
çalışmasıdır.E. H. Carr ile birlikte idealist önermelere ciddi eleştiriler getiren ve realist 
paradigmanın gelişimine önemli katkı sağlayan yazarlar arasında ise Frederick Schuman, 
Harold Nicolson, Reinhold Niehbur, George Schwarzenberger, Martin Wight, Hans 
Morgenthau, George F. Kennan gibi yazarları v.b. saymak mümkündür. 

30 Realist teori, ABD'de uluslararası ilişkiler disiplininde 1940'lardan 1960'lara kadar hakim 
olmuştur. Dougherty, a.g.e., s.81. 
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realist düşüncenin uluslararası ilişkiler disiplinine en önemli katkısı, uluslararası 

ilişkileri  kurumlar veya olaylardan çok kavramlar aracılığıyla incelemenin 

öncülüğünü yapmış olmasıdır.31 

Realist okulun düşünsel kökeni antik çağ düşünürü Thucydides'e32 

(İ.Ö.460–400) kadar uzanmakla birlikte, Nicollo Machiavelli33 (16.y.y.), Thomas 

Hobbes34 (17.y.y.) gibi düşünürler  realizmin fikir babaları olarak kabul 

edilirlerken, 1930'lu yıllardan itibaren İngiltere'de tarihçi Edward.H.Carr ve 

ABD'de Hans Morgenthau, Reinhold Niebuhr ve Heddley Bull, Robert Gilpin, 

Kenneth Waltz gibi isimler de realist yaklaşımın gelişimine önemli katkılar 

sağlayan yazarlar arasında sayılmaktadırlar. Kendi içerisinde pek çok farklı 

görüşü savunan yazarları barındırmasına karşılık realist kuramı destekleyen 

yazarların çoğu genel olarak bireyden yola çıkarak devlet ve sistem analiz 

düzeyinde devletlerin uluslararası ilişkilerde takındıkları tutumların ve 

uluslararası sistemin dinamiklerinin nasıl açıklanabileceği sorunuyla 

uğraşmaktadırlar.35 Bu çerçevede, realistler, homojen bir okul teşkil etmeseler de, 

temelde, uluslararası ilişkilere ilişkin ana varsayımları paylaşmaktadırlar.36 

Realist geleneğin öncüleri arasında kabul edilen N.Machiavelli, her ne 

kadar, bir uluslararası politika kuramı geliştirmemişse de politikaya karşı tutarlı 

bir tavır takınmış ve siyasetin kendi kurallarına göre açıklanabileceği inancına 

                                                 
31 Mustafa Aydın, “Uluslararası İlişkilerde Yaklaşım, Teori ve Analiz”,  Ankara Üniversitesi 

SBF Dergisi,  cilt 51, no 1-4, Ocak-Aralık 1996, s.94. 
32 Bölüm I dipnot 2'ye bakınız. 
33 Nicollo Machiavelli, Hükümdar, Karabulut, H.Kemal (çev.), 5.baskı, İstanbul, Sosyal 

Yayınları, 1998. 
34 Thomas Hobbes, Leviathan, Semih Lim (çev.), İstanbul, Yapı Kredi Yayınları, 1993. 
35 Mustafa, Aydın, ”Uluslararası İlişkilerin “Gerçekçi” Teorisi: Kökeni, Kapsamı, Kritiği“, 

Uluslararası İlişkiler, cilt 1, sayı 1, bahar 2004, s.37. 
36 Ole R. Holsti, “Theories of İnternational Relations and Foreign Policy: Realism and Its 

Challengers”, Controversies in İnternational Relations Theory: Realism and the Neoliberal 
Challenge, Charles W. Kegley JR (der.), New York, St. Martin's Press, 1995, s.36. 
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sahip olmuştur.37 Devlet adamlarına gücün azamileştirilmesi konusunda 

tavsiyelerde bulunan Machiavelli'nin siyasetin kendi kanunlarına göre 

açıklanabileceği inancı daha sonraları Realpolitik kavramında vücut bulmuş ve 

Machiavelli'den bu yana, İngiliz düşünür T. Hobbes'in dünyaya ve insanın 

doğasına ilişkin düşüncelerinin de etkisiyle, siyasal gerçekçiliğin temel mantığı ve 

unsurları değişmeden geçerliliğini koruyagelmiştir. İkinci Dünya savaşı öncesi 

E.H.Carr'ın öncülüğünde başlayan ama kuramsal çerçevesi H. Morgenthau'ın 

“Uluslararası Politika” adlı çalışmasıyla38 netleşen realizmin varsayımları Soğuk 

Savaşın doruğa çıktığı bir dönemde gerek akademik çevrede gerekse uygulamada 

üzerinde durulmaya değer görülmüştür. Nitekim, tarihçi E.H.Carr ve politik 

teorisiyen H. Morgenthau'nun iddiaları ve varsayımlarının, özellikle Amerikalı 

siyasetçiler ve akademisyenler üzerinde önemli etkisi olmuş39 ve bu dönemde 

büyük devletlerin güç elde etme politikaları realist bakış açısını haklı çıkaracak 

boyuta ulaşarak, siyasal gerçekçiliğin uzun bir süre hakim paradigma haline 

gelmesini sağlamıştır.  

Realizmin çerçevesine genel olarak değindiğimiz vakit, uluslararası 

ilişkilerde olanın anlaşılması için güç ilişkilerine bakılması gerektiği ve var olanın 

ulus devletlerden oluşan bir yapı olduğu anlaşılmaktadır.40 Yani, realist 

paradigmanın birinci varsayımlarından biri devletlerin, uluslararası politikanın en 

                                                 
37 Machiavelli, a.g.e., s.39. 
38 Hans J. Morgenthau'ın ilk kez 1948'de yayınlanan ve orijinal adı  Politics Among Nations olan 

kitabı uluslararası ilişkiler derslerinde başvurulan temel yapıtlardan biri kabul edilmektedir. Bu 
kitap Türkçe’ye Uluslararası Politika: Güç ve Barış Mücadelesi olarak Baskın Oran ve Oskay 
Ünsal tarafından çevrilmiş ve bu çalışmada sözkonusu Türkçe kitaptan yararlanılmıştır. Hans J. 
Morgenthau, Uluslararası Politika: Güç ve Barış Mücadelesi, (çev.) Baskın Oran ve Oskay 
Ünsal , 1.Baskı (Türkçe), Ankara, Sevinç Matbaası, 1970. 

39 Holsti, a.g.m.,s.36. 
40 Dougherty, a.g.e., s.81. 
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önemli aktörü olduğudur.41 Zaten, realistler, bir coğrafya üzerinde tesis edilmiş 

gruplara, uluslararası ilişkilerin merkezi oyuncuları olarak odaklanmaktadırlar42. 

Bu anlamda, çeşitli dönemlerde varlığını sürdüren site-devletleri veya 

imparatorluklar, daha sonra ulus-devletler uluslararası ilişkilerde dominant 

birimler olarak ortaya çıkmaktadırlar.43 Devletler sahip oldukları kapasite 

bağlamında   değilse bile, benzer işlevleri yerine getirmeye çalışmaları anlamında 

birbirinin aynıdır. Bu nedenle, yukarıda da değindiğimiz gibi, ister Antik Yunan 

şehir devletlerini ister modern anlamda ulus-devletleri ele alalım devlet her yerde 

aynıdır.44 Devletlerin sorumlu oldukları, düzen sağlayan ve kurallara uyumu 

denetleyen bir üst otorite olmayışından uluslararası ortam anarşiktir45 ve 

devletlerin davranışlarının anlaşılabilmesi için ulusal çıkar kavramına başvurmak 

gerekmektedir. Ulusal çıkar, dış politikanın anahtar kavramıdır.46 Devletler 

arasında çıkar çatışmalarının süreklilik arz etmesi nedeniyle çatışma dolu bir 

ortamda devletlerin en önemli amaçları ise varlıklarını korumaktır. Çatışmaların 

nihai çözümü savaş olduğundan devletler için önemli olan güç elde etmektir. Bu 

nedenle realistler için uluslararası politika güç etrafında dönmektedir.47 Devletler 

kendi aralarında birleşme yoluna gitseler de varlıklarını korumak için temelde 

kendi olanaklarına dayanmak zorundadırlar. Devletlerin davranışları ve 

uluslararası sistemin işleyişi ise evrenseldir. Bundan dolayı realist yaklaşımın 

                                                 
41 Vasquez, a.g.e., s.156.  Realist yaklaşımda sistem devlet ağırlıklı bir yapıdan oluşmakla birlikte, 
devlet dışı aktörlerin varlığı yadsınmamaktadır. Fakat devlet dışı aktörler devlete nazaran daha az 
önemlidirler ve devlet dışı aktörlerin hareket sahasını belirleyen yine devlettir. Dolayısıyla, devlet 
dışı aktörlerin uluslararası ilişkilerin gündemini belirleyebilme ve etkileme bakımından ciddi bir 
rolleri bulunmamaktadır.  
42 Holsti, a.g.m., s.37. 
43 Holsti, a.g.m., s.37. 
44 Kenneth N. Waltz, Uluslararası İlişkiler Kuramı ve Dünya Siyasal Sistemi, Ersin, Onulduran 

(çev.), Ankara, Ankara Üniversitesi SBF Basın ve Yayın Yüksek Okulu Basımevi, 1982. 
45 Hedley Bull, The Anarchical Society: A Study of Order  in World Politics, New York, 

Columbia University Press, 1980. 
46 Joseph Frankel, International Relations, 2.baskı, Oxford, Oxford University Press, 1969, s.36. 
47 Morgenthau, a.g.e., s.31. 
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varsayımları tüm devletler ve tüm zamanlar açısından geçerlidir. Realistlerin 

uluslararası politikanın merkezi birimi olarak ele aldıkları devlete içkin bakışları 

oldukça basittir, hatta realizmin ulus-devletle ilgili bir kuramı bile yoktur48. 

Devletler birbirine benzeyen egemen ve yekpare birimlerdir, iç ve dış siyasi 

yapıları ayrı olarak ele alınmakta, bundan dolayı devletlerin iç yapılarına bakma 

gereği duyulmamaktadır. Zaten iç ve dış siyasi sistem ayrımı realizmin temel 

özelliği olarak kabul edilmektedir.49 Yani iç sistemler (devlet içi sistem) 

aralarında alt-üst ilişkisi olan, birbirlerinden işlevsel olarak ayrılmış birimlerden 

oluşmaktadır. Uluslararası sistem ise alt-üst ilişkisi olmayan birbirine eşit ve 

işlevleri aynı olan egemen devletlerden oluşmaktadır, bundan dolayı bir üst 

denetim sözkonusu değildir.  

Realizmin bu çerçevede özetlemeye çalıştığımız mantığının temel hareket 

noktası ise insandır. Realistlere göre, uluslararası ilişkilerin anlaşılması 

bakımından insanın doğası önemli bir yere sahiptir. Realizmde, insanın doğasına 

ilişkin olumsuz yaklaşımın teolojik versiyonu St. Augustine ve Reinhold 

Niebuhr'de, laik versiyonu ise Machiavelli, Hobbes ve Morgenthau'da 

görülmektedir.50  İnsan doğasına ilişkin olumsuz yaklaşımdan hareketle, insanlar 

gibi devletler de insanların doğa halinden kurtulmak amacıyla bir araya gelerek 

oluşturdukları bir siyasal varlık olduklarından, güç ve çıkar peşinde 

koşmaktadırlar. Diğer bir ifade ile insanların doğuştan sahip oldukları ve 

değiştirilmesi mümkün olmayan sözkonusu olumsuz özellikleri devlete 

                                                 
48 Eralp, a.g.e., s.79. 
49 Dougherty, a.g.e., s.81 
50 Holsti, a.g.m., s.35- s.41. Genel bir çerçevede ve idealist yaklaşımdan farklı bir boyutta ele 

alınan, uluslararası politikaya ilişkin önemli sonuçlar doğuran ve olumsuz bir şekilde karakterize 
edilen insanoğlu, doğası gereği sadece kendini düşünen, çevresine egemen olma ve başkaları 
tarafından kontrol edilmeme güdüsü taşıdığından diğer bireylerle ilişkilerinde güç ve çıkar 
peşinde koşan bencil bir varlıktır. Morgenthau, a.g.e., s.9. 
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uyarlanarak uluslararası politikanın açıklanması amaçlanmakta ve devletler de 

tıpkı insanlar gibi sadece kendi çıkarlarını düşünen bencil varlıklar olarak ele 

alınmaktadırlar.51 Bu doğrultuda, realistler için, uluslararası politika her şeyden 

önce güç mücadelesinin yaşandığı bir alandır. Güce bu şekilde yapılan vurgunun 

anlamı ise, uluslararası ilişkilerin anlaşılması bakımından önem taşımaktadır: 

Uluslararası ilişkiler uluslararası politika ile özdeşleştirilmekte ve uluslararası 

ilişkilerde uluslararası siyasi ilişkilerin temel alınması arzulanmaktadır. Buna 

göre, nasıl ki, iktisatçılar fayda, hukukçular davranışların hukuka uygunluğundan 

hareket ediyorlarsa realistler de uluslararası siyasi ilişkilerin temel alınması 

gerektiğine vurgu yapmaktadırlar.52 Nitekim, B.Buzan'ın deyişiyle realizm, 

herşeyden önce bir siyasi teoridir.53 

Realizmin bir diğer önemli ve dikkat çeken yönlerinden biri devletlerin dış 

politika eylemlerinin değerlendirilmesinde etik/ahlâk unsuruna yer vermemesidir. 

Devletin değerleri kişisel ahlâktan farklı olarak ele alınmakta ve devlet adına 

hareket edenlerin ahlâk kurallarına uyma zorunluluğunun bulunmadığı 

savunulmaktadır. Machiavelli, etik davranışların ancak insan ilişkilerinde geçerli 

olduğunu ve çıkarlar gerektirdiğinde verilen sözlerin tutulmayabileceğini, devlet 

                                                 
51 Bu açıdan, güç ile özdeşleştirilen çıkar, realistlerin üzerinde önemle durdukları bir kavramdır. 

Siyasetin özü bu kavramla ilgili olup uluslararası politikayı anlamaya çalışmamızın nedeni çıkar 
olgusudur. Zaman ile mekandan etkilenmediği ileri sürülen çıkar kavramının evrensel düzeyde 
geçerli nesnel bir kavram olduğu varsayılmakta ve güç çerçevesinde tanımlanmaktadır51. Diğer 
bir değişle, çıkar olgusu tüm devletler açısından geçerli olup her devlet kendi çıkarlarını 
gözetme gereği duymakta, diğer devletlerin çıkarlarıyla çatışan kendi çıkarlarını güvence altına 
almak isteyen devletler güç unsuruna başvurmaktadırlar. İşbirliği her zaman olanaklı değildir. 
Bunun doğal bir sonucu olarak uluslararası alanda ulusal çıkarların korunması için çatışma ve 
savaş olağan hale gelmekte ve kaçınılmaz kabul edilmektedir. Bu anlamda, devletlerin 
davranışları arzu edilmese bile savaşa yönelik davranışlardır ve uluslararası politikada 
potansiyel savaş durumunun hakim etken olması nedeniyle güç kavramı ana kavramlardan biri 
haline gelmektedir. Gücün elde edilmesi ve gücün kullanılması ise siyasetin temel uğraşıdır. 
Morgenthau, a.g.e., s.9. 

52  Eralp, a.g.e. , s.75. 
53 “Realism vs. Cosmopolitanism”, (A Debate between Barry Buzan and David Held, conducted 

by Anthony Mc Grew), www.polity.co.uk/global/realism-vs-cosmopolitanism.asp 
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adamlarının tedbirli davranmak zorunda olduğunu söylemektedir.54 Morgenthau’a 

göre, ahlâk kurallarına uygun davranmak, daha doğrusu ahlâka dayalı bir dış 

politika izlemek, devleti, kendi çıkarları peşinde koşmakta olan başka devletler 

karşısında korumasız kılmaktadır. Devlet sorumlu olduğu kimseler adına etik 

unsurlara göre hareket etme lüksüne sahip değildir.55 

Realist teorinin devlete ilişkin en önemli varsayımlardan biri, devletin 

bütüncül bir yapıya sahip olduğu varsayımıdır. Buna göre, devlet parçalara 

ayrılarak onu oluşturan bireyler, bürokrasi ve çeşitli çıkar grupları olarak ayrı ayrı 

ele alınmamakta, devlet zaten onların adına hareket etmekte ve devletin belirli bir 

konuda belirli bir anda tek bir politikaya sahip olduğu varsayılmaktadır. Her ne 

kadar zaman zaman ülke içinde hükümet dışı ya da bürokratik oluşumların 

devletin çeşitli kararlarına aykırı davranabilecekleri ihtimali sözkonusu olsa bile, 

böyle bir durum ancak çıkarların devlet tarafından kontrol edilmeyi gerekli 

kılacak kadar önemli görülmediği durumlarda ortaya çıkmaktadır.56 Aksi bir 

durum sözkonusu olduğu takdirde devlet duruma müdahale ederek merkezi 

politikaya aykırı gelen hareketlere son vermektedir.  

         B.  Temel  Kavramların Tanımlanması 

1. Ulusal Çıkar 

Toplumsal varlıkların tümüne içkin olan çıkar kavramı insanlık tarihi kadar 

uzun ve eski bir geçmişe sahiptir. Gerek ilkel kabile türü organizasyonlar gerek 

ortaçağ monarşileri olsun her tür sosyal yapıların diğerleriyle ilişkilerinde çıkar 

                                                 
54 Machiavelli, a.g.e., s.193. 
55 Morgenthau, a.g.e. , s.13. 
56 Aydın, a.g.m., s.41. 
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kavramına rastlamak mümkündür.  Bununla birlikte, sosyal organizasyonun 

türüne ve içinde bulunulan döneme  bağlı olarak çıkar kavramının içeriği farklı 

anlamlar taşıya gelmiştir.  Örneğin, hükümdarlar  için kendi hayatlarını57 ve 

mensubu oldukları hanedan çıkarlarını korumak önemli bir gaye iken, hanedan  

çıkarının anlamı daha fazla toprak ve serfi denetim altında tutmak olmuştur.58  

Ulus devletlerin oluşmasıyla birlikte,  çıkar kavramına yüklenen anlamda 

büyük değişiklik meydana gelmiştir. Ulusal çıkar kavramı, her şeyden önce 

uluslar arası ilişkilerde neyin  bir ulus için iyi olduğunun belirlenmesi  gerektiği 

anlayışından kaynaklanırken,59  artık çıkar  kavramıyla  sınırlı bir kesimin değil 

tüm ulusun  çıkarının anlaşılması gerektiği ortaya çıkmıştır.60 Böylelikle, 

Avrupa'da ulus-devletlerin gelişimi ve ulusçuluk akımının yayılması çıkar 

kavramının belli bir anlam ve içerik kazanmasında önemli rol oynamıştır. 

Zamanla, “ulusal çıkar” ulus-devletlerin dış politika davranışlarının analiz 

edilmesinde önemli bir kavram haline gelmiştir.61  

Uluslararası ilişkiler disiplininin gelişim sürecinde çeşitli yazarlarca ele 

alınan bu kavram özellikle, dünyaya realizmin penceresinden bakanlar için 

egemen devletin diğer devletlerle ilişkileri  bağlamında anlam kazanarak  anahtar 

kavramlardan biri haline gelmiştir. Yani, nasıl ki iç politikada kamu yararı 

kavramı varlığını ve önemini koruyorsa dış politika bağlamında da ulusal çıkar 

kavramı önemli bir yer edinmiştir. Bununla birlikte, ulus devletlerin dış 

                                                 
57  Machiavelli’ye göre, “hükümdar  yalnız ve yalnız kendi hayatını ve devletini korumayı 

düşünmelidir: eğer bunu başarırsa, bu uğurda başvurduğu tüm vasıtalar herkesçe şerefli ve 
övülmeye değer bulunacaktır”. Machiavelli, a.g.e., s.46. 

58  Charles Beard, The Idea of National Interest, New York, Macmillan, 1934, s.21. 
59  Rozeta, E., Shembilku, “The “National Interest”  Tradition and The Foreign Policy of Albania”, 

The Fletcher School, 23 Nisan 2004, s.11, www.fletcher.tufts.edu/research/2004/Shembilku-
Rozeta.pdf 

60 Beard, a.g.e., s.21. 
61 Joseph Frankel, National Interest, 1.baskı, London, Pall Mall, 1970, s.38. 
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politikalarının analiz edilmesinde önemli bir faktör haline gelmesine karşın 

herkesin üzerinde birleştikleri bir ulusal çıkar kavramı tanımının yapıldığını 

söylemek mümkün değildir, yani, neyin ulusal çıkarı oluşturduğuna ilişkin çeşitli 

tartışmalar belirmektedir. Nitekim  Frankel, dış politika analizlerinde başvurulan 

bu kavramın  bulanık ve kendi başına belirgin olmadığına işaret etmektedir.62 

Morgenthau’a göre “uluslararası politika  denilen geniş alanda siyasal 

gerçekçiliğe yolunu bulmakta yardım eden en önemli “nirengi noktası” güç terimi 

ile ifade edilen çıkar kavramıdır”.63  Çıkar kavramı olmadan siyasal olan ile 

siyasal olmayan gerçek ve olguları ayırabilmemiz mümkün değildir.  Çıkar 

kavramı siyaseti, ekonomi, ahlak, estetik, din gibi konulardan ayrı ve bağımsız 

olarak ele almamıza olanak tanımaktadır.64 Böylece, ulusal çıkarı ile güç arasında 

önemli bir ilişki olduğuna inanan Morgenthau için ulusal çıkarın en önemli öğesi 

gücünü arttırmasıdır ve güç için mücadele edilen dünyamızda devletlerin en temel 

çıkarı fiziksel, siyasal ve kültürel bütünlüklerini diğer devletlere karşı 

korumaktır.65   Realist yazarlar için   anarşik bir ortamda kendilerini koruma ve 

varlıklarını sürdürebilmek için güç kavramı büyük önem taşıdığından,  bir diğer 

realist yazar olan Osgood  da güç için mücadeleyi uluslar arası sistemin ayırtedici 

bir özelliği  olarak kabul ederek kendi kendine yeterli olmayı  ulusal çıkarın 

sağlanması için öncelikli olduğunu belirtmektedir.66  Donald Nuechterlein ise,  

ulusal çıkarı devletin diğer devletlerle ilişkilerinde algıladıkları gereksinim ve 

istekler olarak tanımlamakta ve anayurdun savunulması, ekonomik refah, uygun 

                                                 
62 Frankel, a.g.e., s.15-s.38. 
63 Morgenthau, a.g.e., s.4. 
64 Morgenthau, a.g.e., s.4. 
65 Hans Morgenthau, “Another Great Debate: The National Interest of  the United States”,  

American Political Science Review, Vol. 46, December 1952, s..972. 
66 Robert E.Osgood, Ideas and Self-Interest in America’s Foreign  Relations, Chicago, 

University of Chicago Pres, 1953, s.5-s.9. 
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dünya düzeni ve değerlerin yayılmasını ulusal çıkarın temel ölçütleri olarak ele 

almaktadır.67  

Öte yandan,  devlet merkezli  yaklaşımı benimseyen yazarlarca genel kabul 

gören  varlığını koruma, güçlü olma ve gerektiğinde yayılma anlayışına dayalı 

ulusal çıkar kavramı çeşitli eleştirilerin odağı haline gelmiştir. Bazı yazarlara 

göre, bir ulus için hangi çıkar anlayışının dış politikaya dönüşeceği ise o anki içsel 

güç  dengeleri tarafından belirlenilir ve ülkedeki her bir grup, sınıf ya da kesim 

sahip oldukları çıkar anlayışlarını ulusal çıkar olarak sunabilir, çünkü sektörel 

çıkarları bütün topluma kabul ettirmenin en geçerli yöntemi bu olmaktadır.68 Buna 

karşın bazı yazarlar, bu tür grupların çıkarlarının dış politikaya ender olarak 

yansıyabildiğini, devlet ya da onun adına hareket eden yetkili kurumların ülke 

içindeki farklılıkları bir araya getirerek uzlaşmalarını ya da ortak bir tutumda 

karar kılmalarını sağlayarak dış dünyaya bir bütün olarak davrandığını ileri  

sürmektedirler. Zaman zaman devletin bazı kararlarına aykırı tutumların 

olabileceği ihtimali gözlerden kaçmamakta, fakat bu durum çıkarların devlet 

tarafından kontrol edilmeyi gerekli kılacak kadar önemli olmadığını işaret 

etmekte, aksi takdirde devlet farklılıklara ve merkezi politikaya aykırı gelen 

hareketlere son vermektedir.69 

Bu çerçeve içinde belirtmek gerekirse, realistler açısından ulusal çıkar 

kavramı evrensel olarak geçerli olan nesnel bir kavramdır, ama buna karşın bu 

kavrama sabit bir anlam yüklenmemektedir. Yani, her devlet ulusal çıkarı farklı 

tanımlayabilmektedir. Bazıları için anayurdun savunulması ulusal çıkarın temel 

                                                 
67 Donald Nuechterlein, “The Concept of National Interest: A Time for New Approaches”, Orbis,   

Vol. 23, Spring 1979, s.75-76. 
68 İlhan Uzgel, Ulusal Çıkar ve Dış Politika, Ankara, İmge Kitabevi Yayınları, 2004., s.65-s.66. 
69 Aydın, a.g.m., s.41. 
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ölçütü iken bazı devletler için ekonomik gönencin yoğunluğu daha fazla anlam 

taşıyabilmektedir.  Sonuçta,  herkesin üzerinde fikir birliğine vardığı ulusal çıkar 

kavramı tanımlaması bulunmamaktadır. Buna karşın ulusal çıkar kavramının 

devletlerin dış  politikalarının oluşturulması ve yürütülmesinde başlıca rehber 

olmaya devam ettiği , akademik düzeyde ise  ulusal çıkar kavramının daha sağlam 

bir çerçeve kazandırma çabalarının sürdürüldüğü  görülmektedir. 

2.   Güç  

Uluslararası ilişkiler düzeyinde iç politik sistemden farklı olarak 

çatışmaların çözümü için elverişli ve yeterli kurumların olmaması70 güce verilen 

önemin artmasına neden olagelmiş ve devlet, münhasır yetkilere sahip olduğu  

ülke sınırları dışında diğer egemen devletlerle ilişkilerinde ortaya çıkan 

anlaşmazlıkların çözümünde kendini koruma güdüsüyle  hareket ettiğinden güç 

peşinde koşmuştur.71 Bu açıdan insanlık tarihinde askeri güç daima ön planda 

olmuş, nitekim Machiavelli, hükümdarın, devletini savunabilmesi için güçlü 

olması gerektiğine büyük önem atfetmiş ve Machiavellici anlayışta askeri güç ön 

plana çıkarılmıştır.72  

Gücün uluslararası politika bağlamında tanımlanması için çağdaş ulus-

                                                 
70 Dougherty, a.g.e., s.84;  
71 Aslında güç kavramı insanlık tarihi kadar eski bir geçmişe sahiptir. İnsanlık kabile, klan v.s. 

halinde yaşarken bile kendilerini dış tehlikelere karşı koruyabilmek için güçlü olma zorunluluğu 
hissetmiştir. Yuri Davıdov, “Ponyatiye Jestkoy i Myagkoy Silı v Teori Mejdunarodnıh 
Otnoşenii”, Mejdunarodnıye Protsessı, cilt 5, sayı 3(15),  2007, s.1, 
www.intertrends.ru/four/006.htm 

72 Fakat bu güç hükümdara bağlı ya da hükümdarın öz (silahlı) gücü olmalıdır. Machiavelli'nin 
yaşadığı dönemin koşullarını dikkate aldığımızda bir hükümdarın düzenli ve örgütlü silâhlı 
kuvvetlere sahip olmayışı ülkenin varlığına yönelik büyük bir felaket kabul edilmekte ve yazar, 
başkalarının yardımına, diğer bir değişle paralı askerlerin ya da yardıma çağrılan diğer tür 
askerlerin yardımına muhtaç olmanın tehlikesine işaret etmektedir. Machiavelli ayrıca, güce 
katkısı bağlamında, ülkesinin düşmanlara karşı savunulmasında bir hükümdarın tebaasının 
sevgisinin ve desteğinin sağlanmasının, kamuya ait depolarda daima (bir yıl için) yeterli 
yiyecek stokunun bulunmasının da önemli bir rol oynadığı üzerinde durmaktadır. Machiavelli, 
a.g.e., s.143-s.164. 
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devletlerin ortaya çıkmalarını beklemek gerekmiş73 ve modern anlamda 

devletlerin ortaya çıkışıyla birlikte devletlerin davranışlarını anlamak için güç 

terimini açıklama gayretleri de ivme kazanmıştır. Bu açıdan, uluslararası 

ilişkilerde gücün bazen bir devlet yönetiminin diğer devlet yönetimini kendi 

iradesi ile yapmak istemediği şeyi yaptırma kabiliyeti/yeteneği olduğu ifade 

edilirken,74 bazen diğerlerinin davranışlarının kontrol edilmesi için güce 

başvurulduğu ileri sürülmüştür.75 Nye’ye  göre, güç istenen sonuçlara varabilmek 

için başkalarının davranışlarına nüfuz edebilme yetisidir.76 

Realist kökenli yazarlar için uluslararası politikayı anlamamız açısından 

anahtar kavram olan güç kavramı iktisadi ilişkilerdeki para ile kıyaslanabilir 

niteliktedir.77 Çünkü, her devlet diğer devletler karşısında kendi varlığını koruma 

zorunluluğu hissetmektedir.78 Kendi varlığını korumak ve idame ettirmek için 

devletlerin kapasiteleri büyük önem taşıdığından, tüm devletler açısından şu veya 

bu şekilde gücünü korumak ve arttırmak uluslararası politikanın başlıca konusu 

haline gelmektedir.  Morgenthau'a göre, güç elde etme tutkusu uluslararası 

politikanın en belirgin özelliğidir.79 Her politika ya güç elde etmek ve bunu 

korumak ya da elde edilmiş bulunan güç ve iktidarı arttırmak; ya da elde edilmiş 

                                                 
73  Robert Dahl, “Power as the Control of Behavior”, Steven Lukes(ed.), Power, USA, Blackwell, 

1986, s.39. 
74  R. S., Cline, World Power Assessment. A Calculus of Strategic Drift, Washington, 1975, s.8. 
75  Lukes, a.g.e., s.2. 
76 Joseph S.Nye, Soft Power: The Means to Success in World Politics, New York, Public 

Affairs, 2004, s.3. 
77  Fred Greene, Dynamics of International Relations: Power Security, and Order, USA, Holt, 

Rinehart and Winston, 1964, s.145. 
78  Greene, a.g.e., s.152. 
79  Zaman ve yer bakımından evrensel nitelikte olan güç tutkusu dünyanın her yerinde herkesçe 

terk edilmedikçe güç mücadelesi de kaçınılmaz olmaktadır. Bu durumda, tüm uluslar güç 
mücadelesinde bulunurken bir ulusun güç mücadelesini terk etmesi yararsızdır. Hatta kendi 
canına kastetmesi demektir, zira, güç tutkusunu, güç için mücadeleyi herkes ve her yerde terk 
etmedikçe, böyle bir şeye kalkışanlar diğer ulusların gücüne ram olacaklardır. Her ne kadar 
uluslararası sahneden güç mücadelesini kaldırılabileceğine olan inanca dayanarak beslenen 
umutlar ve teşebbüsler olsa da güç için yapılan mücadele yer ve zaman bakımından evrenseldir 
ve bu olgunun inkar edilmesi mümkün değildir. Morgenthau, a.g.e. , s.38- s.47. 
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bulunan güç ve iktidarı göstermek ve açığa vurmak ister.80 Morgenthau'a göre, 

güç, insanın insan üzerinde denetim kurmasını ve devam ettirmesini sağlayacak 

olan her şeyi kapsayabilmekte, bu yüzden, güç amaca hizmet eden her şeyi, 

fiziksel şiddet kullanımından insanın aklını ve düşüncesini kontrol etmesini 

sağlayan en görünmez psikolojik bağlara kadar her şeyi kapsayabilmektedir. Öte 

yandan, güç kavramı her zaman nispi bir anlam taşımaktadır, yani bir ulusun çok 

güçlü olduğunu söylerken diğer ulusun güçsüz olduğunu ifade ettiğimizde her 

zaman bir karşılaştırma yapmaktayız, dolaysıyla bir ulusun gücü başka bir ulusun 

gücüyle karşılaştırıldığı vakit anlam kazanmaktadır.81  

Hangi unsurlar bir araya geldiğinde “güçten” bahsedilebileceği hususu 

büyük önem taşımaktadır. Realist gelenekte gücün ayrıca ele alınıp tanımı 

yapılmasa da genel olarak realistlerin bir çoğu için devletin fiziksel olan ve 

olmayan güç unsurlarına sahip olması yeterli görünmekte ve bu konuda yazarların 

genel bir fikir birliğine sahip olduklarını belirtmek gerekmektedir.82 Bununla 

                                                 
80 Morgenthau, a.g.e., s.47. 
81 Arı, a.g.e., s.172. 
82 Bu noktada coğrafya, doğal kaynaklar, endüstriyel kapasite, askeri kapasite ve nüfus nicel 

unsurları; ulusal moral, ulusal karakter, diplomasinin ve hükümetin niteliği ise niteliksel 
unsurları oluştururmaktadır. Arı, a.g.e., s.170; Bu çerçevede, bir ülkenin gücünü oluşturan 
unsurların başını coğrafya çekmektedir. Joseph Frankel, International Relations, 2.baskı, 
Oxford, Oxford University Press, s. 83;  Bir ülkenin toprak genişliği, coğrafi konumu her ulusun 
dış politikasına etki yapan bir faktör olarak ele alınmaktadır. Tarihte, İngiltere'nin Belçika'ya 
ilişkin ısrarını ya da Rusya'nın sıcak denizlere inme çabalarını bu açıdan değerlendirmek 
mümkündür. Greene, a.g.e., s.168. Her ne kadar, haberleşme, iletişim ve teknolojik gelişmeler 
nedeniyle coğrafyanın ulusal güce etkisinin tarihin geçmiş dönemleriyle kıyaslanarak azaldığını 
söylemek mümkünse de halâ hesaba katılması gerektiği vurgulanmaktadır. Morgenthau, a.g.e., 
s.141. Ulusal gücün maddi yapısını oluşturan önemli unsurlardan  biri ülkenin nüfusu, yani 
halkıdır. Frankel, a.g.e., s.82. Halk, bir devletin askeri, ekonomik, siyasi ve fikri ya da ideolojik 
gücünün en temel ve başlıca unsurlarından biridir. İnsanoğlunun toplu halde yaşamaya başladığı 
zamanlardan beri onların kendilerini dış tehlikelere karşı koruması için sayılarının büyüklüğü 
önemli olmuştur. Şüphesiz, günümüzde bir ülkenin gücünün, nüfusunun sayısal büyüklüğüne 
bağlı olduğunu ileri sürmek doğru değildir. Öyle olsaydı dünyanın en kalabalık nüfusuna sahip 
ülkelerin en güçlü devletler olduğunu da ileri sürmek gerekirdi ve dünyanın kalabalık nüfusuna 
sahip ülkelerden biri olan Hindistan'ın diğer güçlere etki yapabilecek düzeyde ulusal güce 
ulaşmış olması gerekirdi. Bu durumda nüfusun miktarını tek başına veri olarak ele almak bir 
anlam taşımamaktadır. Diğer taraftan, sayısal açıdan yetersiz bir nüfusa sahip olan bir devletin 
maddi gereklerini gerçekleştirmesi, geniş çapta endüstri kurma ve işletmesi de zorlaşmaktadır. 
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birlikte, bazı yazarlar,  arzulanan gücü elde etmek için sözkonusu unsurları yeterli 

görmemektedir: Çekici bir kimlik taşıyan kültür, siyasi değerler, kurumlar ve 

meşruiyete dayalı politikalar üzerinde bir cazibe merkezi oluşturulmalı, böylece 

başkalarının tercihlerini ikna yoluyla belirleyebilme yetisine ulaşılmalıdır. Buna 

yumuşak güç denilmektedir.83 Bu çerçeve içinde ulusal gücü 4 ana başlık altında 

ele almak mümkündür: Askeri, ekonomik, siyasal ve ideolojik/fikri güçtür.  

Realist yaklaşımı destekleyen yazarlar açısından bir ulus devletin ulusal 

gücü denince uluslararası politikada potansiyel çatışma ve savaş durumunun etkin 

faktör olması nedeniyle ilk akla gelen askeri güç olmaktadır. Kaufman, askeri 

gücün, daima devletin gücü ve prestijinin esas göstergesi olduğunu söylemekte ve 

yazara göre, askeri gücün etkisi olmadan uluslararası politikanın gelişimini  

tahmin etmek gerçekten de zordur.84 Askeri saha(güç) aslında devletin tekelinde 

bulunan alanlardan biridir85 ve bir ülkenin silahlı kuvvetlerinin muharebe gücü 

gerek askerlerin sayısı ve niteliği gerek sahip oldukları savaş araçlarının miktarı 

ve niteliği teknik donanımı, istihbarat, ulaşım, iletişim gibi bir çok faktörlerden 

                                                                                                                                      
Bu çerçevede, bir ülkenin nüfusunun sadece sayısal olarak değeri değil aynı zamanda nüfusun 
yaş grubuna göre dağılımı ve niteliği devletin gücünü yakından ilgilendirmektedir. Eğitimli, 
üretime katkısı bulunan ve savaşabilen kesimin ekonomik ve askeri açıdan ulusal güce katkısı, 
saydığımız niteliklere sahip olmayan kesime nazaran daha fazladır. Bununla birlikte nüfusun 
etnik ve dini unsurlara göre dağılımı ulusal gücü olumlu veya olumsuz yönde etkileyen 
etkenlerden biridir. Bu anlamda homojen nüfus yapısına sahip bir devlet heterojen nüfus 
yapısına sahip bir ülkeye nazaran çeşitli bakımlardan avantajlı konumdadır. Bir kere, ülkenin 
demografik yapısını oluşturan farklı kökene ve dine mensup insan toplulukları herhangi bir 
bunalım döneminde iç veya dış etkilere açık hale gelebilmektedirler. Özellikle, dış güçlerin, bir 
devletin tutumunu değişikliğe uğratabilme ve isteklerini onlara kabul ettirebilmek için 
sözkonusu ülkenin demografik yapısından “yararlandıkları” görülmektedir.  Nitekim, devletlerin 
birbirlerini istikrarsızlaştırarak kendi lehlerine yarar sağlamaya çalışmalarının güç politikalarının 
en eski yöntemlerinden biri olduğu bilinmektedir. Bu yüzden bir ülkenin içindeki toplumsal, 
etnik, dini veya diğer alt gruplar arasındaki sorunlar diğer ülkeler tarafından 
istikrarsızlaştırılması bağlamında önemli unsurlardır.  

83 Nye, a.g.e., s.11.  
84 William Kaufman, Military Policy and National Security, Princeton, NJ, Princeton University 

Press,1956, s.242.  
85 Frankel, a.g.e., s.110 



 27 

etkilenmektedir.86 Bir ülkenin askeri gücünün oluşturulmasında iktisadi, 

demografik, teknolojik unsurlar önemli rol oynamakta, kültürel etkenler ise 

ordunun disiplin ve moral seviyesini etkilemektedir. Morgenthau, askeri gücün 

teknolojik buluşlar, liderlik ve silâhlı güçlerin niteliği ile niceliği gibi faktörlere 

bağlı olduğunu belirtmektedir.87 Ona göre, “teknolojik yenilikler geçici bir zaman 

için bile olsa, ilk yararlananlara, karşı taraf da bu yenilikleri kullanmasını veya hiç 

değilse bunlardan korunmasını öğrenene kadar bir üstünlük kazandırmaktadır”.88 

       

    Bir ulusun diğer uluslar karşısında gücünü belirleyen bir diğer faktör 

ekonomik güçtür. Günümüzde, iktisadi gücün devletlerin dış ilişkilerinde bir 

etkileme aracı olarak daha çok önem kazandığını görmekteyiz.  Gerçekten de,  

Nuechterlein’ın  da işaret ettiği gibi  büyük güçler bir etkileme aracı olarak askeri 

güçten ziyade iktisadi güce öncelik tanımayı yeğlemektedirler.89 Doğal kaynaklar 

ile bunları üretecek yeterli alt yapıya ve teknolojiye sahip olmanın ekonomik güce 

katkısı büyüktür ve hammadde kaynakları Sanayi Devrimiyle birlikte endüstriyel 

üretim ve savaşabilecek güce sahip olmak için çok büyük önem taşımaktadır.90  

                                                 
86 Greene, a.g.e., s.176. 
87 Bunun yanı sıra, Morgenthau, askeri güç ile siyasal güç arasındaki ayırıma dikkat çekmekte ve 

“uluslararası politikada, silâhlı kuvvet tehdidinde bulunma konusundaki potansiyel gücün bir 
ulusun siyasal gücünü meydana getiren en önemli maddi faktör” olduğunu söylemektedir. 
Siyasal kuvvet, bu kuvveti uygulayan ile üzerinde bu kuvveti uygulandığı kimseler arasında 
psikolojik bir ilişkidir ve siyasal kuvveti elinde bulundurana ikinci tarafın belli eylemleri 
üzerinde kontrol sağlamasına imkân sağlamaktadır. Uluslararası politikada silâhlı güç 
kullanımı fiiliyata dönüştüğünde siyasal gücün yerini de askeri güç almış olmaktadır. 
Dolayısıyla siyasal kuvvet ile askeri güç bir birinden ayırt edilmelidir. Morgenthau, a.g.e., 
s.32-33 ve s.152.  

88 Morgenthau, teknolojik yeniliklerin zamanında ve gecikmeksizin kullanılması yanında askeri 
liderliğin niteliğinin de ulusal güç üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğunu ileri sürmekte ve 
stratejik ve taktik alanlarda yeni fikirleri ustalıkla uygulayan liderlerin savaşın akışını/neticesini 
değiştirdiği üzerinde durarak tarihten örnekler vermektedir .Morgenthau, a.g.e., s.153-s.155. 

89 Donald E.Nuechterlein, United States National Interest in a Changing World, Lexington,  
University of Kentucky Press, 1973, s.176. 

90 Çünkü savaşın askerlerin fiziksel ve kişisel özelliklerine dayandığı eski dönemlerden farklı 
olarak savaş teknolojisinin kaydettiği gelişmelerle birlikte devletler, artık, modern endüstriyel 
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Yukarıda değindiğimiz faktörlerin tümü ulusal gücü oluşturan ve 

biçimlendiren etkenlerdir. Fakat tüm bu etkenleri bir araya getirip bütünlüğe 

kavuşturan, ağırlık ve yön veren, onları potansiyel bir güç durumundan gerçek bir 

güce dönüştürebilen ise diplomasi unsurudur. “Diplomasi, ulusal gücü meydana 

getiren farkı unsurları, ulusal çıkarı en yakından ilgilendiren uluslararası mesele 

ve durumlar üzerinde en yüksek etkide bulunabilecek bir yapıya kavuşturma 

sanatıdır”.91 Bu nedenle, bir ülkenin dış işleri örgütünün yüksek niteliklere sahip 

olması ve bu özelliğini koruyabilmesi de ulusal güç bağlamında önem 

kazanmaktadır. 

3. Güç Dengesi 

Güç dengesi teriminin kendisi modern bir sözcük olsa da aslında güç 

dengesinin sağlanmasına ilişkin çabaların çok eski çağlara uzandığı bilinmekle 

birlikte, esas itibariyle doğanın genel bir kanunu olan denge kavramının kendisi 

fizik, biyoloji, ekonomi, sosyoloji ve siyasal bilim gibi çeşitli bilim dallarında 

temel bulmakta ve genel olarak belli sayıda bağımsız güçlerden meydana gelen 

bir sistem içindeki istikrarlılığı ifade etmektedir.92 Genel olarak 17-18. 

yüzyıllardan itibaren denge kavramı geniş bir alanda geçerlilik kazanırken “güç 

                                                                                                                                      
üretim için gerekli hammaddelere sahip olmaları ya da hiç değilse bu kaynakların bulunduğu 
alanları kontrolleri altında bulundurmaları gerekliliği hissetmektedirler. Bununla birlikte, hangi 
hammadde kaynaklarının daha çok önemli olduğu, yani hammadde kaynaklarının önem 
derecesi ya da sırası zamana ve teknolojik, endüstriyel gelişmelere bağlı olarak değişkenlik 
göstermektedir. 19. yüzyılda kömür ve demirin önemi çok daha fazla iken Birinci Dünya 
Savaşından bu yana petrol endüstri ve savaş için en önemli enerji kaynağı olarak ağırlık 
kazanmıştır. Keza, uranyumdan atom enerjisinin elde edilmesi ve bu enerjinin savaşta 
kullanılması uranyumun ulusal güç açısından önemini arttırmıştır.  Öte yandan,  bir ulusun 
iktisadi gücünden bahsedebilmemiz için yalnızca doğal kaynaklara sahip olma yada bunlar 
üzerinde etkinlik sağlanması değil  aynı zamanda bu yöndeki faaliyetlerinin ticari, mali, 
bilimsel-teknolojik  unsurlarla desteklenmesi gerekmektedir. 

91 Morgenthau, a.g.e., s.181. 
92 Dougherty, a.g.e., s.30. 
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dengesi” diplomasinin başlıca kuralı olarak görünmeye başlamış93 ve sözcük 

anlamına uygun olarak uluslararası sistem için 1648-1914 yılları arasında 

kullanılagelmiştir.94 Kökleri çok eski dönemlere kadar dayansa da uluslararası 

politika teorilerinin içinde çok tartışmalı bir kavram olan güç dengesi hiç bir 

zaman biçimsel olarak telaffuz edilmemiştir.95 Bununla birlikte, güç dengesi 

kavramının farklı anlamlarda kullanılabileceğine dikkat çekilirken, Ernst B.Haas 

sözkonusu terim için sekiz farklı anlamın varlığını ileri sürmektedir.96  

 Realist yaklaşımda, uluslararası güç dengesi, her biri bağımsız birimlerden 

oluşan uluslararası toplumda başlıca istikrar sağlayıcı faktör olarak ele 

alınmaktadır. Diğer bir değişle, uluslararası politikada egemen varlık olan devleti 

denetleyen bir merkezi otorite yoktur, ama devletlerin diğerlerine üstün gelme ve 

onları egemenliği altına alma arzusundan kaynaklanan faaliyetlerini sınırlayan ve 

uluslararası ilişkilerde istikrarı sağlayan mekanizma mevcuttur: Bu, güç dengesi 

mekanizmasıdır. Realistler, güç dengesinin uluslararası sistemde barışın 

korunmasındaki önemi üzerinde fikir birliğine sahiptirler ama buna rağmen, güç 

dengesine ilişkin herkesin üzerinde anlaştığı ortak bir tanımın yapılması olanaklı 

görünmemektedir. Örneğin, Morgenthau, güç dengesinin çok-devletli sistemle 

olan zorunlu ilişkisine vurgu yaparken,97 Frankel, güç dengesinin birkaç güçlü 

devlet arasında sürdürüldüğüne dikkat çekmektedir.98 Bu nedenle, küçük 

devletlerin bağımsızlıklarını yitirme tehlikeleri her zaman mevcuttur.  

Dengenin sağlanmasındaki amaç ve işleve ilişkin çeşitli varsayımlar 
                                                 
93 Fred Greene, Dynamics of International Relations: Power, Security and Order, USA, 1964, 

s.219. 
94 Frankel, a.g.e., s.119. 
95 Dougherty, a.g.e., s.30. 
96 Ernst B. Haas, “The Balance of Power: Prescription, Concept or Propaganda?” , World Politics, 

Vol.5  no.4, Temmuz 1953, s.442-477. 
97 Morgenthau, a.g.e., s.264. 
98 Frankel, a.g.e., s.120. 
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mevcuttur. Buna göre,99 güç dengesi ya evrensel hegemonyanın önlenmesi ya da 

sistemin kurucu öğelerinin ve sistemin kendisinin korunması, uluslararası 

ilişkilerde istikrarın sağlanması ve barışın sürdürülmesi için güç dengesi 

sağlanmaktadır. Rakip ya da çatışan ülkeler arasında güç dengesi ya da geçici bir 

istikrarlılık sağlanabilmesi için ya “ağır tarafın hafifletilmesi ya da hafif tarafa 

ağırlık kazandırmak” gerekmektedir.100 Morgenthau, güçler arasında dengenin 

sağlanması konusunda çeşitli yöntemlerin olduğuna işaret etmektedir. Bunların 

başında rakiplerini bölerek ya da parçalanmış bir şekilde onarı zayıf durumda 

bırakmak isteyen uluslarca kullanılan “böl ve yönet” denilen yöntem 

gelmektedir101. Bir diğer yöntem ise zayıf durumdaki devletin gücüne güç 

katmasıdır. Bu noktada, güç dengesi kurmak ya da var olan dengeyi sürdürmek 

adına devletlerin silâhlanma (kendi fiziki güçlerinde artış sağlama) yöntemine 

başvurdukları görülmektedir. Silâhlanma ile birlikte güç dengesinin istikrarsız ve 

dinamik özelliği tüm açıklığıyla ortaya çıkmaktadır. Çünkü silâhlanma, 

kaçınılmaz olarak karşı tarafın da silâhlanmasına neden yaratarak silâhlanma 

yarışına yol açmakta, bunun sonucunda karşılıklı kuşku, derin korkular ve 

güvensizlik artmaktadır. Devletler, bu durumda güç dengesini istikrara 

kavuşturmak için silâhsızlanma tekniğine başvurmaktalar, ancak silâhsızlanma 

yoluyla güç dengesini istikrara kavuşturma girişimleri her zaman başarı 

sağlamamaktadır. Diğer taraftan aralarında bir rekabet olan devletler kendi fiziki 

güçlerini arttırma yolu dışında diğer devletlerin güçlerini kendi güçlerine katarak 

ya da diğer devletlerin güçlerini rakip devletlere katmasını engelleyerek kendi 

konumlarını korumak ya da daha iyi konuma getirmek isteyebilirler. Bu durumda 

                                                 
99 Dougherty, a.g.e., s.31. 
100 Morgenthau, a.g.e., s.231. 
101 Morgenthau, a.g.e., s.230. 
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devletler ittifaklar politikası izlemektedirler ve “ittifaklar, çok-devletli sistem 

içinde işleyen güç dengesinin zorunlu bir fonksiyonudur”.102 Devletler koşullara 

bağlı olarak ittifak politikası izleyip izlemeyeceklerine karar vermektedirler. 

Devletleri bir ittifaka girmeye iten en önemli nedenlerden biri sözkonusu devletin 

rakip devlet karşısında kendisini kendi gücüyle koruyamayacağına inanması ve bu 

rakip devlete karşı üçüncü devletlerle birleştiren ortak çıkarlarının bulunmasıdır. 

Bu durumun doğal bir sonucu olarak, ittifaklara karşı ittifaklarla yanıt verilmekte 

ve dünya çapında ittifaklar-karşı ittifaklar aracılığıyla güç dengesi işlerlik 

kazanmaktadır. Sonuç olarak, devletlerin sınır bilmez ihtirasları potansiyel olarak 

her zaman devam ettiği için güç dengesi sağlansa bile bu geçici bir süre için söz 

konusu olmaktadır.  

 

3. Realizmin Eleştirisi 

 

Genel  olarak bir uluslararası ilişkiler teorisinden  beklentimiz  uluslararası 

ilişkilerde cereyan eden olaylara açıklık getirmesi ve geleceği öngörmemize 

yardımcı olması yönündedir.  Fakat, herhangi bir teori, uluslararası yaşamda 

meydana gelen değişimleri açıklamada ve uluslararası sorunların çözümünde 

yetersiz kalırsa, o zaman sözkonusu kuramın sorgulanmasına yönelik arayışlar da 

hız kazanmaktadır. Nitekim, 2. Dünya Savaşı sonrası uluslararası ortamın 

uygunluğu nedeniyle uluslararası ilişkiler disiplininde hakim bir paradigma haline 

gelen realizmin uluslararası yaşamda meydana gelen değişimleri anlamamızda 

yetersiz ve sınırlı kalması nedeniyle 1970’lerden itibaren bu kurama yönelik 

                                                 
102 Morgenthau , a.g.e., s.235. 
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eleştirilerin artmasına yol açmıştır.103 Eleştiriler, devletin uluslararası politikadaki  

yeri ve etkisine yönelik yoğunlaşırken, uluslararası ilişkilerde devlet dışında da 

önemli aktörlerin olduğu ve teknolojik gelişmeler, artan ekonomik ve siyasal 

bağımlılık nedeniyle realizmin yeniden tanımlanması gerektiği ileri 

sürülmüştür.104 Bu dönemde ağırlığını hissettirmeye başlayan ve devlet 

merkezlilik yerine çok aktörlü bir uluslararası ilişkiler anlayışı dikkat 

çekmektedir. Buna göre,  çeşitli  uluslararası baskı grupları, çok uluslu şirketler, 

uluslararası örgütleri ve diğer gruplar artık uluslararası ilişkileri etkileyebilmekte 

ve gündemi belirleyebilmektedirler.105 Dolayısıyla devlet dışındaki bu tür 

aktörlerin varlığı ve uluslararası politikada oynadıkları rolü gözardı etmek 

mümkün değildir. Bu doğrultuda, özellikle, realist paradigmaya bir tepki olarak 

ortaya konulan ve zamanla değişik şekiller ve ifadeler alan plüralist yaklaşımda 

uluslararası ilişkileri etkileyen ve şekillendiren tüm etkenlerin dikkate alınması 

gerektiği üzerinde durulmaktadır.106 Diğer bir değişle, devlet merkezli yaklaşımın 

reddedilerek çok aktörlü bir uluslararası ilişkiler anlayışının benimsendiği 

plüralizmde, devleti yekpare bir bütün olarak değil ama çıkar grupları, kamuoyu 

ve siyasal liderler gibi aktörlerin bir bileşeni olarak ele alıp analiz  edilmesi 

gerektiği belirtilmekte ayrıca,  iç politikanın dış politika üzerindeki ağırlığının 

                                                 
103 J.Rosenberg, “What’s the Matter with Realism”, Review of  International Studies, Vol. 16 no. 

3, October 1990, s. 285-s.303. 
104 R.O. Keohane and J.S. Nye, Power and Interdependence: World Politics in Trancition, 

Boston, Little Brown and Company, 1977. Fakat, burada dikkat edilmesi gereken realizmin 
reddedilmesi değil  yeniden tanımlanması sorunudur ve her ne kadar realizmin devlet merkezli 
yaklaşımı  eleştirilse de realizmin değişen şartlarda kuramsal analizlerle zenginleştirilmek 
istendiği ortaya çıkmaktadır. Eralp, a.g.e., s.83. 

105 Keohane, a.g.e., s.35-s.36. Richard Little, “The Growing Relevance of Pluralism”, Steve Smith, 
Ken Booth ve Marysia Zalewski (ed.) International Theory: Pozitivism and Beyond, 
Cambridge, Cambridge University Pres, 1996, s.66-s.86. 

106 Arı, a.g.e., s.343-s.353. 
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arttığına dikkat çekilmektedir.107  Oysa realizmde devletlerin iç süreçleri dikkate 

alınmamakta, yani, realist analizlerde herhangi bir toplumsal sınıf, kesim, karar 

verici gibi ve v.s kavramlara yer verilmemektedir. Ama, realist önermelere karşı 

devleti daha alt birimlerden oluşan ve politikalarını bunların da etkisiyle 

belirlenen bir yapı olarak görenlerce devletin dış politikası birey(karar vericiler) 

ve bürokratik düzeyde analiz edilmeli, böylece, devletin davranışlarının daha 

sağlıklı bir şekilde analiz edilmesinin mümkün olduğu iddia edilmektedir.108  

Diğer bir deyişle devleti rasyonel kararlar veren üniter, yekpare bir birim olarak 

gören realist önerme yadsınmaktadır. 

Keza, uluslararası ilişkiler gündeminin yoğunlaştığı ve çeşitlendiğine, yani 

realistlerin iddia ettikleri gibi gündemin yalnızca politik ve askeri konulardan 

ibaret olmadığına dikkat çekilmeye başlanmıştır. Artık uluslararası ilişkilerde 

ekonomi faktörünün artan önemine vurgu yapılırken, uluslararası sistemi  

ekonomik kavramlarla açıklamaya yönelik çabaların arttığına ve ekonomik 

faktörlerin uluslararası ilişkiler analizlerinde belirleyici öğe olarak ele alındığına 

tanık olmaktayız.109 Zaten, karşılıklı bağımlılık, uluslararası borç sorunları, nüfus 

artışı, hava kirliliği, uyuşturucu kaçakçılığı, çeşitli hastalıklar ve diğer sorunların 

Soğuk Savaş gündeminin yerini aldığı ve uluslararası ilişkilerde yaşanan mevcut 

gelişmeleri artık realizmin penceresinden bakarak anlamanın mümkün olmadığı 

yönündeki savlar  realizme yöneltilen eleştirilerin temel hareket noktasını 

                                                 
107 John W. Burton, “International Relations or World Society”, Paul R. Viotti ve Mark V. Kauppi 

(ed.), International Relations Theory: Realism, Pluralism, Globalism, 2. Baskı, New York, 
Macmillan, 1993, s.375-s.384. 

108 Richard C., H., Snyder, W.Bruck ve B.Sapin, “The Decision Making Approach  to the Study of 
International  Politics”, James N. Rosenau (ed.) International Politics and Foreign Policy, A 
Reader in Research and Theory, New York, The Free Pres, 1969, s.199-s.206. 

109 Immanuel Wallerstein, “Patterns and Perspektives of the Capitalist World Economy”, Viotti ve 
Kauppi, a.g.e., s.501-s.512. 
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oluşturmuştur.110 Bu çerçeve içinde devlet merkezli bir yaklaşım olan realizmin 

azgelişmişlik ve devletlerarası eşitsiz ilişkiler gibi olguları açıklayamaması  

uluslararası ilişkiler disiplininde yeni yaklaşımların filizlenmesine yol açmış ve 

yapısalcı olarak adlandırılan bu yaklaşımlar dünya ekonomisi, üretim biçimi, 

üretim ilişkileri ve toplumsal sınıflar arasındaki ilişkileri analizlerinde ön plana  

almıştır.111  Zira, ekonomik ilişkiler, realistlerin iddia ettikleri gibi politik ve 

askeri konulardan önce ele alınması gereken konulardır ve ekonomi faktörü diğer 

konuları etkilemektedir. Bu bağlamda, realizmin askeri unsurlara atfettiği ağırlığın 

tamamen reddedilmese de  artık pek çok sorunun çözümünde uygun bir yöntem 

olmadığına da işaret edilmiştir.112   

Bununla birlikte, bilimsel ifadeler üzerinde herkesin uzlaşması sağlanması 

gerektiği, oysa realizmin, güç, güç dengesi ve ulusal çıkar gibi temel kavramları 

tanımlama biçiminin çok muğlak olması realizme yöneltilen eleştirilerin bir 

diğerini oluşturmuştur.113 Realist  paradigmanın ana kavramları olan  bu 

kavramlar üzerinde realistlerin bir fikir birliğine varmamış olmamaları realizme 

yönelik  eleştirilerin artmasında önemli rol oynamıştır. 114 

4. Neorealizm 

Bu çerçevede kavramaya çalıştığımız  realist kuramın temel varsayımlarına 

yönelik artan bu tür eleştiriler karşısında siyasal gerçekçiliği savunan yazarlar, 

realizme bilimsel bir nitelik kazandırma çabasına girmişlerdir.  Bu yöndeki 

                                                 
110 Charles W.  Kegley Jr., “Neorealist Moment in International Studies? Realist Myths and the 

New International Realities”, International Studies Quarterly, Vol..37 no.2, June 1993, s.131-
s.146. 

111 Yalvaç, a.g.m., s.136. 
112 Keohane, a.g.e., s.27-s.28. 
113 Eralp, a.g.e., s.104 ve Aydın , a.g.m., s.55. 
114 Buna ilişkin  tartışma çalışmamızın 19-23 sayfaları arasında yer almaktadır. 
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çabalar sonucunda yapılan çalışmalarla yapısal realizm olarak da bilinen 

neorealizmin temel varsayımları ortaya atılarak devlet ve askeri politik konuların 

önceliği tekrar kurulmak istenmiştir: Realizmin temel ilkeleri doğru kabul 

edilerek neorealizm bunlar üzerine kurulmaya çalışılmış, bununla birlikte 

realizmden bazı açılardan uzaklaştığı da açık seçik ortaya konulmuştur.115 

Öncelikle, insan doğasından kaynaklanan olumsuz özelliklerden hareketle 

devletin davranışlarını açıklamaya yönelen klasik realizmin aksine, neorealizmde 

insan doğasına dayalı dış politika açıklamalarından uzaklaşıldığı görülmekte, 

bunun nedeni ise kuramın insan doğasının kötülüğü gibi deneyi yapılamayacak 

varsayıma dayandırılmasının yeterince bilimsel bulmayan eleştirilerin 

bulunmasıdır.116 Daha genel olarak, neorealizm, karşılıklı etkileşen birimler ve 

uluslararası sonuçlar arasında nedensel bağı tekrar kurgulamaktadır.117 Bu 

çerçevede, bir bütün olarak uluslararası sistemi, sistemin devletler üzerindeki 

etkisini inceleme ve uluslararası politika alanındaki gelişmelerin yapısal 

nedenlerini bulmayı amaçlayan neorealizme “yapısalcı realizm” de 

denilmektedir.118 

                                                 
115 Neorealzmin öncüsü kabul edilen Kenneth Waltz, ilk defa, Man The State and War adlı 

çalışmasıyla ortaya attığı uluslararası sistem kuramını Theory of İnternational Politics isimli 
kitabıyla tamamlamaya çalışmaktadır.  Waltz’ın yanısıra realizmi yeniden tanımlanma  
çabalarında R.Gilpin’in katkısına da değinmek gerekmektedir: Robert Gilpin, War and 
Change in World Politics, Cambridge, Cambridge University Press, 1981. 

116 Madem, insan doğası hep kötüdür o zaman savaşlar niye sürekli yaşanmamaktadır? İnsanın 
olumsuz doğası çerçevesinde değerlendirilen devletler niye sürekli savaş halinde değillerdir? 
İşte, bu nedenle, neorealist yaklaşımda, klasik realizmde bir sonuç ve genel bir durum olarak 
ele alınan anarşi olgusu bir neden ve uluslararası sistemin düzenleyici ilkesi olarak ele 
alınmakta, sistem ve yapı kavramı öne çıkarılarak, realizmi daha bilimsel bir çerçeveye oturtma 
çabası sözkonusu olmakta, keza, realizmin birim düzeyindeki açıklamalarıyla uluslararası 
politikanın anlaşılamayacağı iddia edilmektedir. Kenneth N. Waltz, “Realist Thought and 
Neorealist Theory”, Kegley, a.g.e., s.74-s.80. 

117 Waltz, a.g.m, s.78. 
118 Uluslararası ilişkilerde kesin olarak neyin neye sebep olduğunu söylemek oldukça güçtür ve 

uluslararası ilişkileri anlamamızı kolaylaştıracak yaklaşım hem sistem hem de birim düzeyini 
kapsamalıdır. Nedenleri bireysel ve ulusal seviyede toplayan uluslararası politika kuramları 
indirgeyicidir, sistemik kuramlarda ise nedenlerin uluslararası seviyede aranması 
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Bir sistemin yapısı, sistemin birimleri üzerinde kısıtlayıcı etkiye sahiptir. 

Yapı, birimlerin belli biçimlerde davranmalarına neden olmaktadır. Bu nedenle de 

sistem kendi kendini devam ettirmekte, aksi takdirde sistem ya değişikliğe 

uğramakta ya da çökmektedir.119 Sistem, ancak önemli birimlerinde kapasite 

değişiklikleri olursa, uluslararası sistem olma özelliğini kaybetmeden 

değişebilmektedir. Hangi kapasite dağılımı değişikliklerinin önemli olduğu 

konusunun ise pratikte pek bir önemi yoktur.120 Bu çerçevede, uluslararası yapıda 

sürekliliğin egemen olduğu varsayılmakta ve sistemsel değişim kabul 

edilmemektedir.121  

 Anarşinin hakim olduğu bir ortamda devletlerin diğer devletlere karşı 

duydukları güvensizlik devam etmektedir. Dış otoritenin yokluğundan dolayı 

devletler bugün dost bildiklerinin yarın düşman olmayacağından emin 

değillerdir.122 Kuşkusuz, bu durum, devletler arasında güvensizliğe yol açmakta 

ve neorealistler bu noktada “güvenlik ikilemi“ kavramı üzerinde durarak savaş ve 

                                                                                                                                      
gerekmektedir.118 Uluslararası politikanın anlaşılması ise, ancak geleneksel realizmin birim 
düzeyindeki açıklamalarına yapı kavramını eklediğimiz takdirde, mümkün olmaktadır. Farklı 
siyasal yapılara ve farklı ideolojilere sahip devletlerin benzer politika benimsemelerinin 
temelinde sistemik etkiler önemli olmaktadır. İncelenen konu düzenli bir karmaşıklığa sahipse 
sistem yaklaşımına ihtiyaç duyulmakta ve bu durumda sistemin yapısı, bu yapının onu 
oluşturan unsurları nasıl etkilediği ve sistemin bu unsurlardan nasıl etkilendiğini anlamak için 
incelenmesi gerekmektedir Waltz, a.g.e., s.72. 

119 Hangi değişikliklerin sistemin parçalarının normal işleyişinin ve hangi değişikliklerin bir 
sistemden ötekine dönüş anlamına geldiğinin bilinmesi gerekmektedir.  Sistem içindeki büyük 
değişiklikleri sistemin kendisinde bir değişiklik olarak görmek, diğer bir değişle birim 
düzeyindeki değişiklikler ile sistem düzeyindeki değişiklikleri karıştırmak yanlıştır. Sistemin 
yapısındaki değişim birim düzeyindeki değişimden farklıdır. Waltz, Kenneth, N., “Structural 
Realism After the Cold War”, The MIT Press Journals, www.mitpress.mit.edu/journals 
Dolayısıyla, uluslararası sistemlerin yapılarındaki değişiklik ile onların içinde meydana gelen 
değişiklikler arasında kesin bir ayırım yapılması gerekmektedir. Uluslararası sistem anarşik bir 
yapıya sahiptir, ancak uluslararası sistemin sözkonusu anarşik karakteri değiştiği takdirde, 
uluslararası sistem değişiminden bahsetmek mümkündür. 

120 Waltz, a.g.e., s.73. 
121 Bununla birlikte değişim tamamen reddedilmektedir. Değişim sistem içindeki birimlerle ilgili 

olarak ortaya çıkabilir, yani devletlerin biçimlerinde, amaçlarında, kapasitelerinde ve bundan 
dolayı güç dağılımında olabilir, ittifaklar kurulabilir veya bozulabilir, ama sistemin temel 
özelliği olan anarşik yapısı değişmemektedir. Waltz, “Realist Tought and Neorealist Theory”, 
s.81. 

122 Waltz, “Structural Realism After The Cold War”, s. 7. 
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çatışma olgusunu bu kavram ile açıklamaya yönelmektedirler. Buna göre, 

herhangi bir devletin güvenliğini sağlamaya yönelik faaliyetleri diğer devletleri 

silâhlanmaya veya başka türlü düşmanca davranışlara sevk etmektedir. Bu 

durumda devletin en temel amacı varlığını korumak, mümkünse genişlemek ve 

etkilerini arttırmak şeklinde ortaya çıkmaktadır.123 

Devlet, neorealist yaklaşımda, tıpkı klasik realizmde olduğu gibi, 

uluslararası ilişkilerin merkezindedir. “Devletler tüm kültürel, ideolojik ve diğer 

farklılıklarına rağmen, temel özelliklerinde birbirlerine benzemekte ve aynı temel 

işlevleri yerine getirmekte, sadece farklılaşan kapasiteleriyle birbirlerinden 

ayrılmaktadırlar”.124 Devletler bağımsız birimlerdir. Bağımsız oldukları için de 

birbirinden ayrı parçalardır. Ancak birbirleriyle belli bir ilişki düzeni olduğu için 

örgütlenmiş bir haldedirler.125 Waltz'ın kullanımında “örgüt” sözcüğü bazı 

sınırlandırmalar içeren bir sözcük olarak kullanılmaktadır. Devletin kendi içindeki 

süreçler her bir devletin politikaları ve davranışları konusunda verecekleri karar 

bakımından önemli olmakla birlikte, sözkonusu kararın şekillenmesinde başka 

devletlerin varlığı ve onlarla yapılan etkileşme de önemlidir. Bu açıdan, Waltz'a 

göre, devletler birbirlerini sınırladıklarından, uluslararası ilişkilere örgütsel 

bağlam içinde bakılabilinmektedir.126 

Küreselleşme olgusu karşısında devletlerin öneminin gittikçe azaldığı, 

devletin egemenliğinin tartışmalı hâl aldığı, dolayısıyla uluslararası politikanın 

                                                 
123 Dolayısıyla, güç elde etme arzusunun insan doğasında var olup güç mücadelesinin buradan 

kaynaklandığını ve güç elde etme arzusunun her zaman bir amaç olduğunu ileri süren realist 
yazarların aksine, neorealistler ağırlıklı olarak uluslararası yapı üzerindeki anarşi üzerinde 
durarak sistemin özelliğinden hareketle devletlerin en temel amacının güvenliklerini 
korumak/sağlamak olduğuna vurgu yapmaktadırlar. Waltz, “Realist Thought and Neorealist 
Theory”, s.80. 

124 Aydın, a.g.m., s.46. 
125 Waltz, a.g.e., s.80. 
126 Waltz, a.g.e., s.80. 
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devlet ağırlıklı yapısının değişime uğradığı yönündeki savlara karşılık 

neorealistler, devletin, temel siyasal, toplumsal, iktisadi fonksiyonları icra eden 

birimler olduğunu, bu yüzden başka hiçbir örgütün devletin olası rakibi 

olamayacağını ve sınırları düzenlenmiş egemen devletin barışın korunması için 

halâ en iyi örgüt olduğunu vurgulamaktadırlar.127 Krasner, küreselleşmenin 

egemenliği ortadan kaldırdığı iddiasını abartılı bulmakta ve devletin hem 

kontrolüne  hem otoritesine daima meydan okunduğunu, bu  meydan okumanın  

ise sistemin anarşik özelliğinden kaynaklandığını ileri sürmektedir.128 20. yüzyıl 

ulus-devletin yüzyılıydı ve 21. yüzyıl da ulus devletin olacaktır. Her ne kadar 

teknolojik buluşların hızı ile içeride ve dışarıda ekonomik durumun sıkça değiştiği 

bir gerçek ise de bu duruma uyum sağlamayı başaran devletler önemli avantajlar 

elde etmektedirler.129 Her şeyin yalnızca ticaret ve teknoloji tarafından 

belirlendiği doğru değildir. Devletlerin çoğu halâ “hayatta” ve rekabet sisteminde 

hayatta kalan birimler yeni koşullara ve kendi çevresine adapte olmaktadırlar, 

diğer taraftan kendilerini korumayı da sürdürmektedirler. Uluslar, diğer uluslardan 

farklı kurumları ve gelenekleriyle beraber çeşitli yollarla kendilerini 

korumaktadırlar. Bazıları bunu çok iyi yapabilmektedirler ki büyümekteler ve 

zenginleşmektedirler, bazıları açısından bu oldukça zor olmaktadır.130 Bazıları 

kendilerini korumak ve varlıklarını idame ettirebilmek için sanayisini, ticaretini 

ön plana çıkartmakta bazıları ise askeri, siyasi ya da diğer unsurları 

kullanmaktadırlar. Dolayısıyla, askeri ve endüstriyel teknolojik gelişmeler 

sistemin karakterinde değişim yapmasına karşın yapıda herhangi bir değişime yol 

                                                 
127 Waltz, “Globalization and Governance”, Columbia University, PS Online, December 1999, s.6. 

www.apsanet.org 
128 Krasner, a.g.m., s.1. 
129 Waltz, a.g.m., s.6. 
130 Waltz, a.g.m., s.6. 
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açmamaktadır.131 

İktisadi faktörlerin gözardı edildiği yönündeki realizme yöneltilen 

eleştirilere karşılık realizmin bir uzantısı olan neorealizmde ekonomik faktörlerin 

incelenmesine ağırlık verilmektedir.132 Aslında, realist düşünürler içinde gerek 

devletin gücünü belirlemede gerekse uluslararası sorunların anlaşılmasında 

iktisadi faktörlere değinilmekte ve iktisadi-siyasi faktörleri birbirinden ayırmanın 

bir yanılgı olduğu yönünde görüşler mevcuttur. Ancak Soğuk Savaş döneminde 

askeri unsurların önem kazanmasıyla ekonomik faktörler gözardı edilmiştir.133 

Bununla birlikte, neorealist yaklaşıma göre, bazı yazarlarca dünyanın bir 

bütünmüş gibi ele alınarak dünyadaki ekonomik ve diğer zenginliklerin eşitsiz 

dağılımının dikkate alınmaması sorgulanmaktadır.134 “Dünya karşılıklı bağımlılık 

içindeki parçalardan değil bazen bağımlılık bazen de bağımsızlık gösteren 

birimlerden oluşmaktadır”.135 Bu doğrultuda, neorealizm karşılıklı bağımlılık 

                                                 
131 Waltz, “Realist Tought and Neorealist Theory”, s.81. 
132 Neorealizm, ekonomi faktörünün devletin kapasitesine katkısı bağlamında devletlerarası 

ilişkileri etkileyen bir unsur olduğunu ortaya koymaktadır. Diğer bir değişle neorealistler, 
ekonomi unsurunun uluslararası politikadaki önemini kabul etmektedirler. Waltz'a göre, 
devletlerin ekonomik olanaklarını diğer olanaklarından ayırmak mümkün değildir. Sorun, 
yüksek ve alçak politika arasında yapılan ayırımın genellikle yanlış yapılmasından 
kaynaklanmaktadır. Oysa devletler ekonomik araçları askeri ve siyasal amaçlar için; siyasal ve 
askeri araçları ekonomik amaçlar için kullanmaktadırlar. Waltz, a.g.e., s.82 

133 Eralp, a.g.e., s.81. Dolayısıyla, neorealizmde, uluslararası siyasal davranışı bir toplumun iç 
ekonomik güçleriyle açıklayan kuramlar sistem düzeyinde etkili olan bir çok nedeni ikinci 
plana attığı ve bütünü, kısımların nitelikleri ve etkileşimleri açısından açıkladıkları nedeniyle 
eleştirilmektedirler. Hobson ve Lenin'in emperyalizm kuramları Waltz tarafından bu açıdan ele 
alınarak eleştirilmekte ve indirgemeci olarak nitelendirilmektedirler. Waltz, a.g.e., s.19. 

134 Oysa, ekonomik ve diğer zenginliklerin dünya üzerinde eşitsiz bir şekilde dağılmış olması 
siyasal sonuçları bakımından çok önemli bir öğedir. Ekonomik bakımdan başkalarına bağımlı 
olan devletler ile diğerlerine nispeten daha az bağımlı olan devletlerin politikalarını belirleme 
özgürlükleri hususunda bu devletler arasında ciddi farklılıklar vardır. Nitekim, uygulamada 
doğrulanması zor olmayan bu ifade ışığında bağımlı devletlerin politikalarını saptama 
özgürlüklerinin ekonomik bakımdan başkalarına daha az bağımlı olan devletlere nazaran katı 
bir biçimde sınırlanmış olduğunu söylemek mümkündür. Waltz'a göre, devlet dışı aktörlerin 
rolleri konusunda yoğunluk kazanan çalışmalarda siyasal bilimciler ve ekonomistlerin 
dünyadan, sanki ülkeler arası bağımlılık gittikçe artıyormuş gibi bahsetmeleri bazı bakımdan 
doğru olmakla birlikte eğer amaç uluslararası politikayı anlayabilmekse yanlıştır. Waltz, a.g.e., 
s.81- s.82 

135 Waltz ,a.g.e., s.80. 
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olgusunu reddetmemekte fakat dünyanın karşılıklı bağımlı birimlerden oluşan bir 

yapı olarak değerlendirilemeyeceğini söylemektedir. Keohane ve Nye gibi 

yazarlar136 ise toplumlar arasında karşılıklı bağımlılığın yeni olmadığını ileri 

sürmektedirler ve iletişim alanında yaşanan gelişmelerin toplumlar arasındaki 

bağların çeşitlenmesi ve artmasındaki önemine vurgu yapmaktalar, ancak henüz 

bilgi devriminin erken döneminde olduğumuzu, tüm bu gelişmelerin devletler 

arası ilişkilerde askeri güç ile güvenlik konularının önemi bağlamında bir değişim 

yapmadığına dikkat çekmektedirler.137 

Waltz'a göre, büyük devletler, uluslararası politikanın en önemli aktörleridir 

ve büyük devletler uluslararası politikanın en önemli aktörleri olarak kaldıkları 

sürece, uluslararası politika onlara göre tanımlanmaktadır. Fakat bu, devletlerin 

uluslararası politikanın tek aktörü olduğu ve başka önemli aktörlerin olmadığı 

anlamına gelmemektedir. Devletlerin uluslararası politikanın en önemli aktörü 

olduğu savı sistemin yapısı ile ilgilidir. Diğer bir değişle uluslararası sistem 

“devlet ağırlıklıdır”. Devlet-üstü örgütleri esas alarak uluslararası politikayı 

tanımlama yönündeki eğilimlere karşın “devlet ağırlıklı“ yapıda değişik 

düzeydeki birimleri kapsayabilen bir yapı sözkonusu olmaktadır. Devlet ötesi 

hareketler ise, bu yapının içinde cereyan eden süreçleri ifade etmektedirler,138 

dolayısıyla devlet ötesi hareketlerin varlığı uluslararası yapının anarşik özelliğinde 

bir değişiklik yapmamaktadır. Ayrıca, uluslararası ilişkiler pratiğinde de 

görüldüğü gibi, devlet dışı birimler varlıklarını ve faaliyetlerini sürdürebilmeleri 

için devletlerin desteğine ihtiyaç duymaktadırlar. Nitekim, uluslararası ilişkilerde 

                                                 
136 Robert, O., Keohane ve Joseph, S., Nye, “Power and Interdependence in the  
 Information Age”, Foreign Affairs, v.77 no.5, September/Oktober 1998,  
  www.geocities.com/pol.mundial/power.pdf 
137 Keohane, a.g.m. 
138 Waltz, a.g.e., s.83. 
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beliren her otorite kendini ortaya çıkaran güç kaynakları ile yakından ilişkilidir.139 

Bu çerçevede, devletler, devlet olmayan aktörleri de yanlarına alarak oynanan 

oyunu sergilemektedirler. Devletler, devlet olmayan aktörlerin işlerine 

karışmamayı tercih etseler bile ilişkinin biçimini, yine, kendileri saptarlar. Bu 

saptama, basit bir şekilde kuralların oluşmasına izin vermek, ya da kendilerine 

uygun gelmeyen kuralları değiştirmek için girişimlerde bulunmak şeklinde 

kendini gösterebilmektedir.140 Dolayısıyla, uluslararası ilişkilerde devlet olmayan 

“devlet-üstü” aktörlerden bahsetmek mümkün olsa bile, bu tür birimlerin, devletin 

aktif desteği ve hükümetlerin kararları olmadan faaliyetlerde bulunamayacakları 

ortaya çıkmaktadır.141 

 5. Neorealizmde Güç Kavramı ve Güç Dengesi 

Neorealist yaklaşımda güç, ancak gerektiğinde kullanılacak, sürekli değişen 

ve dinamik anlama sahip bir araç olarak değerlendirilmekte, can alıcı ve çok 

önemli durumlarda devletlerin nihai endişesi güç değil güvenliktir.142 Bu durum, 

realist teorinin önemli ölçüde revizyonu anlamına gelmektedir. Neorealizmde güç, 

en basit anlamıyla devletin kapasitesinin toplamı demektir.143  Her devletin kaderi, 

diğer devletlerin yaptıklarına karşı gösterdiği tepkiye bağlıdır: Bir devletin nasıl 

tepki göstereceği, devletlerin değerleri, alışkanlıkları, liderlerinin uslûbu ve 

örgütlenme biçimleriyle birlikte fiziki kaynaklarına bağlı olarak ortaya 

çıkmakta144 ve  güç, düzen sağlayan bir üst otoritenin olmamasından dolayı, 

                                                 
139 Waltz, a.g.e., s.83. 
140 Waltz, a.g.e., s.83. 
141 Kenneth, N.Waltz, “Globalization and Governance”, PS Online, December 1999, 

www.apsanet.org 
142 Waltz, “Realist Thought and Neorealist Theory”, s.80. 
143 Waltz, a.g.m., s.78-s.80. 
144 Waltz, a.g.e., s.47. 
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uluslararası politikaya bir düzen getirerek oyunun kurallarını yapmaya ve 

uygulamaya yardımcı olmaktadır.145 Bu noktada, neorealistler, nükleer devrimin 

uluslararası politikada askeri güce etkisi üzerinde önemli tartışmalar ortaya 

koymaktadırlar. Şüphesiz, bu konuda çeşitli görüşler mevcuttur ve bazı yazarlar, 

nükleer silahların, devletler açısından kendilerini diğer devletlere karşı koruma 

bağlamında bir avantaj sağladığını, yoksa, politik, diplomatik veya askeri 

yararından bahsedilemeyeceğini iddia etmektedirler.146 Buna karşılık, bazı 

yazarlar nükleer silahların uluslararası politikaya güçlü/önemli bir etkisi olduğunu 

iddia etmektedirler.147  Kenneth Waltz ise, nükleer silahların barış için önemli bir 

güç olduğunu tartışmaya açmaktadır. Waltz'a göre, nükleer silahlar, devletleri 

diğerleriyle savaşa gitmekten vazgeçirmekte/ caydırmaktadır ve devletler arasında 

yalnızca nükleer değil aynı zamanda konvansyonel savaşı da, daha az olası 

kılmaktadır.148 Öte yandan, neorealistler de tıpkı realistler gibi uluslararası 

istikrarı sağlaması bağlamında güç dengesine vurgu yapmaktadırlar ve Waltz'a 

göre, eğer uluslararası ilişkilerin açık bir şekilde siyasal bir kuramı varsa, bu da 

güç dengesi kuramıdır.149 Güç dengesi, siyasal gerçekçiliğin gösterdiği dış 

politikanın yürütülme yöntemlerinin yol açtığı uluslararası sonuçları, diğer bir 

değişle, devletlerin hareketlerinin sonuçlarını belli şartlar altında açıklamak 

iddiasındadır.150 

                                                 
145 Robert J.Art and Kenneth Waltz, The Use Of Force Military Power and International 

Politics, USA, Rowman&Littlefield Publishers.İnc, 1999. 
146 McGeorge Bundy, “The Unimpressive Record of Atomic Diplomacy”, Art, a.g.e., s.78-s.86. 
147 Robert Jervis, “The Utility of Nuclear Deterrence”, Art, a.g.e., s.87-s.94. 
148 Kenneth Waltz, “Nuclear Myths and Political Realities”, Art, a.g.e., s.95-s.110. 
149 Waltz, a.g.e.,s.41. 
150 Devletler kendi varlığını ve güvenliğini tehlikeye sokacak sonuçları arzu etmediklerinden, 

birbirlerinin davranışlarını dengeleme yoluna gitmektedirler. Karşılıklı etkileşim halindeki 
birimlerin davranışlarını denetleyen merkezi bir otoritenin bulunmadığı yapıda güçleri 
birbirlerine yakın devletlerin birbirlerini dengelemeye yönelik davranışları uluslararası 
ilişkilerde istikrarı sağlayan en önemli bir faktör olarak ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla, 
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Sistemde yer alan devletlerin tümü varlıklarını koruma arzularını ve kendi 

kendilerine yardım etme isteğini kaybettikleri takdirde güç dengesi işlemez hale 

gelmektedir. Fakat,bir kısım devlet var olma arzusunu göstermeyip de bir kısım 

devlet bu arzuyu gösterir ise sistem işlemeye devam etmektedir. Sistemin işlemesi 

için en az iki devletin varlığı yetmektedir. Bu sayı ikiden daha fazla 

olabilmektedir.151 O halde, sistemde denge politikasının devam edebilmesi için 

merkezi bir gücün olmadığı bir ortamda, en az iki ve daha fazla sayıda devlete 

gereksinme duyulmakta ve iki ya da daha fazla sayıda devletlerin her biri ya da en 

azından birinin var olma arzularını göstermeleri gerekmektedir.152  

Bu çerçeve içinde  karşılıklı etkileşim halindeki birimlerin birbirlerini 

dengelemeye yönelik davranışlarının uluslararası ilişkilerde istikrarı sağlayan en 

önemli bir faktör olarak ortaya çıktığı görülmektedir. Diğer bir değişle, güç 

dengesinin, belirli bir zamanda güvenliğin sağlanmasının teminatı olabileceği 

anlaşılmaktadır.  Bununla birlikte, uluslararsı ilişkiler disiplininde güvenlikle 

neyin kastedildiği ve neyin güvenlikleştirilmesi gerektiği sorunu ortaya 

çıkmaktadır. Bu nedenle, çalışmamızın bundan sonraki bölümünde genel olarak 

                                                                                                                                      
neorealist yaklaşıma göre, uluslararası anarşik bir yapıda istikrarı sağlayan en önemli unsur 
devletlerin birbirlerini dengelemeye dönük davranışlarıdır. 

Waltz ,a.g.e., s.41-42. 
151 Waltz, a.g.e., s.42. 
152 Waltz'a göre, uluslararası politika üç yüzyıldan beri çok kutuplu kalırken bu anlamda modern 

tarih açısından 20. yüzyıl biriciktir ki uluslararası politikanın yapısı 3 kez değişime uğramıştır: 
Yüzyılın başında çok kutupluluk sözkonusu iken, İkinci Dünya savaşı sonrası iki kutupluluk ve 
SSCB'nin dağılmasıyla birlikte tek kutupluluk ortaya çıkmış ve yeni bir bin yılın başlamasıyla 
birlikte ise çok kutupluluk yavaş yavaş oluşmaya başlamıştır. İkinci Dünya Savaşından sonra 
oluşan dünya düzeninde iki kutuplu sistemin basitliği ön plana çıkmaktadır: uluslararası 
politikada iki süper gücün hakimiyeti sözkonusu, tehdidin kaynağı belli ve nükleer silahlara 
sahip olma nedeniyle karşı tarafı caydırma olanağı bulunmaktadır. Bununla birlikte çok 
kutupluluk daha sağlamdır, yani dayanıklıdır, fakat aynı zamanda daha çok savaş eğilimlidir. 
Tek kutuplulukta dominant güç her ne kadar ılımlı ve (kendini)dizginleyici tutum sergilese 
dahi zayıf devletler baskın gücün gelecekteki tutumuna ilişkin endişeye kapılacaklardır. Bu 
yüzden tek kutuplulukta ortaya çıkan güç dengesizliği durumu diğer devletlerin kendi güçlerini 
arttırmaya yönelik tutum içine girmelerine yol açmaktadır.Kenneth, Waltz, “Intimations of 
Multipolarity”, s.3-s.11, www.palgrave.com/pdfs/0333917782 
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güvenlik sorunsalı, yani realist ve neorealist güvenlik anlayışı  ve buna yönelik 

eleştirilerin yanı sıra, neorealizme yöneltilen eleştirilerin dikkate alınarak 

neorelizmi geliştirme çabası taşıyan yapılanma realizminin153 temsilcisi sayılan   

Buzan’ın güvenlik  iddiaları da ele alınmaktadır. 

II. Güvenlik Kavramının Temel Özellikleri ve Uluslararası İlişkilerde 

Güvenlik Anlayışı 

Güvenlik kavramı “varlığını koruma ve sürdürme” amacı taşıyan her 

davranış biçiminde, dolayısıyla bireysel ve toplumsal yaşamın her alanında 

karşımıza çıkmaktadır.154 İnsanoğlu yaşamının temel dinamiği olmayı sürdüren 

“güvenlik” olgusundan bahsedebilmek için varlığın korunması ve sürdürülmesine 

yönelik içsel ve/veya dışsal tehdidin ya da bu türden algılamaların, endişelerin 

bulunması gerekmektedir. Sözkonusu tehditler ya da endişelere karşı alınan 

önlemler ise bireyler ya da değişik toplumsal birimlerin diğer aktörlerle ilişkilerini 

farklı düzeylerde etkilemektedirler.  

Uluslararası ilişkilerde ise hangi perspektifte ele alınırsa alınsın, güvenlik 

kavramının insanlık tarihi ile başladığı hatırlandığında,güvenlik bu tarihsel süreç 

içinde değerlendirilmekte ve zaman ile koşullara bağlı olarak bu kavramın içeriği 

zenginleşerek gelişmektedir. 155  Bu nedenle, uluslararası ilişkiler disiplininde 

güvenlik kavramına ve güvenlik konusunun neyi kapsadığına ilişkin açıklamalar 

sistemi anlamaya ilişkin farklı görüşlerin varlığı sonucunda değişiklik 

göstermektedir. Realist paradigma, uzun bir zaman dünya güvenlik anlayışı 

üzerinde oldukça etkili olmuştur. Realist perspektifte, kuşkusuz, devlet 

                                                 
153 Eralp, a.g.e.138. dipnot 10. 
154 Beril, Dedeoğlu, Uluslararası Güvenlik ve Strateji, İstanbul, Derin Yayınları, 2003, 
155 Dedeoğlu, a.g.e., s.14. 
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uluslararası politikanın başlıca ve oldukça önemli aktörü olduğundan devletin 

bekası önem kazanmakta, güvenlik anlayışının ve uygulamasının merkezi devlet 

olmaktadır. Diğer bir değişle, güvenlik kavramıyla ulus-devletin güvenliği 

anlaşılmakta ve güvenlik, askeri güç ile birlikte düşünülen bir kavram olarak 

karşımıza çıkmaktadır.  

 Fakat, uluslararası politikanın temel konusunu egemen devletlerin askeri–

güvenlik konuları oluşturduğundan  Soğuk Savaş döneminin asker-odaklı 

güvenlik anlayışı “dar” olarak nitelendirilmektedir. Çünkü bu dönemde dünya 

güvenliğinden, iki süper güç arasındaki çekişmenin doğrudan silahlı çatışmaya 

dönüşmemesi durumu anlaşılmakta156 ve sözkonusu devletlerin sınırları dışından 

kaynaklanan askeri tehdit dünya güvenliğine yönelik en önemli tehdit olarak ele 

alınmaktadır. Bu açıdan, uluslararası politikanın gündemini oluşturan konular 

arasında bir hiyerarşik sıralama gözetilerek askeri-güvenlik konularına öncelik 

verilmekte, devletin varlığı sorunsalıyla ilişkilendirilen güvenlik konusu yüksek 

politika olarak nitelendirilmektedir. Diğer bir değişle sorunların tümü devlete göre 

tanımlandırılmakta, cünkü  gerçek olan devletlerden oluşan bir yapıdır.157 

Devletler arasında var olan rekabet (güç mücadelesi) onları zorunlu olarak bir 

çatışmaya götüreceğinden güvenlik her şeyden önce varlığını korumaya ilişkin bir 

kavram olarak anlam kazanmakta ve gerekirse karşı tarafın tümden yok edilmesi 

sözkonusu olmaktadır. Bunun sonucunda, realist perspektifte, çatışma ve savaş 

kaçınılmaz bir olgu olarak ele alınmaktadır. 

Klasik realizme yöneltilen eleştiriler karşısında neorealistlerin bir yandan 

devletin merkeziliğini ve askeri-politik sorunların önceliğini tekrar kurmaya diğer 

                                                 
156 Pınar, Bilgin, “Soğuk Savaş Sonrası Dünya Güvenlik Gündeminde Değişim Eğilimleri”, 3 

Şubat 2005, www.tesev.org.tr/etkinlik/conf_3feb_pbilgin.php 
157 Vasquez, a.g.e., s.156; Dougherty, a.g.e., s.81. 



 46 

taraftan da ekonomik faktörlerin uluslararasında gittikçe artan önemine de vurgu 

yapmaya çalıştıkları görülmektedir.158 Böylece, neorealistler ekonomi faktörünün 

ve artan karşılıklı bağımlılığın dünya politikasındaki önemini kabul etmekle 

birlikte  uluslararası sistemde anarşi olgusunu bir neden olarak kabul etmeleri 

sonucunda,   başlıca aktör olarak görmeye devam ettikleri devletlerin varlıklarını 

sürdürme ve koruma sorunuyla karşı karşıya kaldıklarına işaret etmektedirler.  

Dolayısıyla, yine, klasik realizmde olduğu gibi rekabet ve mücadele ortamı  ve 

güvensizlik kaçınılmaz olmakta, bu bakımdan neorealistler  için güvenlik ikilemi 

ve kendi kendine yardım  kavramları ayrıca, realizmin aksine bir amaç olarak 

görülmese bile  yine de güç kavramı önem kazanmaktadır.159  

SSCB'nin dağılmasıyla uluslararası politikada hem güç dağılımı hem 

ideolojik zıtlaşma bağlamında önemli değişimler meydana gelmiş ve küresel 

düzeyde iktisadi, siyasi, toplumsal, kültürel v.s. ilişkiler çeşitlenerek artmıştır. Bu 

gelişmelere bağlı olarak “gerçek dünyayı” katı ve dar güvenlik konsepti içine 

sıkıştıran realist/neorealist önermelere yönelik eleştiriler de artmaya başlamış, 

bunun sonucunda güvenliğin, yalnızca ulus-devletin güvenliği değil diğer konuları 

da içine alacak şekilde yeniden tanımlanması gerektiği konusunda zaruret 

belirmiştir. Eleştirel güvenlik çalışmaları teorik açıdan karmaşık ve empirik olarak 

zengin bir gelişim sergilemekte, bu açıdan yeni post modern yaklaşımlarla 

geleneksel yaklaşım arasında köklü çizgiler sözkonusu olmaktadır. Güvenlik 

                                                 
158  Bu doğrultuda hem Waltz’ın Theory of International  Politics hem Nye ve Keohane’ın 

Power and Interdependence: World Politics in Transition ve  Power and 
Interdependence Revisited  adlı   çalışmaları önemli bir başvuru kaynağı haline gelmiştir. 
Bu çalışmada Waltz’ın   Ersin Onulduran tarafından yapılan Türkçe çevirisi  ve ayrıca, Robert 
O. Keohane and Joseph S. Nye. Power and Interdependence: World Politics in Transition 
Boston, Little, Brown, 1977 ve Robert O.  Keohane, and Joseph S. Nye, “Power and 
Interdependence Revisited”, International Organization, cilt 41 sayı 4, 1987, s.725-s.753, 
isimli çalışmalarından yararlanılmıştır. 

 
159 Waltz, a.g.e., s.45-s.46. 
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problematiğinin yeniden ele alınmasıyla ortaya atılan tartışmalarla uluslararası 

ilişkiler disiplininde neorealist hegemonyanın “altı kazınmaktadır”. Bununla 

birlikte, eleştirel güvenlik çalışmaları neorealist güvenlik konseptinin, çevre ya da 

ekonomi konularıyla genişletilmesi konusunda ılımlı bir “mücadeleyi” 

kapsamakta iken, bazı yazarlar, intersübjektivite ve sosyal konstrüktivizm fikrini 

sub-disiplin içine alma eğilimindedirler.160 Bu çerçevede, 1990'lı yıllarda, 

uluslararası ilişkiler disiplininde güvenlik yaklaşımının kavramsal ve kuramsal 

çerçevede yeniden ele alınması ve tanımlanması yönünde yapılan önemli 

çalışmalarla161 uluslararası ilişkilerde güvenlik sorunu securitization kavramı 

çerçevesinde yeniden tanımlanmaya başlanmıştır. Kopengah Üniversitesi öğretim 

üyelerinden Ole Waever ve arkadaşları tarafından 1997'de türetilen securitization 

kavramı bugün sıkça kullanılan bir kavram haline gelerek güvenlik sorunsalına 

daha geniş bir perspektiften bakılmasına olanak sağlanmıştır.  

 Yeni güvenlik yaklaşımı argumanı, securitization/güvenlikleştirmenin, 

politicization/siyasallaştırma gibi aslında süjelerarası bir süreç olarak anlaşılması 

gerektiğidir; bu bağlamda varoluşsal tehdit (varlığa yönelik tehdit) olarak sunulan 

sorun, politik prosedürün normal sınırları dışında acil önlem ve haklı eyleme 

gereksinim duymaktadır. Bu çerçevede, securitization ya da güvenlikleştirme ile 

kastedilen, süjelerarası diskursiv süreçtir.162 Süreç, sözkonusu tehdit ile başa 

çıkmak için istisnai ve acil önlemlere izin vermektedir.163 Politik toplumda bu 

sürecin aracısı olarak, değerli "referent object'in" varlığına ilişkin tehdit gibi, 
                                                 
160 Andreas, Behnke, “Post Modernising Security”, Stockholm University, March 1999, 

www.pages.towson.edu/abehnke/publications/manheim.pdf 
161 Barry Buzan, Ole Waever, Jaap de Wilde, Security: A New Framework For Analysis, 

London, Lynne Rienner Publishers, 1998. 
162 Buzan, a.g.e., s.57. 
163 Rustam, Burnaşev, İrina Çernıh, “Sekyuritizatsia: Mejdunarodnıy Terorizm v TsentralnoyAzii”, 

Doklad Antiterroristiçeskogo Tsentra, (Güvenlikleştirme:Merkezi Asya'da Uluslararası 
Terörizm) www.studies.agentura.ru/centres/cap/internationalterrorism/ 
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herhangi bir şeye yönelik süjelerarası anlayış ve ilişki yapılandırılmaktadır. 

“Referent object”, güvenlikleştirilmesi gereken şeydir ve bu şeyin(objenin) ne ya 

da kim olduğunun belirlenmesi analiz düzeyi, analiz birimi çerçevesinde ele 

alınan sektöre göre farklılık göstermektedir.  Diğer bir değişle, güvenliğin anlamı, 

varlığa yönelen tehdit karşısında canlı kalmaktır, fakat varoluşsal(varlığa yönelik) 

tehdidin ne olduğu değişik sektörler ve değişik aktörler açısından 

farklılaşmakta,164 dolayısı ile varoluşsal tehdidi, referent object'in belirli 

özelliğiyle ilişkili olarak anlamak gerekmektedir. 

Yeni dönemde güvenlik gündemi, askeri ve siyasi gündemden ibaret olan 

geleneksel güvenlik yaklaşımından daha geniş bir alanı kapsamaktadır. Fakat, 

güvenlik gündeminin genişlemesi basit ve önemsiz veya politik sonuçları olmayan 

bir gelişme değildir. Nitekim Buzan ve Waever'in ortaya koydukları yeni güvenlik 

yaklaşımı geleneksel güvenlik anlayışını dışlamamaktadır. Bununla birlikte 

geleneksel güvenlik anlayışı ile yeni güvenlik yaklaşımı arasında önemli fark 

vardır. Genişletilmiş güvenlik yaklaşımı katı iç ve dış sistem farkını esas 

almamaktadır, çünkü sorunların çoğu devlete göre tanımlanmamaktadır, bu 

yüzden, yukarıda da değindiğimiz gibi, geleneksel güvenlik yaklaşımının gündemi 

dardır (monosectoral), oysa, yeni güvenlik yaklaşımı geniş bir alanı içine 

almaktadır, yani çok-sektöreldir(multisectoral). Yeni yaklaşım, sektörler 

arasındaki denge, tehdit, aktörler, değerli referent object ve farklı dönemlerde 

bunlardan hangisinin ağır bastığına dikkat etmektedir. Oysa geleneksel güvenlik 

yaklaşımında yalnız tek bir sektörün(askeri) ve tek aktörün(devlet) kesintisiz bir 

şekilde üstünlüğü sözkonusudur. 

                                                 
164 Buzan, a.g.e., s.27. 
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        Öte yandan, Barry Buzan'a göre,165  SSCB'nin dağılmasıyla uluslararası 

politikada önemli değişimler meydana gelmekle birlikte, uluslararası sistemin 

özünde bir değişim sözkonusu değildir. Sistem halâ anarşiktir ve devletler halâ 

sistemin başlıca aktörleri olmaya devam etmektedirler. Bununla birlikte, Soğuk 

Savaş sonrası dönemde iki kutupluluğun çözülmesiyle uluslararası ilişkiler daha 

çok bölgesel karakter almaya başlamıştır.166  Bu doğrultuda, uluslararası ilişkiler 

disiplininde sık kullanılan 5 tür analiz düzeyinin varlığının altı çizilmekte167 ve 

güvenliğin askeri, siyasi, ekonomik, toplumsal, çevre  sektörlerine ilişkin 

faktörlerce etkilendiği ortaya konulmaktadır.168 

Askeri sektörde güvenlik endişesi, devletlerin saldırı ve savunma kapasitesi 

ve diğer devletlerin askeri kapasitelerine yönelik algılamalarıyla ilişkilidir. 

Bununla birlikte modern anlamda devlet öncesi birimler de halâ etkindirler169 

Siyasal güvenlik ise, devletlerin örgütsel istikrarına ilişkindir ve siyasal 

güvenliğin can damarı devletin egemenliğine yönelen tehditle ilişkilidir.170 

Toplumsal güvenlik endişesi, kimlik, göç, azınlık sorunları gibi konular üzerinde 

odaklanmaktadır. Waever'in kullanımında, toplumsal sektöre ilişkin kullanılan 

societal sözcüğü society sözcüğünden farklı olarak tek kimliğe sahip toplumlara 

                                                 
165 Barry, Buzan, “Security, the State, the ”New World Order,” and Beyond”, 

www.gcsp.ch/e/training/ITC/PrepKit/reading-buzan.pdf 
166 Buzan, a.g.e., s.5 
167 Bunlar, uluslararası sistem düzeyi, uluslararası altsistem düzeyi, (bölgeler; belirli bir  doğaya 

sahip birimlerden oluşan gruplar, örneğin, ASEAN gibi) birimler (devletler, uluslar, ulus ötesi 
şirketler v.s.), altbirimler (birimlerin davranışlarını etkilemeye çalışan örgütlü gruplar, örneğin, 
bürokrasi, lobiler),bireyler. Buzan, a.g.e., s.5. 

168 Buzan, a.g.e. s.5-s.72. 
169 Örneğin, Orta Asya ya da Afrika'da aşiret, klan, kabile ya da Orta Doğu'da kraliyet gibi 

birimler. Dolayısıyla bu birimlerin güvenlikleştirilmesi de ön plana çıkmaktadır. Buzan, a.g.e., 
s.53. 

170 Egemen devlet anlayışından hareketle devlet üç bileşken temelinde tanımlanmaktadır: 
fikirler/ilkeler, fiziksel temel ve kurumlar. Bu anlamda tehdit, hükümete yönelik olabileceği 
gibi devletin yapısına (ideolojisine, kurucu ilkelerine, kurumlarına), devletin toprak 
bütünlüğüne yönelik olabilmektedir. Buzan, a.g.e., s. 141. 
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içkin olarak karşımıza çıkmaktadır.171 “Society'nin” güvenliğine yönelik tehdit 

“biz” kimliğine yönelik her türlü tehdidi içerebilmektedir. Bu bize geleneksel 

olmayan çeşitli dinamiklerin (örneğin, göç/migration) nasıl kimliğin 

“güvenlikleştirilmesine” yükseldiğini göstermektedir. Bu çerçevede, kimlik 

sorunsalıyla ilgili çağdaş formulasyonlar ve bunların güvenlik kararıyla 

birleşimleri her zaman gerilim ve paradokslarla dolu olduğundan “Kopenhag 

tartışması”, çağdaş güvenlik politikası, politik ve etik soruların zorluğu ile ilgili 

uzlaşı konusundaki mücadelenin derinliğini göstermektedir.172 

Çevresel güvenliğe yönelik tehdit ile risklerin mantığını ise genel olarak 

insanlığa yönelik doğal çevrenin kendisinden kaynaklanan tehditler (deprem, sel, 

volkan v.s.) ve insan eyleminden kaynaklanan tehditler (doğal kaynakların 

bilinçsiz kullanımı, kirlenme v.s.) olarak tanımlamak ya da sınıflandırmak 

mümkün iken,173  iktisadi güvenlik, aslında fazlasıyla tartışmalı ve politize edilmiş 

bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır. Bununla birlikte, yeni güvenlik konsepti 

bağlamında, iktisadi güvenlik endişesi, finansal, doğal, insan ve diğer kaynaklarla 

                                                 
171 Dolayısıyla, örneğin, Sudan society'si ile çeşitli societal birimleri (Arap ve zenciler) kapsayan 

Sudan devletinin nüfusu kastedilmektedir. Tarihsel olarak toplumsal sektöre ilişkin “referent 
object” kapsamı oldukça sınırlı kalmış ve çoğu insan için “biz” sadakati aileye ya da yerel 
düzeydeki birimlere yönelik olmuştur. Günümüzde bunlar, aşiret, klan, etnik birimler, ulus, 
uygarlık, soy, din gibi geniş bir yelpazeye yayılmıştır. Bu açıdan, bu değerli objelere yönelik 
tehdit ya da tehlike mantığı da onların ”kimliklerine”, yani kendilerini nasıl tanımladıklarına 
göre değişiklik göstermektedir. Örneğin, bir devlet içindeki azınlık için sözkonusu devletteki 
baskın kültürün etkisi endişe uyandırırken, küçük(zayıf) komşu büyük komşusunun etkisinden 
endişe duyabilir ya da global düzeyde bazı bölgeler Amerikanlaştırma-Batılılaştırma'dan endişe 
duyabilirler. Buzan, a.g.e., s.121-s.125 

172 Michael C. Williams, “Modernity, İdentity and Security: A Comment on the Copenhagen 
Controversy”, Review Of İnternational Studies (24), 1998, www.journals.cambridge.org.pdf 

173 Çevresel sektörün dikkat çeken önemli bir özelliği, sektöre ilişkin iki farklı gündemin 
varlığıdır: Bilimsel gündem ve siyasal gündem. Bilimsel gündem, siyasetin dışında bilim 
adamları ve araştırma kurumları tarafından ele alınmakta ve yapılandırılmaktadır. Siyasal 
gündem ile daha çok hükümetler ilgilenmekteler ve bu gündem baştan sona siyasallaştırma ve 
güvenlikleştirmenin derecesini yansıtmaktadır  Devlet ile kamuoyunun bilimsel gündeme 
ilişkin sorunların farkında olmaları ve bu sorunlara yönelik siyasal sorumluluğun kabulü 
siyasal gündem alanına girmektedir. Bu çerçevede, çevresel güvenlik geniş bir alanı 
kapsamakta ve çevresel güvenlik problematiği tek bir düzeyde değil çeşitli düzeylerde 
(örneğin, yerel ya da global) ele alınmaktadır. Buzan, a.g.e., s.72. 
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ve refahın sağlanmasıyla ilişkilidir. İktisadi sektör ”referen object” bakımından 

zengindir: Bireylerden başlayıp şirketler, sınıflar, devletler ve global piyasanın 

güvenlikleştirilmesi değişik dönemlerde ve değişik düzeylerde önem 

kazanmaktadır. 

Öte yandan, Buzan, zayıf ve güçlü devletler arasındaki düz olmayan siyasi, 

ekonomik ve toplumsal gelişmenin uluslararası sistemin değişik bölümleri 

açısından farklı güvenlik problematiği yarattığını ileri sürmektedir.174 Bu 

gelişmeler ışığında, Buzan, universalist/evrensel boyutta benzer tehditlerin 

paylaşımı üzerine kurgulanan ve küreselleşmenin securitization/güvenlikleştirme 

üzerinde etkisini anlamamıza yardımcı olan macro-securitization kavramı 

aracılığıyla tehdidin evrensel yapı (sistem) üzerindeki etkisinin anlamaya 

yönelmektedir.175 Soğuk Savaş, macro-securitization açısından başarılı bir 

örnektir ki burada tehdit yalnızca ABD ve SSCB'nin güvenliklerine değil aynı 

zamanda tüm insanlığı etkilemesi bağlamında önemli iken yeni dönemde “war on 

terror” kavramı Soğuk Savaş macro-securitization'u yerine geçmek için aday bir 

kavram olarak ileri sürülmektedir.176 Özetlemek gerekirse, Kopenhag okulunun 

genişletilmiş yeni güvenlik yaklaşımı, geleneksel güvenlik anlayışının askeri-

siyasi konular odaklı gündemini dışlamamakta, ama yeni dönemde güvenliğin 

daha geniş bir alanı(sektörleri)ve aktörleri kapsadığına vurgu yapmakta ve 

güvenlikleştirilmesi gereken objelerin sektörlere, analiz düzeyine göre farklılık 

gösterdiği ve her bir sektördeki ve düzeydeki “referent objectin” varlığına yönelik 

tehdidin de farklılık sergilediğini açıklama gayreti taşımaktadır. 

                                                 
174 Buzan, “The “War  on Terrorism” As the New Macro-Securitization”, February 2006, 

www.gcsp.ch/e/training/ITC/PrepKit/reading-buzan.pdf  
175 Buzan, a.g.m., s.8. 
176 Buzan, a.g.m., s.5. 
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Güvenliğe ilişkin bu anlattıklarımızın önemi, Kazakistan’ın güvenliği 

sorunsalının ele alındığı bundan sonraki bölümde ortaya çıkmaktadır. Zira 

Kazakistan açsından ulusal güvenliğin korunması esas alınmakta, ülke içindeki 

çeşitli sosyo-ekonoik birimlerin ise devletin güvenlikleştirilmesi ile güvende 

olabileceği vurgulanmaktadır. Yani, zaman zaman çeşitli güçlerin gösterdikleri 

etki/baskı doğrultusunda ülkedeki çeşitli toplumsal-ekonomik birimlerin ve 

bireyin  güvenliğinin sağlanmasının öncelikli olduğu gündeme taşınsa da ulusal 

güvenliğin sağlanmasının ve korunmasının başlıca stratejik amaç olduğu 

analşaılmakta ve işte, bundan sonraki bölümde, Kazakistan’ın güvenliği sorunu 

ele alınmaktadır. 
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İKİNCİ BÖLÜM 
 

KAZAKİSTAN'IN GÜVENLİĞİ SORUNU 

I. Kazakistan'ın Güvenlik Sorunu 

İçinde bulunduğumuz dönemde gerek Çin veya Rusya'nın gerek Müslüman 

dünyası veya Batılı ülkelerin Kazakistan'a doğrudan saldırabileceğini, dolayısıyla 

askeri anlamda güvenliğin tehdit edildiğini söylemek gerçekçi bir yaklaşım 

olmazdı. Bu iddianın doğruluk payı olmakla birlikte, bu ülkelerden yakın 

perspektifte Kazakistan’a yönelik hiç tehdit olmadığı varsayımı ise  gerçeklerden 

uzaktır. Resmi ağızlardan açıkça ifade edilmese bile, Rus azınlık sorunu,177 

Çin’in uzun vadede kalabalık nüfusunu barındıracak bir coğrafyaya gereksinim 

duyacağı  meselesi178 ve ABD’nin Afganistan merkezli Orta Asya bölgesinde 

askeri varlığını pekiştirme yönündeki girişimleri ve daha genel bir çerçevede 

bölgede büyük güçler arasında stratejik değere sahip kaynaklar üzerinde kontrol 

sağlamaya yönelik politikaları, ülkenin toprak bütünlüğüne  ve ulusal güvenliğine 

yönelik duyulan endişelerin başını çekmektedir. 

Öte yandan, bulunduğu bölgedeki aynı yapının (SSCB) benzer sonuçlarını 

yaşayan ülkelerin tarihsel, kültürel açıdan birbirlerine yakın olmaları ve aynı 

değerleri paylaşmaları, çıkacak herhangi bir kriz durumunda herkesin bundan 

etkilenme olasılığını arttırmaktadır. Güney komşularının ülkelerinde etkinlik 

sağlayacak aşırı dinci veya milliyetçi hareketlerin, tarihsel arkaplanda var olan 

toprak veya başka sorunları gündeme taşımaları, anayasal düzeni tehdit etmesi ya 

da onların çeşitli dış çevreler tarafından kullanılma olasılığı göz önünde 

                                                 
177  Bkz. s. 134. 
178  Bkz. s. 146. 
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bulundurulmaktadır. Üstelik, bu ülkelerin piyasa ekonomisi ve Batı tarzı liberal 

demokratik rejime geçiş temposu ile metodlarının, iktisadi, siyasi, askeri-stratejik 

göstergeleri ve çıkarlarının farklılığı, toprak meseleleri; bölgenin önemli ve rakip 

iki ülkesi olan Kazakistan ve Özbekistan'ın 1990'lı yıllar boyunca zıt eksenlerde 

hareket etmeleri, bu ülkeler arasında gelecekte anlaşmazlıklar çıkmasını tetikleyen 

unsurlardır. Bağımsızlıklarını elde ettikleri dönemde ve onu takip eden yıllarda 

Orta Asya ülkeleri kaynak ve potansiyellerinin yetersizliğinden dolayı kendi 

aralarında herhangi bir çatışmaya girmekten kaçınmışlardır, fakat, gelecekte, 

büyük güçlerin yardımına ve desteğine yaslanarak, aralarında var olan meseleler 

nedeniyle ortaya çıkacak sorunlarda uzlaşılmaz bir tutum içine girmeleri 

muhtemeldir.  

Dolayısıyla, yeni dünya düzeninde global güvenlik gündemine eklemlenen 

yeni boyutlar ışığında, Kazakistan'ın jeopolitik çevresinde, ayrıca, ülke içinde 

çeşitli toplulukların kimlik sorunu çerçevesinde cereyan eden gelişmelerin, 

ülkenin siyasal rejimi, anayasal düzeni ve toprak bütünlüğüne yönelik mevcut ve 

potansiyel tehditler ve riskler içermekte olduğu yönünde “endişenin” hükümetin 

iç ve dış politika tutumunun belirlenmesinde önemli bir etken olduğunun altını 

çizmek gerekmektedir. Böylelikle, ülke yönetimi, yeni güvenlik yaklaşımı 

çerçevesinde, güvenliğine yönelen tehditleri yalnızca askeri tehdit olarak değil 

ama geniş bir çerçevede ele alarak ulusal güvenliğinin çeşitli aktörlerce ve değişik 

düzeylerde tehdit edilebileceği endişesini taşımaktadır. Bununla birlikte, 

Kazakistan açısından, güvenlik gündeminin genişlemesi devlet odaklı güvenlik 

anlayışının değiştiği anlamına gelmemekte, dolayısıyla, ulusal güvenlik esas 

alınmaktadır. Diğer bir değişle, bireyler ile ülke içindeki diğer toplumsal birimler 
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devletin güvenlikleştirilmesiyle “güvende” olacaklarından dolayı asıl hedef 

devletin güvenliğidir.  Nitekim, 1997 yılında kabul edilen ülkenin uzun vadeli  

kalkınma stratejisinde, dünyamızın hala bloklar ve ittifaklara ayrılmaya devam 

ettiğine  değinilmekte ve ulusal güvenliğin sağlanması ve muhafaza edilmesinin 

başlıca stratejik hedef olduğuna dikkat çekilmektedir.179 

Ulusal güvenliğin Kazakistan'ın bağımsız bir devlet olarak gelişmesinin 

başlıca koşullarından biri olduğu 1999 tarihli Ulusal Güvenlik Yasasında 

belirtilmiştir.180  Sözkonusu yasada, ulusal güvenliğin ne anlama geldiği ve ne tür 

unsurlar içerdiği ele alınmıştır.Yasaya göre, Kazakistan Cumhuriyetinin “ulusal 

güvenliği, ülkenin ulusal çıkarlarının gerçek ve potansiyel tehditlerden 

korunmuşluk halini” ifade etmektedir.181 Kazakistan Cumhuriyetinin ulusal 

çıkarları, “Kazakistan cumhuriyetinin siyasi, iktisadi, sosyal ve diğer 

ihtiyaçlarının uyumudur; vatandaşların Anayasal haklarını, Kazakistan 

toplumunun değerlerini, devletin asli kurumlarını korumayı temin etmesi bunların 

gerçekleştirilmesi durumuna bağlıdır” şeklinde tanımlanmaktadır.182 Ulusal 

çıkarları oluşturan unsurlar, sözkonusu yasanın 3. maddesinde 10 ayrı başlık 

eşliğinde yer almıştır. Bu unsurlar gerek kendi içlerinde gerekse birbirleriyle bağlı 

olarak ülke güvenliği ve devletin varlığı açısından büyük anlam ifade etmekte, 

zira, sözkonusu çıkarlar devleti oluşturan temel unsurlarla ilgili çıkarları 

kapsamaktadır. Kazakistan’a karşı güç kullanılması ve saldırıda bulunulması 

halleri yanısıra zor kullanarak Anayasal düzenin, ülkenin üniter yapısının, toprak 

                                                 
179 Nursultan Nazarbayev,  Kazahstan-2030, Astana, 1997, www.akorda.kz , s.15. 
180 Zakon o Natsionalnoy Bezopasnosti Respubliki Kazahstan, 26.06.1998, (Kazakistan 

Cumhuriyeti Ulusal Güvenlik Yasası) www.knb.kz 
181 A.g.y., m.1; Maddede ayrıca, dış güvenlik, askeri güvenlik, toplumsal güvenlik, iktisadi 

güvenlik v.b kavramların açıklanması verilmiştir. 
182 A.g.y., m.1. 
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bütünlüğünün değiştirilmesine ve sınırların dokunulmazlığı ilkesine yönelik 

faaliyetlerin olabileceği gözardı edilmekte ve nitekim bu hususlar Ulusal 

güvenliği tehdit eden unsurlar olarak Ulusal Güvenlik Yasasının beşinci 

maddesinde  yer almaktadırlar.183  Bu çerçevede, asıl/nihai hedef devletin 

güvenliği olduğundan, devletin güvenliğini sağlanması açısından önemli bir araç 

olarak güç faktörü  devreye girmektedir.184 Kazakistan yönetimi, öncelikle, ulusal 

gücün önemli ve ayrılmaz bir unsurunu teşkil eden iktisadi gücünü arttırma gereği 

doğrultusunda açık pazar ekonomisini ısrarla savunarak ülkeye önemli ölçüde 

yabancı yatırım çekmeyi ve ülkeyi iktisadi düzlüğe çıkarmayı hedef belirlemiştir. 

İktisadi olanaklarını geliştirmesi, sadece halkının refah düzeyini arttırmak değil 

aynı zamanda devletin kapasitesinin arttırılması ve ulusal güvenliğinin sağlanması 

bağlamında da önem kazanmış, nitekim, Kazakistan Devlet Başkanı “tüm 

dünyanın silahlı çatışmalardan hiçbir yarar sağlanamadığının bilincine varmış 

olduğunu ümit etsek dahi, aklı selim bir ülke başkalarının vaatlerine değil 

öncelikle kendi gücüne güvenmeli”185 şeklindeki sözleri bu açıdan dikkat 

çekicidir.  

Öte yandan, hangi durumlarda ulusal çıkarların korunması amacıyla askeri 

gücün kullanılabileceği konusu 2000'de kabul edilen Askeri Doktrinde186 ele 

                                                 
183 A.g.y., m.5. 
1842007 yılına gelindiğinde, Kazakistan, eski Sovyet ülkelerine nazaran silâhlanmaya en çok para 

ayıran ülkeler arasına girmiş ve 2006'ya nazaran silâhlanmaya ayırdığı para iki kat artarak 1.22 
milyar ABD dolarına çıkmıştır. Artış geçmiş yıllardaki harcamalarla kıyaslandığında göze 
çarpmakta, gerçekte ise Kazak devletinin savunma harcamalarının GSMH'ye oranı düşük 
seviyelerde kalmaktadır. 2006 yılında savunma harcamaları GSMH'ye oranladığımızda %1.01 
iken 2007 yılında bu rakam %1.2'ye çıkmaktadır Darya, Yuriyeva, “Gonka Dlya Stabilnosti. 
Tsentralnaya Azia Uveliçivaet Rashodı na  Oboronu”, Rossiskaya Gazeta, 25 Ocak 2007, , 
www.rg.ru, s.1 (İstikrar İçin “Yarış”, Merkezi Asya Savunma  Masraflarını Arttırmaktadır) 

185 Poslaniye Prezidenta Respubliki Kazahstan N. Nazarbaeva Narodu Kazahstana, 1997, 
www.akorda.kz  (Kazakistan Cumhurbaşkanının Kazakistan Halkına Seslenişi) 

186 Voyennaya Doktrina Respubliki Kazahstan, Ukaz Prezidenta Respubliki Kazahstan ot 10  
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alınmakta, böylece, ulusal çıkarların tehdit edilmesi ve ülkeye saldırı halinde 

askeri gücün kullanılacağı ve tüm ulusal kaynakların seferber edilebileceği Askeri 

Doktrin ile ortaya konulmaktadır. 2000 tarihli Kazakistan Askeri Doktrininde   

köktendincilik, terörizm, ayrılıkçılık, yasadışı silah ve uyuşturucu ticareti gibi 

yeni tehditlerin boy gösterdiğine ve uluslararası toplumun çabası sonucunda da 

büyük ölçekli savaşların çıkmasının önüne geçildiğine vurgu yapılmakta, bununla 

birlikte, siyasi ve diğer anlaşmazlıkların çözümünde halâ askeri güce 

başvurulduğuna dikkat çekilerek, kendine ve müttefiklerine yönelik herhangi bir 

saldırı durumunda silahlı savunma hakkına sahip olduğu, bu çerçevede Kazakistan 

Silahlı Kuvvetlerinin yeni koşullara/gerçeklere uyarlanması gerekliliği üzerinde 

önemle durulmaktadır.  

2000 tarihli Kazak Askeri Doktrininde askeri çatışmalar üçe ayrılarak 

tanımlanmaktadır187. Buna göre, düşük yoğunluktaki çatışmalar, ülke içinde siyasi 

istikrarsızlık yaratma, etnik ve dini uyuşmazlıkları körükleme, devleti siyasi 

açıdan tavize zorlama, ayrılıkçı fikirleri yayma amaçlı olabilmektedir. 

Kazakistan'a yönelik orta yoğunluktaki çatışmalar ise, ülkenin savunma ve iktisadi 

potansiyeline yönelik; toprağın belirli bir kesimini işgal etme veya kontrol altına 

alma; devleti önemli siyasi, iktisadi ve diğer tavizler vermeye zorlama amaçlı 

çatışmalardır. Orta yoğunluktaki çatışmalar, güçlü iktisadi ve askeri potansiyeli 

olmayan devletlerarasındaki askeri çatışmadır. Yüksek yoğunluktaki çatışmalar 

ise, köklü askeri-siyasi amaçlar taşımaktadırlar ve askeri-iktisadi açıdan güçlü 

devletler arası çatışmalardır. 

Çalışmamızın bundan sonraki bölümünde gerek Askeri Doktrin gerek 

                                                                                                                                      
Fevralya 2000 goda no.334, “Ob Utverjdenii Voyennoy Doktrinı Respubliki Kazahstan”, 
www.knb.kz 

187 A.g.y. 
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Ulusal Güvenlik Stratejisi çerçevesinde Kazakistan güvenliğine yönelik mevcut 

ve potansiyel tehdit algılamaları dış güçlerin çıkar çatışması bağlamında ele 

alınmakta ve dış güçlerin çıkar çatışmaları nedeniyle ülke içi etkenlerin dış 

güçlerin amaçları doğrultusunda kullanılabilirliği ve bunun sonucunda ulusal 

güvenliği tehdit etmesi üzerinde durulmaktadır. 

 

A. Dış Güçlerin Çıkar Çatışması Bağlamında İçsel Etkenlerin 

Güvenliği Tehdit Etmesi 

 

Kazakistan, sağlıklı ve gelişen bir ekonominin temellerini sağlayamazsa, 

ülkedeki her bir bireyin refahını yükseltemeyecek, toplumsal ve ekolojik sorunlara 

çözüm getiremeyecek, silahlı kuvvetlerine yatırım yapamayacak ve güçlü bir 

devlet inşa edemeyecektir. Bu noktadan hareket eden Kazakistan yönetimi, 2030 

yılına kadar devletin kalkınma stratejisinde iktisadi gelişmeyi öncelikli 

hedeflerinden biri olarak belirlemiş ve 2030’a doğru Kazak Devletinin Orta Asya 

Pars’ına dönüşerek gelişmekte olan ülkeler için emsal teşkil edeceği ilan 

edilmiştir.188  Ülkenin ekonomik kalkınması için bel bağladığı en önemli 

kaynaklardan biri ise sahip olduğu doğal kaynaklar olmuştur.   Fakat petrol 

üretimini ve uluslararası pazara arzını    tek başına bunları gerçekleştirme 

olanakları çok kısıtlı olduğundan, Kazakistan dışarıdan gelecek finansman ve 

modern teknolojiye ihtiyaç duymuş ve bu ihtiyaçlar, çeşitli dış aktörler açısından 

Kazakistan'a olan ilgilerini gerçeğe dönüştürme fırsatı yaratmıştır. İlerleyen 

yıllarda ise Kazakistan yabancı yatırım açısından Bağımsız Devletler Topluluğu 

                                                 
188 Nursultan Nazarbayev, Kazahstan-2030, Astana, 1997, www.akorda.kz , s.11. 
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ülkeleri arasında 1993'den 2001'e kadar ortalama kişi başına denk gelen 550 ABD 

dolarlık yatırımla ilk sırada yer edinirken, 2002 yılına kadar olan dönemde toplam 

21 milyar ABD doları tutarında dış yatırım çekmiştir.189  Kazak ekonomisinin ağır 

topunu oluşturan petrol sektörüne 2005 yılında 10 milyar ABD doları yatırım 

yapılarak, bunun %83'ü üretim ve %17'si arama faaliyetlerine yönlendirilmiştir190. 

Kazakistan'ın petrol sektöründe değişik ülkelerin kamu ve özel petrol şirketlerinin 

arama-araştırma, üretim ve ürün paylaşımı yarışından sonra ana üretim petrolünün 

hangi yollardan uluslararası pazara taşınacağı sorunu da gerek ülke içinde gerekse 

başka ilgili devletler tarafından ortaya atılarak “tartışılmaya” başlanmıştır. Bu 

noktada, bir kıta içi devlet olan Kazakistan'ın açık denizlere doğrudan 

bağlantısının olmaması ve mevcut botu hatlarının tamamının Rusya üzerinden 

yapılandırılmış bulunmasının önemli etkisi vardır. Boru hattı güzergâhlarının 

çeşitlendirilmesi hem Kazakistan'ın bağımsızlığı hem de Rusya'nın bölgede 

yeniden egemenliğini tesis etmesini önlemek açısından ele alınmaya başlamıştır. 

Ticari açıdan optimal olmayan değişik seçeneklerin ortaya atılması ve ısrarla 

savunulması ise farklı devletlerin siyasi çıkarlarının iktisadi yarardan daha fazla 

önem arzettiğinin bir göstergesi olarak kendini belli etmiştir.  

Dolayısıyla, Batı Avrupa ve Doğu Asya ülkelerinin petro-gaz bölgelerine 

coğrafi yakınlığı Kuzey Amerika’ya nazaran onları daha avantajlı bir durum elde 

etmelerine zemin hazırlamakta, bu durum Amerika Birleşik Devletlerinin çıkarları 

açısından tehdit oluşturmakta, zira,  sözkonusu bölgede ABD denetimini 

kaybettiği takdirde, küresel hegemonyasını yitirerek bir çok sanayi devletlinden 

                                                 
189  “İnostrannıye İnvestitsii v Ekonomike Kazahstana”, Kazahstanskaya Pravda, 29.12.2002 

(Kazakistan Ekonomisinde Yabancı Yatırım) www.kazpravda.kz 
190 B., İzmuhambetov ,”Razvitiye Neftegazovoy Otrasli Respubliki Kazahstan” , 

www.kazakh.oilgaslaw.ru ( Kazakistan Petrogaz Sektörünün Gelişimi) 
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biri konumuna inmek zorunda kalmaktadır.191 Bu açıdan petrol, devletlerin kendi 

varlıklarını idame ettirebilmeleri ve diğerlerini etkileri altına almaları bakımından 

önemli bir araçtır. Enerji ihtiyacı artan ülkeler de petrolün bulunduğu bölgeyi 

denetleyen güce bağımlı hale gelmektedirler, böylece, doğal zenginliklerin dünya 

üzerindeki eşitsiz dağılımı önemli siyasal sonuçlar doğurmaktadır. Bağımlı 

devletlerin kendi politikalarını saptama özgürlükleri ise ciddi ölçüde 

sınırlandırılabilmektedir. Nitekim, Sovyet döneminde doğal koruma alanı olan 

Hazar havzasında192 politik hesapların iktisadi hesapların önüne geçildiği göze 

çarparken,193 kendi çıkarlarını ve güvenliklerini korumak adına kıyıdaş ülkelerin   

havzayı hızla militarize etmeye başlamaları endişe uyandırmaktadır. 1990 yılında 

İran’ın Hazar’da bir tane bile askeri gemisi yokken günümüzde 4 askeri üssü 

bulunmakta,  Karadeniz’deki askeri gücünün bir kısmını Hazar’a aktaran  Rusya 

ise Gepard kruvazörü ile meydan okumaktadır.194  Hazar’ın Kazakistan kısmında 

askeri filo oluşturulması için Kazakistan’a gereken yardımı yapmaya hazır 

olduklarını beyan eden195 ABD’nin de bu gelişmeye dahil olması  Hazar 

havzasında yeniden büyük oyunun oynanmakta olduğunu göstermektedir. Bu 

çerçevede, konumuz açısından önemli olan, bölgede yaşanan güç mücadelesinin 

Kazakistan'ı doğrudan etkilediği varsayımıdır. Çünkü Kazakistan hem Hazar 

havzasında önemli hammadde rezervine sahip hem de gerek Rusya gerekse Çin ve 

                                                 
191 Maksimenko, a.g.m., s.73-74. 
192  Lutz  Kleveman, Yeni Büyük Oyun Orta Asya’da Kan ve Petrol,  (çev.)Hur Güldü, İstanbul, 

Everest Yayınları, 2004, s.85. 
193 B.G. Muhammedjanov, “Perspektivı Razvitia Neftyanoy Otrasli v Kazahstane”, 25 Ağustos 

2005, s.1, www.iimp.kz  
194 İlyas Karsakov, “Razdel Sfer Vliyaniya ili Regionalnoye Sotrudniçestvo”, 31 Mayıs 2005, 

www.sayasat.kz  
195 “Kazahstan Distantsiruyetsya ot Amerikano-Rossiiskoy Gonki Voorujenii”, 5 Aralık 2007, 

www.iwpr.net  
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diğer güçler açısından stratejik değeri yüksek bir ülkedir.196 Kazak petrolünün 

nasıl ve kimler tarafından üretileceği ve  hangi yoldan uluslararası pazara 

taşınacağı sorunu büyük güçler için önemlidir.197 Ülke ekonomisine gelir getiren 

en önemli kaynaklardan biri olan petrol ve petrolü uluslararası pazara taşıyacak 

boru hatları üzerinde denetim kuran ülke Kazakistan üzerinde siyasi ve iktisadi 

baskı kurma imkanına/aracına kavuşmaktadır. Kazak petrolünün tek bir yoldan 

dünya piyasasına taşınması sadece Kazakistan'ın bu yolu üzerinde bulunduran 

ülkeye bağımlılığını arttırmamakta, aynı zamanda dünya enerji güvenliği 

açısından da tehlike oluşturmaktadır. Dolayısıyla petrol ihraç rotasının 

çeşitlendirilmesi hem uluslararası platformda üzerinde sıkça tartışılan hem de 

gelişmiş devletlerin dış politikalarını etkileyen hassas konulardan biridir. Petrolün 

üretimi ve taşınması sorunu etrafında cereyan eden rekabet ve dış güçlerin ülkenin 

iktisadi kaynakları, çok-uluslu demografik yapısı, toprak sorunları ve sınır 

uyuşmazlıklarını kullanarak etkinlik sağlama politikaları Kazakistan güvenliği 

açısından endişe yaratmaktadır.  

 1. Doğal kaynakların Üretilmesi ve Taşınması Sorunu 

a.  Petrolün Üretimi Sorunu 

Kazakistan topraklarının doğal kaynaklar ve mineraller açısından zengin 

olduğu eskiden beri bilinmektedir.198  Bununla birlikte, Kazakistan Sosyalist 

                                                 
196 Nursultan Naszarbayev, Kritik On Yıl, Ankara, ASAM Yayınları, 2003, s.146. 
197 Ali İşler, “ Hazar’da Yeni Büyük Oyun, Petrol  Rezervleri ve Anlaşmaları”, II bölüm, 

21.12.2007, www.aliisler.8m.com/bolum2.htm  
198 Kazakistan topraklarında petrolün varlığı konusunda ilk bilgiler 1710’lu yıllarda Çar Pyotr 

tarafından buraya gönderilen askeri heyet başkanı A. Bekoviç Çerkasski tarafından gelmiştir. 
İlk ticari petrol üretimi 1911 yılında gerçekleşmiştir. Shell gibi çeşitli Batılı petrol şirketleri 
Çarlık Rusya'sıyla anlaşma sonucunda Hazar havzasında ve Kazakistan topraklarında petrol 
arama ve üretim faaliyetlerini gerçekleştirmişlerdir. Rusya'daki 1917 Ekim ihtilalinden sonra 
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Cumhuriyeti tarihinde en yüksek petrol üretimi 1970'li yıllarda gerçekleştirilerek 

1975 yılında petrol üretimi 20 milyon tona ulaşmış, fakat, bundan sonraki yıllarda 

gerek teknik ve maddi imkansızlıklar ile yetersizlikler nedeniyle199 sismik-jeolojik 

araştırmaların yeterince yapılamaması gerekse Hazar denizi su seviyesinin sürekli 

yükselmesi nedeniyle kıyıdaki başlıca petrol üretim alanlarının tehlikeye girmesi 

sonucunda ülkede petrol üretimi düşmeye başlamış ve 1992 yılında bir önceki yıla 

nazaran %3, 1993'te %11, 1996'da %16 azalmıştır.200  

Bu durumdan kurtulmanın en kısa yolunun ülkeye yabancı sermaye ve 

teknoloji akışının sağlanması olduğu için Kazakistan devleti için petrolün bir an 

önce üretilmesi ve uluslararası piyasaya arzedilmesi öncelikli konulardan biri 

haline gelmiştir.  Bu çerçevede, ülkeye yabancı yatırım ve kaynak çekmek için 

özelleştirmeye büyük önem atfedilmiştir.201 1997 yılında özelleştirme paketine 

uygun olarak stratejik açıdan önemli sanayi dallarında 47 işletmenin devlet 

hisseleri ve gayrimenkulleri satılmıştır. Bunun içinde petrol ve doğalgazla ilgili 21 

özelleştirme gerçekleştirilmiştir.202 1997 yılında toplam yabancı yatırımın %60'ı 

                                                                                                                                      
Sovyet hükümeti kapitalist devletlerin şirketleriyle işbirliği yapmayı reddettiğinden batılı petrol 
şirketlerinin de Kazakistan'daki faaliyetleri sona ermiştir. O günden 20.yüzyılın sonuna kadar 
ülkede irili ufaklı 250 petrol ve doğal gaz yatağı keşfedilmiştir. Bunların 107'si günümüzde 
işletilmektedir. Sanayi kategorisinde petrol ülkenin altı bölgesinde üretilmektedir: bunlar, 
Kazakistan'ın batısında Atırau, Batı Kazakistan, Mangıstau, Aktobe ve kuzeyinde Jezkazgan, 
güney batısında Kızılorda eyaletlerinde bulunmaktadırlar. Ülkede petrol hem karada hem de 
Hazar denizi dibi rezervuarlarında bulunmaktadır. Sovyet döneminde Moskova'nın Batı 
Sibirya'daki rezervler üzerine yoğunlaşması nedeniyle ülkedeki çok geniş petrol rezervleri 
dokunulmadan kalmıştır. Aynı zamanda , Moskova'nın Batı Sibirya petrollerine yönelmesi ile 
Kazak petrol sahaları için finansman sağlanamamıştır. “Neftegazovaya Promışlennost 
Kazahstana”, Caspian, Official Publication of KIOGE’98, Almatı, 1998 ve “Kazahstannın 
Munay Salası”,  KazMunaiGaz  Ulttık Kompanyası,  www.kmg.kz  

199 Örneğin, Tengiz petrol sahasının 37. nolu kuyusunda gerçekleşen kazanın 1 yıl boyunca 
düzeltilememesi Sovyet teknolojisinin ne kadar eskidiğini göstermiştir. 

200 “Ob İtogah Sotsialno Ekonomiçeskogo Razvitia Kazahstana v 1999 godu”, MİD RK, Almatı, 
1999 (Kazakistan'ın 1999 yılı Sosyal Ekonomik Gelişmelerine ilişkin Kazakistan Dışişleri 
Bakanlığı Raporu) 

201  Kazakistan'ın özelleştirme programı 3 dönemi kapsamaktadır: 1.dönem 1992-1993 yılları 
küçük ve orta işletmeler, 2.dönem 1993-1996 yılları orta ve büyük işletmeler, 3.dönem 1997-
2000 yılları önemli sanayi dalları işletmelerinin özelleştirilmesi. 

202 “Kazahstandağı Kurılımdık Reformalar. Kazahstandağı Jekeşelendiru”, Caspian, Official 
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petrol sektörüne aittir.203 Yabancı ülkelerin petrolün sahip olduğu stratejik önem 

nedeniyle ağırlıklı olarak enerji sektöründe yatırıma yönelmeleri Kazakistan 

yönetiminin bu yönde politikalar izlemesini kaçınılmaz kılmıştır. Kazakistan 

hükümeti petrol sektöründeki faaliyetleri bu şirketlerle ortaklaşa kurduğu 

teşebbüsler aracılığıyla gerçekleştirmiştir. Bağımsızlığını kazandıktan sonra 

Kazakistan'da faaliyet gösteren en büyük petrol şirketlerinden biri ABD menşeli 

Chevron'dur. Bununla birlikte Agip, British Gas, BP/Statoil, Mobil, Shell, Total, 

Lukoil, TPAO, CNPC ve Chapparal Resources, Japon Milli Petrol Şirketi gibi 

petrol şirketleri ülkede petrol saha ve sismik-jeolojik araştırmaları, üretimi işini 

üstlenmişlerdir. Rus şirketlerinden ilk olarak Kazak petrol sektörüne ayak basan 

Lukoil olmuştur. Lukoil, 1995 yılında girdiği bu ülkenin petrol sektöründe Kazak 

Munaygaz, Amerikalı Chevron ve Çin Milli Petrol Şirketi CNPC'den sonra yer 

alan önemli bir oyuncu haline gelmiş, şirketin Kazakistan'da yıllık petrol üretim 

miktarı 6 milyon tonu, bugüne kadar ülkede yaptığı yatırım miktarı ise 4 milyar 

doları geçmiştir.204 Lukoil'ın Hazar denizinin Kazakistan sektöründeki 4 önemli 

arama ve araştırma projesinde, karada üretimle ilgili 7 projede ve CPC'de etkin rol 

oynamaktadır.205  

Ancak, yabancılar açısından  petrol rezervi konusunda karşılaştırma 

yapılabilecek net bir bilgi olmadan petrol arama çalışmalarına başlamak büyük bir 

                                                                                                                                      
Publication of KIOGE'98, Almatı, 1998, (Kazakistan'daki Altyapı Reformları, Özelleştirme) 

203 Kuşkumbaev, S., K., “Vliyaniye Energoresursov na Nekotorıye Aspektı Vnutrenney i Vneşney 
Politiki Kazahstana”, Tsentralnaya Asiya i Kavkaz, 1998, s.4, www.ca-c.org     (Enerji 
Kaynaklarının Kazakistan'ın İç ve Dış Politikasının Bazı Yönlerine Etkisi) 

 
204 V., Alekberov, ”Podtverdit' Reputatsiyu Delom”, Kazahstanskaya Pravda, 25.04.2006, 

www.kazpravda.kz 
205 B., S., İzmuhambetov, “Razvitiye Neftegazovoy Otrasli Kazahstana” , 

www.kazakh.oilgaslaw.ru 
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riskti.206  Bu nedenle, Kazakistan hükümeti ile yabancı kamu ve özel teşebbüsleri 

arasında ilk aşamada ağırlıklı olarak arama ve araştırma faaliyetlerinin 

gerçekleştirilmesine ilişkin anlaşmalar sağlanmış,207  petrol üretimi daha çok eski 

kuyulardan çıkarılmaya devam edilmekle birlikte, 1995-1998 yılında 

Kazakistankaspişelf konsorsiyumu tarafından yürütülen jeolojik ve seysmolojik 

araştırmalar sonucunda Hazar denizinin Kazakistan kesiminde önemli miktarda 

petrol rezervinin olduğu anlaşılmıştır.208  

Tengiz, Karaşığanak, Kurmangazı, Kaşagan, Özen, Amankeldi ülkede 

bulunan ve Kazak ekonomisi açısından gelecek vaat eden keşfedilmiş önemli 

petrol yataklarındandır. Tengiz'de 6-9 milyar varil rezerv olduğu tahmin edilmekte 

ve 1993 yılında kurulan Tengizchevroil uluslararası konsorsiyumu tarafından 

işletilmektedir.209 2005 yılının ilk altı ayında Kazakistan'da toplam petrol 

üretiminin % 20'sininin gerçekleştirildiği Tengiz sahasından üretilecek petrolün  

                                                 
206  Kazakistan’da faaliyette bulunan Agip yüneticilerinden Neil Booth’a göre, burada petrole 

rastlama şansları yirmide birdi. Kleveman, a.g.e., s.85. 
207 Kazakistan hükümeti ile petrol şirketleri arasında yapılan sözleşmeler 5 kategoriye 

ayrılmaktadır: Arama işlemlerinin yapılmasına ilişkin sözleşmeler, arama ve üretimin birlikte 
yapılmasına, üretimin paylaşımına, üretime ve petrolün muhafazası için yapılacak yeraltı depo 
ve rezervuarların inşaatına ilişkin sözleşmelerdir. Taraflar arasında yapılan sözleşmelere uygun 
olarak petrol şirketlerine Kazakistan'ın petrol potansiyelinin sözkonusu olduğu bölgede belirli 
büyüklükte bir veya birkaç parsel tahsis edilerek bu toprak altında arama, araştırma veya 
üretim yapma hakkı da tanınmıştır. Diğer taraftan, ilk dönemde, Kazakistan hükümeti yabancı 
şirketlere uygun yatırım ortamı yaratmak için gerekli yasal zemini hazırlama çalışmalarına da 
ağırlık vermiştir. Nitekim, 1995 yılında Petrol Hakkında Kanun, 1996'da Doğal kaynaklar ve 
Doğal Kaynakların Kullanımına İlişkin Yasa niteliğinde cumhurbaşkanı kararnamesi, Yabancı 
Yatırım Yasası, Doğrudan Yatırımlara Devlet Desteği Yasası gibi kanunlar çıkartılmıştır. O 
Nefti. Ukaz Prezidenta Respubliki Kazahstan İmeyuşşii Silu Zakona, 28 Haziran1995, 
no:2350”, Nedra i Prirodnıye Resursı, Amatı, Yurist Yayınları, 2000, m.25. (1995 tarihli 
“Petrol Hakkında“ Kazakistan Cumhurbaşkanının Kanun Gücündeki Kararnamesi) 

208 Kazakistan'da petrol rezervleri hem karada hem de deniz dibinde bulunmaktadır . 1993 yılına 
kadar Kazakistan'ın deniz dibine ilişkin çeşitli çalışmalarda deneyimi, teknik ve finansal 
araçları, yeterli uzmanları olmadığından bu tür çalışmalar Rus ve Azeri şirketleri tarafından 
yürütülmüştür. 1993 yılında Kazakistan'ın Hazar sektöründe hidrokarbon kaynak arama, 
araştırma çalışmalarının sürdürülmesi için Kazahstankspişelf adında uluslararası konsorsiymu 
kuran anlaşma imzalanmış ve konsorsiyum'da Kazakistan milli petrol şirketiyle birlikte Agip, 
Britishgas, BP/Statoil, Mobil, Shell, Total gibi altı yabancı petrol şirketleri yer almıştır . 

209 A. Necdet Pamir, Kafkaslar ve Hazar Havzasındaki Ülkelerin Enerji Kaynaklarının 
Türkiye’nin Enerji Güvenliğine Etkileri, İstanbul, Harp Akademileri, 10 Mart 2006, s.30, 
www.asam.org.tr/temp/temp15.pdf,  
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2010 yılında günlük 700 000 varile çıkarılması hedeflenmektedir.210  

Tablo1: Tengizchevroil'in Tahmini Petrol Üretimi 

Yıl 1993 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2032 

Milyon 
ton/yıl 

1,4 3,0 13,2 22,8 32,4 30,4 22,3 16,4 12,0 10,6 

Varil/ 
Günlük 

30,2 65,3 286,3 493,2 700,0 658,0 482,9 354,5 260,1 229,8 

Kaynak : Kazakistan Report , Wood Mackenze, 1995 , Oktober. 

Son yirmi yılın en büyük petrol bulgusu olarak  bilinen Kaşağan211 

sahasının üretilebilir rezervinin 9-13 milyar olduğu bildirilmekle birlikte, burada 

üretime 2008'den önce geçilmesi beklenmemektedir.212 British Gas ve Agip'in 

başını çektiği KIO (Karachaganak Integrated Organization) adlı uluslararası bir 

konsorsiyum tarafından işletilen ve 2.4 milyar rezervi olduğu açıklanan 

Karaşığanak sahasından ise günümüzde günlük 230 000 varil petrol ve 

kondensant elde edilmekte,213 2010 yılında ise günlük üretimin 500 000 varile 

çıkartılması hedeflenmektedir.214 

Kazakistan’ın Hazar kesiminde büyük petrol rezervlerine sahip olduğunun 

ortaya çıkması sonucunda bir yandan petrol sektöründeki çeşitli oyuncular 

arasında zorlu bir mücadele  başlarken diğer taraftan da yabancıların faaliyetlerine 

yönelik yerli halkın tepkisi artmaya başlamıştır. Ulusal kaynakların uzun yıllar 

boyunca Ruslar tarafından sömürüldüğü inancında olan Kazak halkı bu çok hassas  

dönemde Batı’lı devletlerin Ruslardan daha iyi niyetli olabileceklerine  inanmak 

                                                 
210 Kazakistan Report , Wood Mackenze, Oktober 1995.  
211 Batı Kazakistan’ın Atırau bölgesinden güney batıya doğru 80. km’sinde yer alan ve 19. 

yüzyılda bu bölgede yaşayan şair Kaşağan’ın adı verilen   petrol sahasının genişliği 75 km x 
45km’dir. Bkz. Kaşağan, www.kmg.kz    

212   Pamir, a.g.m., s. 12. 
213   Pamir, a.g.m., s..30. 
214 “APS Review Gas Market Trends”, 19 Ağustos 2002, 

www.goliath.ecnext.com/coms2/summary 0199-1956375  
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istememiştir. Zira “kara altın“ üzerinde oturan halk 1990'lı yıllar boyunca 

akaryakıt “kıtlığı” yaşamış ve sık sık yükselen petrol ürünleri fiyatları halkın 

sabrını taşırmıştır.215 En önemli amacı kâr maksimizasyonu olan petrol şirketleri 

ise iç piyasada petrol ürünleri fiyatlarının ucuz olması nedeniyle ham petrol ve 

petrol ürünlerini dış piyasaya arz etmeyi tercih ederlerken,216 ülkede üç büyük 

petrol işleme tesisi olmasına rağmen, petrol işlenmek için Rusya'ya gönderilmeye 

devam edilmiştir. Üstelik, Hazar’da petrol üretimi nedeniyle büyük bir çevre 

felaketine doğru gidildiği yönündeki endişelerin artmasının yanı sıra217 Türk 

şirketlerinin iş kanunlarını uygulamayarak yerli işçilerin güvenliğini tehlikeye 

atmakta oldukları, Çinlilerin ise Kazak petrolcülerine tuvalet temizliği gibi işler 

yaptırarak küçük düşürmekte olduğu haberleri218 halkı öfkelendirmeye 

başlamıştır. Hükümet, zor bir dönem geçirmekte olan Kazak halkının ülkenin 

ulusal kaynaklarının yabancılara ucuza kaptırıldığından kuşkulanmasının 

toplumsal ve siyasal sonuçlarından çekinmeye başlamıştır.219 Bu çerçevede, 

Kazakistan yönetimi, tüm ilgili bakanlıkları ve yetkilileri ülkedeki petrol işleme 

tesislerinin kesintisiz çalışmasını sağlamak ve iç piyasadaki petrol talebini 

karşılayabilmek için uygun koşullar yaratmaya davet  ederek220bir dizi önlemler 

                                                 
215 Seyfolla Şayınğazı, “Egin Pisti Janarmay Bağası Östi”, Egemendi Kazahstan, 4 Eylül 2001, 

s.1-2. 
216 Joldasbek Şöpeğul,” Munaydın Üstünde Oturup Janarmayğa Jarımaydı”, Egemendi 

Kazahstan, 13 Eylül 2000, s.1-2. 
217 “Kaşagan’da Felaket Kapıda”, Evrensel, 2 Aralık 2005, www.evrensel.net  
218 Nurkamal Ayazbayev, “Şeteldikter Şekten Şıhpasın”, 20 Nisan 2007, www.ap.kz  
219  Bu durumda hükümetin bir takım önlemler alması zorunlu hale gelmiş ve ülkedeki yabancı 

yatırımcıların sosyal sektöre yatırım yapmaları konusunda ısrarlı davranılmış ve alt yapıya, 
eğitime harcanacak büyük fonları içeren finans paketleri sunmalarını zorunlu kılmıştır. A., 
Raşid, Orta Asya'nın Dirilişi: İslam mı Milliyetçilik  mi, 1.baskı , İstanbul, Cep Kitapları 
Yayınları, 1996, s.152. 

220 Bu konuda bir karar çıkartılmış, buna göre, petrol şirketlerinin ülkedeki rafinerilere işlenmesi 
için her ay vermek zorunda oldukları ham petrol miktarı da belirtilmiştir.  Egemendi 
Kazahstan, 05.07.2000, s.1. 
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almaya başlamış,221  yükümlülüklerini yerine getirmekten kaçınan şirketlere karşı 

yaptırım uygulamaktan da çekinmemiştir.222 2006 yılı sonlarında Tengiz petrol 

yatağının bulunduğu bölgede çalışan Kazak ve Türk işçileri arasında çıkan arbede 

sonucu 300’den fazla Türk işçisinin ülkelerine dönmesi ile sonuçlanan olayların 

yemek sırası yüzünden çıktığı ileri sürülse de, aslında bunun çıkar gruplarınca 

planlandığı iddiası223 olayların boyutunu gözler önüne sermiştir. Nitekim, bu 

olaylar Türk ve Kazak devletleri arasında resmi bir krize meydan vermemişse de, 

dış güçlerin Kazak petrol üretiminde etkinliklerini arttırma ve hak sahibi olma 

konusundaki girişimlerine hız vermekte oldukları yönündeki spekülasyonların 

artmasına yol açmıştır.224 

Bu çerçevede, Kaşağan sahasından çıkarılan petrolün kendisine ait 

Severnoye sahasındaki petrol üretimini azalttığını, bu nedenle kendisinin de 

Kaşağan’da hak sahibi olması gerektiğini gündeme taşıyarak bu konuda baskı 

yapmaya başlayan  Rusya225 gerek BDT, ŞİÖ, ODKB, AET gibi örgütler gerekse 

ikili ilişkiler çerçevesinde Kazakistan ile işbirliğini arttırarak bölge dışı güçlerin 

faaliyetlerini kısıtlama çabası içine girerken Çin’in de Kazakistan petrol 

üretiminde gittikçe artan bir ağırlığa sahip olmaya başladığı gözlemlenmiştir. 

Çin'in Rus Slavneft petrol şirketini alma girişimleri, Rosneft ile CNPC'nin 2006 

yılında “Vostok Energy” ortak teşebbüsünün kurulmasına ilişkin anlaşmaya 

                                                 
221 “O Nefti”, Nedra i Prirodnıye Resursı, Madde 38. (13 Haziran 1997 ve 11 Ağustos 1999  

tarihlerinde değişiklikler yapılmıştır .) 
222 Vergi devletin en önemli gelir kaynaklarından biridir. Birilerinin (bilhassa yabancıların) vergi 

ödemekten kaçınması, diğerlerinin üretimi düşük tutması v.s gibi davranışların ekonomik 
canlanmayı petrolden gelecek gelire bağlayan bir ülke açısından kabul edilemez, bu nedenle 
örneğin, Şımkent rafinerisinin sahibi Vital Munay şirketinin yöneticisi vergi ödemekten 
kaçındığı için Kazakistan topraklarında işletmecilikle uğraşma hakkından men edilmiştir. 
Egemendi Kazahstan, 01.01.2000, s.1. 

223Almagül İsina, “Kazak-Türk İşçi Kavgası”, Stratejik Yorum, no.27, 30 Ekim 2006, 
www.tasam.org  

224 A.g.m., s.3. 
225 Osman Sevaioğlu, “Hazar: Umut, Yaşam ve Savaşın Denizi”, www.eee.metu.edu.tr , s.35. 
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varmaları,226 İran ve Irak’ta petrol sahaları üzerinde işletme hakkına sahip olmaya 

ilişkin girişimleri ile genel olarak petrol piyasasında aktif rol alma çabaları 

bölgesel ve global güç mücadelesi çerçevesinde değerlendirilmelidir. Nitekim, 

Çin'in bu çabaları 1997 yılından beri varlığını sürdürdüğü Kazakistan petrol 

sektöründe 2005 yılında günlük petrol üretimi 105 bin varil olan  Kanada kökenli 

PetroKazakhstan227 şirketini ele geçirmesiyle meyvelerini vermiştir. CNPC'nin 

1997 yılında hisselerinin %60'ını satın aldığı AktöbeMunaygaz ise günümüzde 

üretim miktarı bakımından Kazakistan'daki üçüncü büyüklükte bir petrol 

şirketidir. Böylelikle CNPC ilerleyen aşamada Batı Kazakistan-Çin boru hattının 

içinden geçecek petrol miktarını şimdiden garantiye alma faaliyetlerini son hızla 

sürdürmektedir.  

Kazakistan cephesinden baktığımızda ise, yabancı petrol şirketlerinin 

Kazakistan yönetiminin petrol sektöründeki deneyimsizliğinden yararlanarak 

önemli imtiyazlar elde ettikleri görüşünü savunan bazı yetkililer, devletin enerji 

sektöründe ağırlığını hissettirerek kendi çıkarlarını koruması  ve buna ilişkin 

yapıcı adımlar atması gerektiğinde ısrar etmiş, bu gelişmeler sonucunda hükümet 

enerji sektöründe mevcut sözleşmeleri yeniden gözden geçirme kararı almıştır. 

Enerji Bakanı Şkolnik “Anayasamıza göre, Kazak doğal kaynakları devletindir ve 

her devlet kendi doğal kaynaklarından maksimum yarar sağlama hakkına sahiptir“ 

                                                 
226 Rosneft ile CNPC arasındaki ortak teşebbüste, hisselerin %51'ine Rosneft %492una CNPC 

sahiptir. Direktörler Kurulu toplam 5 kişiden oluşmakta olup, onlardan 3'ü Rosneft'i 2'si 
CNPC'yi temsil etmektedir. Ortak teşebbüsün kuruluş amacı olarak, Rusya Federasyonu 
topraklarında doğal kaynak yataklarının aranması, jeolojik – arama ve araştırma çalışmalarının 
sağlamasıdır. “Rosneft i CNPC Podpisali Protokol o Sozdanii CP”, 17 Ekim 2006, 
www.tatcenter.ru Rosneft ve CNPC Ortak teşebbüsün kurulmasına ilişkin sözleşmeyi 
imzaladılar.) 

227 Bu açıdan, CNPC'nin alt kuruluşu olan CNPC İnternational’ın  piyasa değeri  2.9. milyar ABD 
doları olan  PetroKazakhstan şirketini  4.18 milyar ABD dolarına satın alması dikkat çekicidir. 
Arif Ademoğlu, “Çin’in Orta Asya Stratejisi”, 17 Mayıs 2006, s.13, 
www.gokbayrak.com/turkistan 
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demiştir.228 Bununla birlikte, Devlet Başkanı Nazarbayev her zaman yabancı 

yatırımcılarla çalışmaya devam edeceklerini, yalnız yabancı firmaların 

faliyetlerinde şeffaf ve net olmaları gerektiğinin altını çizerek, “kendi ülkelerinde 

devletlerinden herhangi bir şey gizlemeye kalkışan şirketlerin nasıl 

cezalandırıldıkları aşikardır, öyleyse bu yabancı şirketler bizim ülkemizde neden 

farklı davranmak zorundadırlar” demiş ve dürüst çalışan şirketlerle sözleşmelerin 

yeniden gözden geçirilmesine gerek olmayacağını belirtmiştir.229 

Böylelikle, 1990’lı yıllar boyunca yabancı yatırımcılar için uygun koşullar 

yaratarak ülkesine önemli miktarda  yatırım çeken Kazakistan, 2003’te yapılan bir 

değişiklikle üretim paylaşım anlaşmalarında devlet şirketi olan KazMunayGaz’ın 

%50 hak sahibi olmasını zorunlu kılmış, 2004’te vergi oranlarında önemli artış 

yapmış ve yabancı firmaların denizel alandaki girişimlerine garanti verilmesini de 

kaldırmıştır230. Bu doğrultuda Kaşağan’da Eni  şirketi liderliğindeki Konsorsiyum 

ile hisselerin yeniden düzenlenmesi konusunda yapılan çalışmalar sonucunda  

KazMunayGaz payını %8 arttırarak %16.6’ya çıkarmış ve diğer büyük hissedarlar 

Eni, Exxon Mobil, Total ve Royal Dutch Shell'in hisse oranları  yüzde 18,5'ten 

yüzde 16,6'ya düşerek KazMunayGaz’ın hisseleri ile eşitlenmiştir.231 

2005 yılında Kazak yetkili organlarınca Kanadalı Petro Kazahstan petrol 

şirketinin üst-düzey yöneticilerinden ikisi hakkında anti-monopol yasayı ihlâl 

ettikleri gerekçesiyle açılan davaya yönelik “bu durum yabancı yatırımcılara karşı 

nasıl davranıldığının göstergesi”  ve “yabancı yatırımcılara, çalışanlarının demir 

                                                 
228 G., Chazan , “Kazahstan Menyayet Pravila” , Vedomosti , 07.06.2005 , www.kazakh.ru  
 
229  “Nursultan Nazarbayev: Moya Tsel- Postroit Normalnoye Demokratiçeskoye Obşestvo”, 

Kazahstanskaya Pravda, 7 Şubat 2002, s.5, www.kazpravda.kz  
230 Pamir, a.g.m., s.27 
231 “Kaşagan’daki Hisse Kavgasında Zafer Kazakistan’ın”, 15 Ocak 2008, 

www.referansgazetesi.com  
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parmaklık arkasında olabileceklerini gösteren gözdağının verilmesi çok tehlikeli 

bir gelişmedir“ şeklinde eleştiriler olmuşsa da Kazak tarafı, artık koşulların 

değiştiğini ve “eğer çölde susuzluktan ölmek üzere iseniz, bir bardak suyun 

fiyatını sorma gereği duymazsınız“232 kuralının geçerli olduğu dönemlerin 

geçmişte kaldığını, dolayısıyla, bundan sonra ulusal çıkarlarına aykırı tutumları 

hoşgörüyle karşılamayacaklarını dile getirerek   ülke çıkarlarını ve ekonomi 

güvenliğini yasal çerçevede koruma yönünde bir politika izlemeye başladığını 

ortaya koymuştur.233 

b.  Petrolün Taşınması Sorunu 

Kazak petrol ihraç rotasının çeşitlendirilmesi düşüncesinin temelinde, 

aslında, ülkede petrol üretimi zirveye ulaştığında234 mevcut ihraç hattı kapasitesi 

yetersiz kalacağı varsayımı yer almaktadır. Bununla birlikte, petrolün tek bir ülke 

üzerinden uluslararası pazara taşınması boruhattının geçtiği ülkeye ya da ülkelere 

bağımlılığı arttıracağından, bu durum, özellikle, dünyamızın ileri gelen güçlerince   

dünya enerji güvenliği açısından sakıncalı kabul edilmektedir. Bu çerçevede, 

ortaya atılan ve farklı güç odakları tarafından desteklenen, bazıları hayata 

geçirilen bazılarıysa gündemden düşmemesine rağmen proje halinde askıda 

                                                 
232 Çazan, a.g.m., s.1 
233 Ulusal Güvenlik Yasasının 5.maddesinin 10 fıkrasında “devletin iktisadi güvenliğine verilen 

zarar...” ulusal güvenlik açısından bir tehdit olarak kabul edilmiştir. Sözkonusu yasada ülkenin 
iktisadi güvenliği kavramı ise “Kazakistan'ın ulusal ekonomisinin istikrarlı gelişimini ve 
iktisadi bağımsızlığını tehdit eden iç ve dış koşullardan, süreçlerden ve etkenlerden 
korunmuşluk hali” olarak tanımlanmıştır. Bu şekilde devlet “iktisadi faaliyetlerini” hem 
içeriden hem de dış etkilerden gelecek olumsuz gelişmelere karşı “ulusal güvenlik bazında ve 
yasal çerçevede” korumaya almıştır. Zakon o Natsionalnoy Bezopasnosti Respubliki 
Kazahstan, m./ 1. 

234 2015 yılında yıllık 160 milyon ton varili ihraç edileceği tahmin edilmektedir.“CNPC: 
Neftegazovoye Partnyorstvo–Tolko Odna Sostavlyayuşyaya Naşey Druzhbı”, 
Kazahstanskaya Pravda, 26.08.2005 , www.kazpravda.kz 
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bulunan  Kazak ana üretim235 petrolünün ihraç hattı seçenekleri şunlardır: 1) 

Tengiz–Novorossisk Boruhattı236 ya da diğer adıyla The Caspian Pipeline 

Consortsium Boru Hattı (CPC). 2) Aktau-Bakü-Tiflis-Ceyhan Boruhattı237. 3) Batı 

Kazakistan–Çin Boruhattı238  4) İran Boruhattı239 5) Kazakistan-Hint Okyanusu 

Boruhattı240 projeleri.  

Toplam uzunluğu 1510 km olan CPC241 ile ilgili ilk çerçeve anlaşma 1992 

yılında Kazakistan ve Umman arasında yapılmıştır.242 Moskova yönetimi 

başlangıçta hem ülkenin içinde bulunduğu ekonomik zorluklar hem uluslararası 

pazarda kendi petrolü ile rekabet edeceği endişesiyle Kazak petrolünün kendi 

                                                 
235 Hazar havzası petrol rezervlerine ilişkin tartışmaların sürdüğü bir ortamda, sahip oldukları 

petrolü bir an önce satmayı hedefleyen bölge ülkelerinin ısrarıyla, o zaman kadar 
uygulanmamış bir yöntemle, petrolün uluslararası pazara kesintisiz olarak ulaştırılıp 
 ulaştırılmayacağını ve müşterisinin olup olmadığını görmek amacıyla “erken petrol” 
kavramı geliştirilmiştir . Bunun mümkün ve ekonomik olduğunun görülmesinden sonraysa asıl 
büyük yatırımlar yapılacak ve ana ihraç boru hattı kurulması sözkonusu olabilecekti. (Mustafa, 
Aydın. “Kafkasya ve Orta Asya’yla İlişkiler” Türk Dış Politikası Kurtuluş Savaşından 
BugüneOlgular, Belgeler,Yorumlar, s.420) 

236 Kazakistan'ın batısında bulunan Tengiz petrol sahasında üretilen petrol Atırau bölgesi 
üzerinden Rusya'nın Hazar denizi kıyısındaki Komsomolsk ve sonra Kropotkin üzerinden 
Kazaradeniz kıyısındaki Novorossisk limanının 165 km. uzaklığında bulunan yükleme tesisine 
getirilerek buradan tankerlere yüklenerek Türk boğazlarından alıcılarına ulaştırılmaktadır. Bkz. 
Ekler bölümünde Harita 2. 

237 Kazakistan'ın Aktau bölgesinden başlayan ve Hazar denizinin altından döşenecek bir hattın 
Azerbaycan, Gürcistan üzerinden geçerek toplam 45 milyon ton yıllık Kazak ve Azeri 
petrolünü Türkiye'nin Ceyhan limanında alıcılarına ulaştırmayı hedefleyen boru hattı 
projesidir. Temmuz 2006Bakü-Tiflis-Ceyhan kısmı tamamlanarak Ceyhan limanından ilk 
yükleme gerçekleştirilmiştir. Uzunluğu 1760 km olup 1070 km'si Türk topraklarında 
uzanmaktadır.Bkz. Ekler bölümünde Harita 3. 

238 Batı Kazakistan bölgesinden Kazakistan toprakları boyunca doğu istikametinde Kazak-Çin 
sınırında bulunan Alaşankou istasyonunda son bulmayı öngörmektedir. Ancak Kazak- Çin 
hükümetleri arasında varılan son gelişmelerle birlikte hat Çin topraklarında bulunan 
Alaşankou-Duşanztsi bölgesini de kapsamaktadır. Proje henüz hayata geçirilmemiştir. Toplam 
uzunluğu 3000 km. Ancak bu hattın önemli bir kesimini oluşturan Kazakistan toprakları 
üzerindeki bazı kısmı yenilenmiş bazı yerlerde yenileri yapılmıştır. 2005 yılının son aylarında 
toplam kapasitesi 10 milyon ton yıllık olan Atasu-Alaşankou kısmının inşaatı tamamlanarak 
faaliyete geçmiştir. Bkz. Ekler bölümünde Harita 4. 

239 Kazakistan petrolünün Türkmenistan ve İran toprakları üzerinden doğrudan Basra Körfezine 
çıkışını sağlayacak olan bu güzergahın uzunluğu 1500 km.dir. Günlük taşıma kapasitesinin 
1000 000 varil olması hesaplanan hattın fizibilite çalışmalarının Total Fina Elf  tarafından 
sürdürülmekte olduğu bilinmektedir. Bkz. Ekler bölümünde Harita 5. 

240 Kazakistan petrolünün Afganistan ve Pakistan devletlerinin toprakları üzerinden Hint 
Okyanusuna çıkışını sağlayan boruhattı projesidir. Fizibilite çalışmalarına devam edildiği 
bilinmektedir.  

241 “Nefteprovod Tengiz-Novorossisk (KTK)”, KazMunayGaz, www.kmg.kz  
242 “Hronologia Proekta”, CPC, www.cpc.ru  
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ülkesi üzerinden geçişini sağlayacak boruhattı projesine sıcak bakmamıştır.  

Nitekim, uluslararası pazarda Kazak petrolünün kendi petrolü ile rekabet 

edeceğinden duyduğu endişeyi, ülkesi üzerinden taşınan Kazakistan petrolünün 

ihracat kotası ile oynayarak açığa vurmuştur.243 Doğal olarak bu durum sadece 

Kazakistan devletini değil aynı zamanda bölgeye önemli yatırımlar 

gerçekleştirerek kârlarını yükseltmeyi hedefleyen petrol şirketlerini ve petrol 

şirketleri arcılığıyla ülkenin enerji sektöründe hak sahibi olmak isteyen devletleri 

de doğrudan etkilemiştir.  

Bu dönemde, ABD, “önce Rusya“ diyerek Rusya'ya karşı temkinli 

davranmayı yeğlemekte,244 çünkü, “Orta Asya gibi ABD'nin öncelik 

sıralamasında arka bölgelerde kalan ve çeşitli sorunlarının çözümüne bulaşmak 

istemediği bölgelerde uluslararası güvenlik ve istikrar ancak bu konuda istekli ve 

yetkin olan Rusya tarafından sağlanması mümkündür”.245  Bununla birlikte, sahip 

olduğu nükleer silah ve tesislerle  ilgili takınacağı tutum belli olmadığından, 

Clinton yönetimi, bir yandan Kazakistan ile imzalanan Demokratik Ortaklık 

Şartı’yla Kazakistan'ın toprak bütünlüğü, egemenliği, bağımsızlığı, güvenliği ve 

demokratik gelişimini ABD için büyük öneme sahip konular olarak ele alarak246 

Kazakistan'ın sahip olduğu nükleer silahlara yoğunlaşırken,247  diğer taraftan, boru 

                                                 
243 Rusya’nın kotayı yükseltmesinden dolayı Kazakistan Atırau- Samara boruhattı ile petrol 

ihracatı yapamaz hale gelmiştir. (Yu.E.Efimova, “Ekonomiçeskiye Otnoşeniya Mejdu 
Rossiyey i Kazahstanom”, RF Kamışınski Tehnologiçeski İnstitut, 2004, s.12, www.5ka.ru);  
ayrıca, “Komu ne Nravitsya Mnogovektornaya politika Kazahstana”,  22 Kasım 2007, s.1, 
www.zonakz.net/blogs/user/evrokazax/701.html?mode=reply  

244“ Kafkaslar ve Orta Asya: Son Gelişmeler ve İstikrar İçin Olasılıklar ve Engeller”, Temmuz 
2001, s.2, www.tesev.org  

245 Çağrı Erhan, “ABD’nin Orta asya Politikası ve 11 Eylül  Sonrası Yeni Açılımları”, Kasım 
2003, s.5,  www.stradigma.com  

246 Hronologia Vneşney Politiki Kazahstana 1994, www.akorda.kz 
247 Kazakistan, SSCB ve ABD arasında 31 Temmuz 1991’de imzalanan stratejik saldırı silahların 

sınırlandırılması ve yasaklanması sözleşmesi  nedeniyle, SSCB’den miras aldığı ve 
topraklarında bulunan stratejik saldırı silahlar yüzünden ABD’nin yoğun ilgisine  nail 
olmuştur. Bu konuda 28 Mart 1994’te Rusya ile Kazakistan  arasında imzalanan sözleşmeye 
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hattı konusundaki Rus tekelini kırarak Hazar petrollerinin dünya piyasasına arzını 

kolaylaştırmak için boruhattı seçeneklerinin çeşitlendirilmesi konusunu gündeme 

taşımıştır. Bu doğrultuda, 1994 yılının sonlarına doğru biçimlenmeye başlayan ve 

Türkiye tarafından ortaya atılan Kazak ve Azeri petrolünü Türkiye üzerinden 

uluslararası pazara ulaştırmayı hedefleyen boruhattı projesini desteklediğini beyan 

etmiştir.248  Türkiye Cumhuriyeti her türlü riski kendi üzerine alacak kadar Aktau-

Baku-Tiflis-Ceyhan boru hattı projesinin hayata geçirilmesine büyük önem 

atfetmiştir. Hattın geçeceği güzergâh üzerindeki güvenlik risklerine249 ilişkin 

yapılan olumsuz propagandayı etkisizleştirebilmek için Türk hükümeti ”hattın 

kesintisiz” çalışacağı garantisini bile vermiştir.250 

Bu dönemde Türk Boğazlarının güvenliğine ilişkin yaşanan gelişmeler 

dikkat çekmektedir. Türkiye Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu tarafından 23 Kasım 

1993'te kabul edilen ve 1 Temmuz 1994'te yürürlüğe giren “Boğazlar ve Marmara 

Bölgesi Deniz Trafik Düzeni Hakkında Tüzüğün”, dördüncü bölümünün 

29.maddesi petrol tankerlerine ilişkin düzenlemeleri kapsamaktadır.251 Bu 

maddede ele alınan kurallar ışığında, Türk devletinin, yabancı devlet gemisine 

gerekli gördüğü takdirde geçiş izni vermeyebileceği yorumları yapılmıştır. Rusya 

üzerinden geçen boru hattı rotalarının Karadeniz'de sonlanması nedeniyle, 

                                                                                                                                      
uygun olarak Kazak topraklarında bulunan nükleer silahların ABD tarafından denetimi kabul 
edilmiş ve nükleer silahların ve teknolojinin yayılmasının önlenmesi yükümlülüğü altına 
girmiştir. Soglaşeniye Mejdu Pravitelstvom RF i Pravitelstvom Respubliki Kazahstan o 
Poryadke Obespeçeniya İnspeksiyonnoy Deyatelnosti Po Dogovoru o Sokraşenii i 
Ograniçenii Strategiçeskih NastupatelnıhVoorujenii ot 31 İyulya 1991 g. Na Obyektah 
Strategiçeskih Yadernıh Sil Vremenno Raspolojennıh na Territorii Respubliki 
Kazahstan,  Moskova, 1994, www.inpravo.ru/data/base304/text304v661i758.htm  

248 Erhan, a.g.m., s.5. 
249 Azerbaycan ve Ermenistan arasında yaşanan Karabağ sorunu , Gürcistan'daki iç savaş ve 

Türkiye'de PKK terörü 
250 Pamir, A. Necdet, Bakü-Ceyhan Boru Hattı Orta Asya ve Kafkasya'da Bitmeyen Oyun, 

Ankara, ASAM Yayınları, 1999,  s.19. 
251 Kudret Özersay ,”Boğazlar Konusu“, Oran, a.g.e., s588 . 
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petrolünün daha sonra tankerlerle Boğazlardan uluslararası pazara deniz yoluyla 

taşındığı dikkate alındığında, Tüzüğün Rusya açısından olumsuz etkisi büyük 

olmuş ve Rusya başından beri bu tüzüğe karşı tavır almıştır. Rusya'ya göre, 

Türkiye, petrolün tankerlerle Boğazlardan taşınmasını bertaraf etmek 

istemektedir. Türkiye ise trafik yoğunluğu karşısında çevre güvenliğini sağlamaya 

çalıştığını ileri sürmektedir. Gerçekten de, Boğazlardan transit geçiş yapan gemi 

sayısı 1994 yılında 19 320 iken daha sonraki yıllarda giderek artmış ve 1997 

yılında 50 942 gemiye yükselmiştir.252 1997 yılında geçiş yapan gemilerden 31 

004'nün yabancı bayraklı olduğu, bu sayının Karadeniz'e kıyısı olan ülkelerin 

ticari-iktisadi faaliyetlerinin artması ile birlikte daha da fazlalaşacağı endişesi 

artmaya başlamıştır. Bu durumda Hazar–Akdeniz boru hattı projesi, İstanbul 

Boğazından geçmeyi gerektirmediğinden “çevre güvenliği” unsuru ön planda olan 

bir proje olarak olarak karşımıza çıkmaktadır.  

Türkiye üzerinden boruhattı seçeneği, ABD'nin, İran'ın Orta Asya'ya ilişkin 

ticari–iktisadi ve siyasi beklentilerini engelleme isteği bakımından büyük önem 

arzetmektedir.253 ABD yönetimi, diğer seçeneklere nazaran daha kısa daha 

ekonomik ve daha güvenli olmasına rağmen İran seçeneğine şiddetle karşı çıkarak 

siyasi çıkarlarını ön planda tuttuğunu ortaya koymakta, zira, İran seçeneği 

desteklendiği takdirde ABD ile zıt eksenlerde hareket eden İran’ın Hazar 

petrolleri üzerinde, dolayısıyla da bölge ülkeleri üzerinde kontrolü artmaktadır. 

                                                 
252 Ekler bölümünde yıllar itibariyle Boğazlardan Transit geçiş yapan Gemi sayısı verilmiştir . 

Ekler bölümü tablo 2. 
253 ABD yönetimi, İran’ın Orta Asya ülkeleri ile ilişkilerini engellemek için çabaladığı aşikardır.  

O kadar ki, Ocak 1992'de ABD Dışişleri Bakanı James Baker'ın Orta Asya ziyareti sırasında 
ilk ağızdan yeni rejimlere İran'la ilişkilerini geliştirmemeleri yolunda uyarıda bulunulmuştur. 
Atay Akdevelioğlu, “İran’ın Orta Asya, Afganistan ve Azerbaycan Politikası”, Kasım 2003,  
s.10, www.stradigma.com  
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Böylece İran sadece dünya petrol rezervlerinin  önemli bir kısmına sahip254 olan 

ülke olmayacak aynı zamanda geçiş yollarını da kontrol eden ülke konumuna 

gelecektir. Bu durum ABD çıkarlarına uymadığından   ister güvenli ister 

ekonomik olsun İran boruhattı seçeneği rekabet etme şansını baştan kaybetmekte, 

çünkü, her şeyden önce, Tahran yönetiminin elinde Kazakistan'ın ihtiyaç duyduğu 

mali kaynak ve modern teknoloji bulunmamaktadır. Bununla birlikte, Clinton 

yönetimi, siyasi açıdan desteklediğini beyan etmesine rağmen Bakü-Ceyhan 

projesini ticari açıdan cazip kılmak için pek acele etmemiş ve ortaya atıldığından 

beri projenin finansmanında bizzat rol almayacağını, kendi kuruluşlarını bunun 

için özendireceğini söylemekle yetinmiştir.255  Ayrıca, ABD petrol şirketlerinin 

çoğu Baku-Ceyhan veya diğer adıyla Hazar-Akdeniz Ham Petrol Boruhattı 

Projesine çok uzun olması ve istikrarsız bölgelerden geçeceği nedeniyle sıcak 

bakmamıştır. Kazakistan'da faaliyet gösteren Kazak-Amerikan ortak petrol şirketi 

olan Tengiz-Chevron'un yöneticilerinden Nika Tana “eğer bu proje siyasiler için 

kârlı ise, bu siyasiler projeye kendi paralarını yatırsınlar”256 diyebilmiştir.  

ABD, ancak 1998'den itibaren Avrasya bölgesinde beliren önemli 

değişimlere paralel olarak Hazar havzası enerji politikasını yeniden gözden 

geçirme zorunluluğu hissetmiş ve kendine dünya enerji güvenliğini sağlama 

misyonu edinmiştir.257 ABD'ye göre stratejik önemi haiz petrol hatları ABD 

değerlerini paylaşmayan ülke topraklarından geçmemeli ve böyle bir olasılık 

                                                 
254 Mehmet Atay, “ABD’nin Afganistan Operasyonu ve Orta Asya’da  Jeopolitik Satranç”, 

Jeopolitik, sayı 1, s.3, www.jeopolitik.org  
255 M. Sabuncu, “ABD'nin Baku-Ceyhan Politikası”, Yüzyılın Son Petrol Savaşı, İstanbul, Elya 

Yayıncılık, 1998, s.25 
256 “Bolşaya Neft Kaspiya v Kontekste İnteresov SŞA“, 06.06.2001 , www.caapr.kz ( ABD'nin 

Çıkarları Çerçevesinde Hazar'ın Petrolü) 
257  Bu yöndeki değişimlerin temelinde, kuşkusuz, 1996’da Dışişleri Bakanı olarak göreve getirilen 

M. Albright ve ekibinin etkisi büyük olmuştur.  Buna göre, SSCB’nin yarattığı boşluğun 
yeniden Rusya tarafından doldurulmasının engellenmesi ve ABD’nin Orta Asya ülkeleriyle 
yakın işbirliği kurulması gerekmektedir. Erhan, a.g.m.,s.5. 
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önlenmelidir.258 Washington yönetiminin Hazar havzası enerjisi konusunda 

sorumlu devlet bakanı 1999 yılının ekim ayında Kazakistan'ı ziyaret etmiş ve iki 

ülke arasında ilk kez Baku-Ceyhan projesi üzerinde ayrıntılı bir şekilde bilgi alış 

verişi yapılmıştır.259  ABD'yi böyle bir değişime sevk eden yalnızca, bölgede 

yeniden hakimiyetini arttırmaya yönelen ve bunun için elinde önemli iktisadi, 

askeri-siyasi araçlar bulunduran Rusya unsuru değildir. Kendine özgü yöntemlerle 

hızla gelişerek önemli bir güce dönüşmekte olan Çin'in 1990 itibariyle 113 milyon 

ton olan petrol ihtiyacının 2010 yılına gelindiğinde 450 milyon tona çıkması,260     

enerji gereksinimini ve güvenliğini garanti altına almak isteyen bu ülkenin petrol 

bölgelerine yönelik ilgisinin artmasına yol açmaktadır. Uluslararası Enerji 

Ajansının (IEA)hesaplarına göre, 2004 yılına gelindiğinde enerji tüketimi 

açısından Çin ABD'den sonra ikinci sırada yer almaktadır ve ülkenin günlük 

petrol ithalatı 2 milyon varildir.261  Bunun yanı sıra, kuzey Amerika bölgesi tüm 

dünyada üretilen petrolün %30.4'ünü, Avrupa bölgesi %27.8'ini ve Asya-Pasifik 

bölgesi %27.8'ini tüketmektedir. Batılı analistlerin tahminlerine göre 2020 yılına 

gelindiğinde dünyada ham petrol talebi 1.2-1.5 kat artacaktır.262 Artan enerji 

ithalatı bağımlılığının, enerji pazarında nüfuz eden güçler tarafından çıkarlarına 

aykırı kullanılabileceği endişesi Çin hükümetini bu pazarda aktif faaliyetlerde 

bulunmaya sevk etmiştir. Çin, 1993 yılından itibaren Venezuella, Endonezya, 

İran, Irak, Azerbaycan, Rusya ve diğer ülkelerle petrol ve doğalgaz sektöründe 

                                                 
258 Sabuncu, a.g.e., s.21 
259 Hronologia Vneşney Politiki Respubliki Kazahstan, 8 Ekim 1999,  www.akorda.kz  
260 Mesut Hakkı Caşın, “Yeni süper Güç Adayı Çin’in Avrasya–Pasifik Ekseninde Enerji 

Politikalarına Rekabetçi Girişimleri”,  Atilla Sandıklı ve İlhan Güllü (ed.), Geleceğin Süper 
Gücü Çin Uzakdoğu’daki Entegrasyonlar ve Şangay İşbirliği Örgütü, İstanbul, TASAM 
Yayınları, 2005, s.140. 

261 “Teritorya dlya Drakona ili Alyans Dlya Dvoih”, Kazahstanskaya Pravda, 12.03.2004,  s.1, 
www.kazpravda.kz ( Topraklar Ejderha İçin mi Yoksa İkisi İçin Bir İttifak mı) 

262 A.g.m., s.1. 
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toplam 20.7 milyar $ değerinde ve 15'ten fazla anlaşmaya imza atmıştır.263 

Fakat, Hazar petrolünün geleneksel batı Avrupa ve kuzey Amerika pazarı 

dışında Asya'ya doğrudan ulaştırılması Batı'nın, özellikle, ABD'nin küresel 

hegemonya doğrultusundaki çıkarlarına uygun değildir, çünkü ABD, petrolün 

uluslararası pazara taşınması üzerindeki kontrolünü kaybetmek istememekte, 

nitekim, Bush yönetimi açısından Hazar petrol ve doğal gazını Rusya’nın güney 

sınırı boyunca taşıyıp, Afganistan üzerinden Pakistan’a oradan da Hint 

Okyanusu’na ulaştırmayı amaçlayan Trans-Afganistan264 ya da nam-ı diğer 

Kazakistan-Hint Okyanusu Boruhattı projesi büyük önem kazanmaktadır. 

Wasington  yönetimi, Kazakistan-Afganistan-Pakistan  boruhattını kontrol ederse,  

gelecekte, Asya-Pasifik bölgesinde  kendisinin dışlanabileceği bir ticari-iktisadi 

blokun önüne geçme fırsatı elde edecektir.265 

  Bu açıdan Çin Milli Petrol Şirketinin (CNPC) 1997 yılında Kazakistan petrol 

sektöründe açılan önemli ihalede büyük petrol şirketlerini geride bırakarak ihaleyi 

kazanması Çin için önemli bir gelişmedir.266 Her ne kadar uzun267 ve maliyetli bir 

güzergâh gibi görünse de  Çin güzergâhını diğer projelerden ayıran özellik, 

üçüncü bir ülkenin toprağından geçmeden petrolü sadece Kazakistan ve Çin 

üzerinden uluslar arası pazara ulaştırması ve   yalnızca Çin değil, güney-doğu 

                                                 
263 Bu bağlamda, Çin-Rusya boru hattı projesi üzerinde önemli gelişmeler yaşanmaktadır. CNPC 

ile Rus petrol şirketi YUKOS arasında Çin'e 2005-2030 yılları arasında 700 milyon ton 
petrolün teslimatıyla ilgili sözleşme imzalanmıştır. A.g.m., s.1. 

264 Mehmet Akpınar, “Boruhattı Barış Getirir Mi?”, 7 Mayıs 2007, s.3, www.analiztr.blogspot.com  
265 Emin Gürses, “11 Eylül ve Uluslararası Sistemde Jeopolitik Rekabet”, 2 Ocak 2008, s.1-s.22, 

www.tesbitler.com/iha/  
266 Çin boruhattı seçeneği, öncelikle, Kazakistan'ın batı istikametinde yoğunlaşan ve dış dünya ile 

bağlantısını sağlayan ulaşım altyapısının köklü bir biçimde değişmesine önemli katkı 
sağlamaktadır. Ayrıca, Asya–Pasifik ülkelerinin petrol ihtiyacının bir kısmı Kazak petrolü ile 
karşılanmış olacak hem aynı zamanda Kazakistan doğrudan Asya ülkeleriyle ticari-ekonomik 
ilişkilerini geliştirme fırsatını elde ederek geleneksel Batı Avrupa ile Kuzey Amerika pazarının 
yanısıra yeni bir pazarın giriş kapısını aralamış olacaktır. 

267 Hattın uzunluğu aslında Çin ve Kazakistan ülkelerinin topraklarının genişliğinden 
kaynaklanmaktadır. Kazakistan petrol rezervleri ülkenin batısında yoğunlaşırken Çin, ülkenin 
doğusunda yer almaktadır. 



 78 

Asya altbölgesi dahil Asya bölgesini kapsayan, gelişmekte olan ve gittikçe 

büyüyen geniş bir pazara doğrudan çıkışının olmasıdır. 

Kazakistan-Çin boruhattının ilk ayağı olarak kabul edilen Kenkiyak-Atırau 

kısmının inşaatı 2003’te tamamlanmış, ilk etapta yıllık 10 milyon ton ve ikinci 

etapta 20 milyon ton taşınması hedeflenen Atasu-Alaşankou kısmının inşaatı ise 

Aralık  2005’te tamamlanarak faaliyete geçmiş ve 25 Mayıs 2006’da Çin’in 

Alaşankou bölgesinde ilk petrol teslim alınmıştır.268  Böylece, Kazakistan ve Çin 

boruhattı ile Çin, tarihinde ilk kez bir yabancı ülke petrol rezervlerinin 

taşınmasında önemli bir pozisyon elde etmiş olmaktadır.269  

ABD ve Çin'in Kazakistan'da iktisadi açıdan etkinliğini pekiştirme çabaları 

Rusya'nın yakın çevresine yönelik değişmeye başlayan tutumu doğrultusunda bir 

takım önlemler almasını kaçınılmaz kılmış, zira bu dönemde  Rus yönetiminin 

güney komşusuna ilişkin belirsiz tutumunu sürdürmeye devam ettirmesi 

durumunda kendisiyle yakın ilişkiler kurma yanlısı olan bu ülke üzerinde 

kontrolünü kaybetme ihtimali iyice artmaya başlamıştır.270 Bu nedenle, kendi 

petrol şirketlerinin çıkarlarını ön planda tutan Rus tutumu önemli değişimlere 

sahne olmuş ve 1998 yılının sonlarına doğru CPC'nin fizibilite çalışmalarının 

sonuçlandığı ve inşaata başlanabileceği bildirilmiştir.271 CPC'nin Rus ve Kazak 

                                                 
268 “Nefteprovod Atasu-Alaşankou”, KazMunayGaz, 17.12.2007, www.kmg.kz  
269 Roy, Medvedev, “Stanovleniye Kazahstanskoy Modeli Ekonomiki”, Kazahstanskaya Pravda, 

13.10.2006, www.kazpravda.kz 
270 Petrol ihracatı konusunda Rusya dışında seçeneğe sahip olmayan Kazakistan'ın bu yönde 

iktisadi faaliyetleri engellendiği takdirde, artık Kazakların “radikal” değişimlere kapılarını 
açabileceğinin farkına varılmıştır.  Rusya, diğer eski Sovyet cumhuriyetlerine nazaran ne 
siyasal iktidar çevresinde ne de toplumda Rus fobisi olan bu “ender” Rus yanlısı ülke 
üzerindeki jeoekonomik ve jeopolitik araçlarını kaybetmekle kalmayacak, Orta Asya'ya ve tüm 
Asya alt kıtasına açılan kapısında dünyanın önemli güçleriyle rekabet ve mücadele etmek 
zorunda kalacaktır. (Rusya’nın Kazakistan’a ilişkin tutumu konusundaki değerlendirme 
çalışmamızın 144-156 sayfaları aralığında mevcuttur.) 

271 12 Kasım 1998’de Tengiz-Novorossisk boruhattına ilişkin fizibilite çalışmalarını yürüten 
komisyonun olumlu görüşlerini bildirdiği rapor Rus hükümetince ele alınmış, 24 Kasım 
1998’de ise  hazırlık çalışmalarının tamamlandığı  ve projenin hayata geçirilmesi için gereken 
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topraklarındaki mevcut boru hattının belli bir kısmını da kapsaması nedeniyle 

eskimiş kesimler yenilenmeye ve yeni kesimler eklenmeye başlamış ve hat 2001 

yılında tamamlanarak faaliyete geçmiştir. Moskova, Kazakistan petrolünü Avrupa 

pazarında kendileri açısından rakip olarak gören petrol şirketlerinin itirazlarına 

rağmen Kazak petrolünün kendi toprakları üzerinden geçişine yönelik kotasında 

da arttırmaya gitmiş ve 1999 yılında 15 milyon ton kapasitesi olan Atırau-Samara 

hattından 3.5 milyon ton taşınmasına izin verirken,272 bu tarihten sonra miktar 

sırasıyla 7.5 milyon ton, 12 ve 15 milyon tona çıkarılmıştır.273 Bunun yanı sıra, 

SSCB'nin yıkılmasından sonra Hazar denizinin hukuki statüsüne ilişkin ortaya 

çıkan uyuşmazlık Kazakistan ve Rusya arasında bir ölçüde giderilmeye çalışılmış 

ve 1998 yılında bu iki ülkeye ait denizin dibini bölme ve doğal kaynakların 

kullanımı hakkında sözleşme imzalanmış,274 buna göre, deniz dibinin ulusal 

bölgelere bölünmesi ancak yüzeyinin ortaklaşa kullanılması kabul edilmiştir.  

Rusya'nın yeniden yakın çevresine dönüş  konusunda gösterdiği kararlılık 

ABD destekli Türk boruhattı seçeneğinin gerçekleşme ihtimalini azaltmış, 

nitekim, Baku-Ceyhan güzergâhının işlek ve iktisadi açıdan cazip hale gelmesi 

için boruhattın içinden geçecek petrolün Kazakistan tarafından garanti edilmesi 

önemlidir. Kazakistan, bugüne kadar böyle bir taahhütte bulunmamakla birlikte 

Rusya ve Çin seçenekleri konusunda yoğunlaşarak tercihini ortaya koymuştur. 

2005 yılına gelindiğinde Bakü-Ceyhan boruhattından petrol arzını öngören 

sözleşmeyi imzalamayı reddeden Devlet Başkanı N. Nazarbaev275 “Wall Street 

                                                                                                                                      
safhaya geçildiği resmi olarak açıklanmıştır. “Hronologia Proekta”, CPC, www.cpc.ru  

272 S.,Akimbekov, “Politiçeskiye Protsesı v Kazahstane Rossisko- Kazahstanskiye Otnoşeniya”, 
Vostok , Nauka Yayınları, Moskova, cilt 4, Temmuz-Ağustos 2004, s.91-92. 

273 Efimova, a.g.m., s.12. 
274  “Kaspi Tenizinin Hukuktık Martebesi”, 27 Şubat 2007, www.mid.kz  
275 Tulegen Askarov, “Konets Neftyanogo Blefa ili Poçemu Naş Prezident ne Krutil Zadvijki 
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Journal'a” verdiği röportajda “2015 yılında planlanan 150 milyon/ton zirve 

üretimin üçte birinin Çin'e ihraç edilmesinin muhtemel olduğunu” beyan 

etmiştir.276  

Bu çerçevede, ABD, Kazakistan ve diğer Orta Asya ülkelerinin Çin ve 

Rusya'yla artan ticari-iktisadi ve askeri- siyasi ilişkilerinin uluslararası toplumdan 

tecrit edilmiş ülkeler bakımından bir çekim merkezi olacağından ve bu durumun 

kendi küresel egemenliğini tehdit edeceğinden endişe duymaktadır. Orta Asya 

bölgesinde ABD'nin istediği şekilde iktisadi açıdan birbirine bağımlı ve 

demokrasiyle yönetilen Batı taraftarı ülkelerin oluşturulamaması 2000'li yıllara 

gelindiğinde daha farklı politikalar izlenmesini kaçınılmaz kılmaktadır. Bu açıdan, 

11 Eylül olayları, tüm dünyayı sarsmakla birlikte bir yandan ABD çıkarları 

açısından bir takım fırsatlar yaratırken diğer tarafta bölge devletlerinin 

güvenlikleri açısından endişe uyandırmaktadır.  

2.  Ülkenin Nüfusu 

Nüfus/halk, bir devletin gelişimini, kalkınmasını ve gücünü etkileyen en 

önemli faktörlerden biridir. Devlete vatandaşlık bağı ile bağlı bulunan insan 

unsuruna ilişkin bilgi sahibi olmadan, sosyo-ekonomik ve siyasi hedeflerin 

planlanması ve gerçekleştirilmesi mümkün değildir. İnsan faktörü biyolojik, 

psikolojik ve toplumsal bir olgu olup her türlü gelişmeden ve değişimden 

etkilenen, durağan olmayan özellikler taşıyan, devletin sahip olduğu en önemli 

güç kaynaklarından biridir. Bu nedenle, bir devletin, insanına yeterli yatırım 

yapmadığı ve sosyo-ekonomik ihtiyaçlarına cevap veremediği, vatandaşları 

                                                                                                                                      
BDT”, 3 Haziran 2005, s.1, www.materik.ru  

276 “CNPC: Neftegazovoye Partnyorstvo–Tolko Odna Sostavlyayuşey Naşey Drujbı”, s.5. 
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arasında ayırım gözettiği durumlarda demografik yapısı ve bu yapıda meydana 

gelecek herhangi bir değişim ülkenin siyasi, iktisadi ve toplumsal varlığını 

doğrudan etkilemektedir . 

Kazakistan'ın çok uluslu ve çok dinli nüfusu277 dış güçlerin çıkarları 

doğrultusunda kullanılmaya uygun bir yapıya sahiptir. 20. yüzyılın sonlarından 

itibaren yükselen milliyetçi ve dini duyguların politize edilerek uluslararası 

ilişkilerde devletlerin gerek iç gerekse dış politikalarını etkileyen önemli bir unsur 

haline geldiğine tanık olmaktayız. Devlet yapısının içindeki çeşitli ulus ve din 

topluluklarının kendi kimliklerine sahip çıkma çabaları ile birlikte geleceklerine 

ilişkin özlemleri, istemleri ve tüm bunların dış çevrelerce kullanılması, özellikle, 

eski Sovyet coğrafyasındaki bağımsız olan ülkeler açısından ciddi sorunlar 

oluşturmaktadır.278 Bu çerçevede, milliyetçi-dinci niteliğe sahip meseleler ulusal 

güvenliği tehdit eden önemli unsurlar olarak ele alınmakta, bundan dolayı 

Kazakistan yönetimi, vatandaşlarının ait olduğu farklı kültürel ve dini değerlere, 

konuştukları dillere ilişkin dış müdahalelere hiç sıcak bakmamaktadır. 

18. yüzyılda Büyük Petro döneminden beri aşamalı olarak Rus etkisi altına 

girmeye başlamasıyla Kazakistan'ın demografik yapısı büyük bir darbe alırken 

279daha sonra, Sovyetlerin ikinci beş yıllık plan devresinde ve sonrasında büyük 

                                                 
277 Kazakistan'ın ilk milli nüfus sayımı 25 Şubat-4 Mart 1999’da gerçekleştirilmiştir. Bu ülke 

çapındaki genel nüfus sayımının özelliği, ilk milli sayım olmasıdır. Ülkede bundan önceki 
sayım 1989 yılında yapılmıştır. 1989 sayımında 16 199 100 olan ülke nüfusu 1999 sayım 
sonuçlarına göre 14 953 100 kişiye düşmüştür.  Kazakistan Cumhuriyeti İstatistik Ajansı , 
2000, www.stat.kz 

278 Afganistan ve Tacikistan'daki savaş, Özbekistan'daki radikal dinci eylemler, Astana'da ciddi bir 
tedirginliğe yol açmış, bu nedenle Kazakistan yönetimi ülkenin güneyine asker yığmak 
zorunda kalmıştır. Yu., V.,Morozov,“Voyenno-Politiçeskiye Otnoşeniya Kazahstana i 
Perspektiva ih Razvitiya v Ramkah Regionalnay Bezopasnosti: Vzglyad iz Moskvı”, Vostok, 
sayı 4, Moskova , Nauka Yayınları, 2004, s.86. (Bölgesel Güvenlik Çerçevesinde Kazakistan 
ve Rusya'nın Askeri-Siyasi İlişkileri ve Geliştirilmesinin Perspektifi) 

279 Rusların hızla Kazak bozkırlarına ve özellikle de sınır bölgelerine yerleştirilmeye başlamasıyla  
birlikte  ellerindeki verimli topraklar istimlak yoluyla alınan Kazakların  sayısı daha sonraki 
yıllarda yaşanan kıtlık  sırasındaki kitlesel ölümler sonucunda  ciddi ölçüde azalmış, ayrıca çok 
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bir değişikliğe uğratılmıştır. Hedefi süratle şehir proletaryası yaratmak olan beş 

yıllık plan (1928-1932) devresinde uygulanan katı kolhozlaştırma politikasıyla 

halkın elindeki mallar zorla alınarak, yerli halk şehirlerde yaşanmaya zorlanmış, 

toprak devletleştirilmiştir. Tam bir katliam şeklinde gerçekleştirilen plan 

sonucunda 280 yaklaşık 2.4 milyon ile 4 milyon arasında Kazak öldürülmüş bir çok 

aile yurt dışına kaçmak zorunda kalmıştır.281 Bununla birlikte, 1950’lerde 

Kazakların işlenmeyen bakir topraklarının tarıma kazandırılması ve sanayileşme 

politikalarının sonucu olarak diğer Sovyet cumhuriyetlerinden özellikle Rus, 

Ukrayna, Belarus v. b. kökenliler ülkeye yerleştirilmişlerdir.282 Aynı zamanda 

Kazakistan, diğer milletler için sürgün yeri olarak kullanılmıştır.283 1940'lı 

yıllarda Almanlara casusluk ve işbirliği yaptıkları gerekçesiyle(korkusuyla) 

Rusya'nın doğusundan Koreliler, batısından Ukraynalılar, Polonyalılar, Kırımdan 

Tatarlar, Kafkaslardan Çeçenler, Meshet Türkleri, Kürtler ve başka uluslar Orta 

Asya'ya, özellikle Kazakistan topraklarına sürülmüşlerdir.  Sonuç olarak, 

günümüzde, ülkede 130'dan fazla çeşitli millete, etnik topluluğa ve alt etnik 

topluluğa ve 40'dan fazla çeşitli din ve mezheplere ait insan toplulukları 

yaşamaktadır.284 

SSCB’nin dağılmasından sonra Kazakistan nüfusunda özellikle, ülkenin 

                                                                                                                                      
sayıda Kazak Asya’nın farklı bölgelerine sürgün edilmiştir. Mustafa Kalkan, Sovyetler 
Birliği’nin ve Rusya Federasyonu’nun Orta Asya Üzerindeki Stratejik Planları, İstanbul, 
Bilge Kültür Sanat Yayınları, 2007, s.64. 

280 Kalkan, a.g.e.,s.142-s.144. 
281 A.Kayyum Kesici ,Dün Bugün ve Hedefteki Kazakistan, İstanbul, IQ Kültür Sanat yayıncılık, 

2003, s.202- s.208.  
282 Alain Giroux, “Kazakistan Asya Devinin Potansiyeli ve Ekonomik Modeli”, Unutkan Tarih 

Sovyet Sonrası Türkdilli Alan, Semih Vaner (ed.), İstanbul, Metis Yayınları, s.325. 
283 Deportatsia otdelnıh Narodov v Kazahstan. Polojeniye Deportirovonnıh Narodov (1941-

1945), www.tarih.spring.kz  
284 “Diyalog Konfessii. Syezd Mirovıh i Traditsionno–Natsionalnıh Religii v 

Astane”,www.akorda.kz   ( Dinler arası Diyalog. Dünya ve Geleneksel–Milli Dnlerin Astana 
Kongresi) 
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Rusya Federasyonu ile sınırı bulunan Kuzey, Merkezi ve Doğu Kazakistan 

bölgelerinden Slav ve Avrupa kökenli halkların anavatanlarına göç nedeniyle 

azalma dikkat çekicidir.285 Ağırlıklı olarak BDT ülkelerine göç yaşanmış ve 1998-

1999 yılarında toplam göç edenlerin %77'si BDT ülkelerine, bu oranın içinde 

%91'lik kısım ise Rusya Federasyonuna göç etmiştir.286 1 Ocak 2001 itibarıyla 

ülkede yaşayan Kazakların sayısı, 1989 sayım sonuçlarına göre 

değerlendirildiğinde, toplam nüfus içinde 8 154 400 'e yükselerek önemli oranda 

artış kaydetmiş, Rusların sayısı ise 4 280 100'e gerilemiştir.287 Yani toplam nüfus 

içinde Kazakların oranı bağımsızlığını kazandıktan sonra ilk kez %54.9'a 

yükselerek ülkedeki nüfusun yarısını biraz geçmiş, buna karşılık bu oran Ruslar 

için %28.8'e gerilemiştir. Bununla birlikte ülkede yaşayan Uygur, Özbek gibi 

Müslüman nüfus oranında artış gözlenmiştir.288 Kazakların sayısının artmasında, 

elbette, tarihsel süreç içerisinde çeşitli nedenlerle anavatanlarından yabancı 

ülkelere göç etmek zorunda kalan Kazak ailelerin289 geri dönmelerinin ve toplam 

nüfus içinde Rus oranının azalmasının etkisi büyüktür. 1 0cak 2006 itibarıyla ise 

ülke nüfusu 15 219 300 kişidir.290  

 İnsan davranışlarının ölçülebileceği, sürekli ve mutlak bir etik ölçüt 

olmadığına göre, Kazakistan halklarının şartlar gerektirdiğinde Kazakistan lehine 

                                                 
285 Sözkonusu bölgelerde Kazak olmayan Avrupa kökenlilerin ağırlıklı olarak yaşamalarının  

nedenleri 18. yüzyıllara kadar geriye gitmektedir. Ancak bununla birlikte özellikle Sovyet 
döneminde, Kazakların işlenmeyen bakir topraklarının tarıma kazandırılması ve sanayileşme 
politikalarının sonucu olarak diğer Sovyet cumhuriyetlerinden özellikle Rus, Ukrayna , Belarus 
v. b. kökenliler bu bölgelere yerleştirilmişlerdir. 

286 Kazakistan Cumhuriyeti İstatistik Ajansı , www.stat.kz   
287 A.g.e. 
288 1991’de toplam nüfus içinde Uygurların oranı  %1.1 iken   2002’de %1.4’e, Özbeklerin oranı 

1991’de %2.1 iken 2002’de %2.6’ya yükselmiştir. Kayyum, a.g.e., s.266. 
289 Onlara oralman denilmektedir. Yani geri dönenler ya da geri gelenler anlamında 

kullanılmaktadır. Ağırlıklı olarak Çin'den , Moğolistan'dan ve eski Sovyet cumhuriyetlerinden 
anavatanlarına geri dönüş yapan Kazak kökenlilerdir. Ülkede sosyo-ekonomik ve siyasi ortama 
ayak uydurmaları açısından çeşitli kolaylıklar sağlanmaktadır. Vatandaşlık almaları, konut 
edinmeleri, çocukların eğitimi, iş edinmeleri gibi v.s. 

290 Kazakistan Cumhuriyeti İstatistik Ajansı , 2000. 
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tercih yapıp yapmayacağı konusunda kesin bir ölçüt yoktur. Tarihten buna pek 

çok örnek bulmak mümkündür. Bağımsızlığın ilk döneminde ülkede yaşayan bazı 

etnik Rusların Rusya'yla birleşme isteği bu savı pekiştirici nitelik taşımaktadır.291 

Kazaklar ise ülkenin kuzey ve doğu bölgesi üzerinde Rusların hak talep 

edebileceği hatta Kazakistan'dan ayrılarak Rusya ile birleşme isteklerini tekrar 

dile getirebilecekleri endişesini taşımaktadırlar. Nitekim, ülkedeki Rus azınlık 

sorunu Kazakistan’ın en önemli güvenlik sorunlarından biridir.  

Rus azınlık sorunu dışında Kazakistan yönetimi açısından ciddi endişe 

uyandıran meselelerden bir diğeri çeşitli etnik kökene mensup Müslüman 

azınlıkların toplumsal ve siyasal konularda kendi varlıklarını kabul ettirebilmek 

ve çeşitli konularda tepkilerini dile getirmek için İslâm kültürünü siyasal boyuta 

taşıma girişiminde bulunmalarıdır.292 Bu açıdan, farklı millete ve dine mensup 

insan unsurunun baskın olduğu karmaşık toplumsal yapıda Kazakistan'da yaşayan 

halkların birliğinin ve yurtseverliğinin pekiştirilmesi düşüncesi siyasal iktidarın 

üzerinde önemle durduğu ve ulusal çıkar bağlamında ele aldığı önemli 

meselelerden biridir.293 Ulusal Güvenlik Yasasının 5.maddesinin 6 fıkrasında 

“toplumsal, milli, dini, aşiret veya boya dayalı düşmanlığın veya ayrılığın 

ateşlenmesi gibi siyasi aşırılığın her çeşidinin“ ulusal güvenliği tehdit ettiği 

belirtilmekte, bu yöndeki propaganda ve faaliyetler yasaklanmaktadır. Kazakistan 

                                                 
291 Moskova Belediye Başkanı G.Popov ve Leningrad Belediye Başkanı A.Sobçak gibi isimler 

1989’dan bu yana Rusların çoğunlukta olduğu bölgeleri 1920’lerde kazakistan’a verilmemiş 
olması gerektiğini açıklamışlardır. Giroux, a.g.m., s.323.  

292 İslam’ın siyasallaştırılmasının toplumsal sonuçları Afganistan, Tacikistan, Özbekistan ve 
Kırgızistan gibi komşu ülkelerde yaşanan olaylarda ortaya çıkmıştır. Kazakların tarihsel 
politize edilmiş İslam'ı hiçbir zaman referans almadıklarının önemini vurgulamak gerekirse de, 
bugün Kazakistan'da yaşayan diğer etnik toplulukların toplumsal hayatında din unsurunun ne 
derece etkili olduğu, keza, aşiret ve boy ilişkilerinin kuvvetle muhafaza edilerek bugünlere 
kadar gelindiği, toplumsal ilişkilerde etkinliğini koruduğu gerçeğini dikkate almak lazımdır. 

293Nursultan, Nazarbayev, Poslaniye Prezidenta Respubliki Kazahstan Narodu Respubliki 
Kazahstan, Ekim 1997, s.3, www.akorda.kz  
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vatandaşlarının barışçıl ve silahsız bir şekilde toplanmaya, toplantılar, yürüyüşler 

düzenlemeye ve grev hakkını kullanmaya olanak tanınırken, devlet güvenliğini 

ilgilendiren konularda bu hakkın kısıtlanabileceği, yine, anayasa'da ele 

alınmaktadır.294 Mamafih, yabancı devletlerin siyasi parti ve dini temele dayalı 

partilerinin, derneklerinin Kazakistan topraklarında faaliyette bulunmaları, 

Kazakistan menşeli siyasi partiler ve derneklerin yabancı devletler, uluslararası 

kuruluşlar, özel ve tüzel kişiler tarafından finanse edilmeleri de yasaktır.295   

3.  Sınır Sorunu 

Kazakistan ülkesinin batısında Hazar denizi, güney batısında Mangışlak 

yarım adası, kuzeyinde Batı Sibirya düzlüğünün güney kenarı ve doğusuyla güney 

doğusunda Altay, Tarbagatay, Jonğar Alatau ve Tyan-Şyan dağları yer almaktadır. 

Toplam yüzölçümü 2 724 900 km² olan topraklarının batıdan doğuya uzunluğu 

3000 km, güneyden kuzeye ise 1700 km'dir. Ülke yüzölçümü bakımından dünya 

sıralamasında ilk on içinde yer almaktadır. Doğusunda, kuzeyinde ve kuzey 

batısında Rusya Federasyonu’yla toplam uzunluğu 7512 km olan ortak kara 

sınırına sahiptir. Güneyinde Özbekistan ile 2351km,296 Kırgızistan ile 980 ve 

Türkmenistan ile 380 km uzunluğunda kara sınırı var. Çin ile sınırı ülkenin 

güney-doğusunda bulunmakta olup toplam uzunluğu 1783 km'dir.297 

Kazakistan'ın kara sınırı toplam 13 400 km uzunluğundadır. 

Bağımsız bir devlet olduktan sonra fiilen SSCB döneminde saptanmış 

idari-teritoryal iç ve dış sınırların esas alınması ve ülke sınırlarının hukuksal 

                                                 
294 1995 Anayasası , m.32. 
295 1995 Anayasası , m.5/4 
296 Bazı kaynaklara göre 2300 km bkz. www.kazakh.ru/geografya 
297 Bazı kaynaklara göre 1460 km. Ama 1783 km Kazakistan'ın resmi açıklamalarında yer aldığı 

için çalışmada kullanılması tercih edilmiştir . 
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açıdan geçerli olarak saptanması konusundaki gecikmeler sınır bölgelerinde bazen 

ilginç durumların oluşmasına298 karşın topraklarının komşu devletlere kaptırdığı 

yönündeki söylentiler çoğu vatandaş için korkulu bir rüya haline gelmiştir. 

Özbekistan sınırında yaşanan silahlı çatışmalar ve Rus milliyetçilerinin toprak 

iddiaları bu yöndeki endişeleri arttırmıştır. Söylentilerin kaynağı, Çin'le eskiden 

var olan sorunlar ile SSCB'nin dağılmasından sonra Kazakistan'ın eski  Sovyet 

ülkeleriyle sınırlarının hukuksal bakımdan geçerli olarak saptanmamasından 

kaynaklanmıştır. Bir yandan,uzun yıllardan beri anlaşmazlık konusu olan Çin ve 

SSCB arasındaki sınır uyuşmazlığının bir kısmı Kazakistan'a miras kalırken diğer 

taraftan, Rus, Özbek devletleriyle devlet sınırının yeniden düzenlenmesi gündeme 

taşınmış, bu nedenle, devletlerin münhasır yetkilerini ve egemenlik haklarını 

kullandığı alanın vardığı çizgileri belirten sınırların kesin bir biçimde saptanması 

önemli bir mesele haline gelmiştir.299  

Kazakistan ile Çin arasında var olan toprak anlaşmazlıkları tarihsel bir 

geçmişe sahip anlaşmazlıklar olup bunu iki döneme ayırmak mümkündür. 

Bunlardan birincisi, Jonğar Hanlığı hakimiyeti sırasında ele geçirilen Kazak 

toprakları olup, Jonğar hanlığının Çin tarafından bozguna uğratılmasından önce 

Kazakların eline geçen ancak Çin'in Jonğar topraklarının tümü üzerinde söz sahibi 

                                                 
298 Nitekim, ülkenin kuzey sınırında yer alan Prigornoye kasabasında yaşayan insanlar evlerinin 

önündeki sokakta yürüdüklerinde, belki de, başka bir devletin toprağında yürümekte 
olduklarının ya da hayvanlarını otlatırken sınır ötesine geçtiklerinin farkında değillerdi. Üstelik 
çoğu insanın gündüz başka bir devletin topraklarında çalışıp akşam yürüyerek başka bir 
devletin topraklarında bulunan evlerine gelmekte olduklarını öğrenmeleri için birkaç yıl 
beklemeleri gerekecekti. Çünkü Sovyetler Birliği dağılmasına rağmen çoğu sıradan halk için 
değişen pek bir şey olmamıştı, yeni bağımsız komşu devletler arasında sınırların hukuki 
durumuna ilişkin düzenleme henüz yapılmamıştı ve insanlar eski düzenin kurallarına göre 
yaşayıp gidiyorlardı. Rafael Daminov, “Na Sosednyuyu Ulitsu-v Drugoye Gosudarstvo”, 
Vesti, 31.12.2005,  www.kazakh.ru  

299 Tarihte savaşlar hemen hemen her zaman sınırlarda başlamıştır. Toprak iddiaları ve sınırların 
durumu ile ilgili meseleler barışçıl yollarla çözülemediğinde kuvvet kullanımına 
başvurulmuştur.  Sovyet döneminde dış sınırları büyük ölçüde Moskova'nın ölçütleri esas 
alınarak çizilen Kazakistan'ın komşu ülkelerle tarihsel olarak var olan sınır ihtilafları geçiş 
sürecinde çıkar çevrelerince canlandırılmaya çalışılmıştır. 
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olma isteği sonucu ortaya çıkan anlaşmazlıklar ve ikincisi, Kazak Hanlığının 

Rusya ile birleşmesinden sonra ortaya çıkan anlaşmazlıklardır300. 19. yüzyılda 

“Afyon Savaşı”, Müslüman ayaklanmaları ve başka sorunlarla başı dertte olan Çin 

komşularıyla uyuşmazlık konusu olan toprak sorunlarıyla uğraşacak iç birliğe ve 

güce sahip olmamıştır. 1949 yılında Çin Halk Cumhuriyetinin tarih sahnesine 

çıkmasıyla birlikte “kaybedilmiş topraklarla” ilgili görüşler canlanarak gündeme 

gelmeye başlamış ve Sovyet–Çin ilişkilerinin tırmandığı 1969-1979 yıllarında 

alevlenmiştir. 1966'dan itibaren Çin'deki “kültür ihtilaliyle” birlikte olaylar 

giderek tırmanmış, sınırlara asker yığılmış, Kazakistan'ın Semipalatinsk eyaletine 

bağlı Jalanaşköl sınırında 13 Ağustos 1969’da silahlı çatışmalar had safhaya 

çıkmıştır.301  

Çin ve Sovyetler arasındaki sınır uyuşmazlığı Doğu Kazakistan eyaleti 

sınırlarındaki 629 km² lik alan ile Kazakistan'ın Taldıkorğan eyaleti sınırlarındaki 

315km² lik toprak parçasına ilişkin uyuşmazlıklardır. Toplam 944 ila 961 km²lik 

bir alan olduğu belirtilmektedir. Sözkonusu bölgelerde iki ülke arasındaki sınır, 

18.yüzyılın ortalarında Kazak topraklarının Çarlık Rusya'sının egemenliği altına 

girmesi sonucunda302 Çarlık Rusya’sı ile Çin arasında saptanmıştır. Bu konuya 

ilişkin ilk belge Rusya ile Çin arasında kabul edilen 1864 tarihli Çuguçak 

                                                 
300 Klara,  Hafizova, “Kazahsko-Kitayskaya Granitsa v Proşlom i Segodnya”, 28 Kasım 2006,  s.1, 

www.kyrgyz.ru 
301 Bu nedenle  bu yıl, Orta Asya askeri bölgesi Türkistan askeri bölgesinden ayrılarak genel 

merkezi Almatı olmuştur.  Hafızova, a.g.m., s.10. 
302 18. yüzyılda Kazak Hanlığını oluşturan Orta ve Küçük Jüzler ve daha sonra Ulu Jüz Rus 

egemenliğini kabul etmişlerdir. 19. yüzyılda ise Kazak topraklarının büyük bir bölümü çeşitli 
sebeplerden dolayı Çarlık Rusya'sının sınırlarına dahil olmuştur ( Semipalatinsk, Akmola, 
Torgay, Oral eyaletleriyle Semireçensk, Sırdarya eyaletlerinin bir bölümü) Kazak topraklarında 
Rus egemenliğine karşı halk başkaldırısı sürdürülmüşse de 1918'de Sovyet rejimi kurulmuştur, 
ancak Kazak topraklarında iç savaş 1920'lere kadar devam etmiştir. 1920 yılının ağustosunda 
Rusya Federasyonu içinde Kırgız Otonom Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti kurularak 1925 
yılında adı Kazak Otonom Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti olarak değiştirilmiş ve parçalanmış 
Kazak topraklarının birleştirilmesi tamamlanmıştır. 1936 yılında ise Kazak Sovyet Sosyalist 
Cumhuriyeti kurulmuştur . 
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Protokolüdür.303 1870 yılında, yine Rusya ile Çin arasında imzalanan Habarasuy 

Protokolü ile Kazak-Çin topraklarının kesin sınır çizgisi belirlenmiş ve daha 

sonraki tarihlerde vuku bulan sınır anlaşmazlıklarında bu belgeler başvuru 

kaynağı olmuştur.304 Ancak, ne yazık ki, Kazak topraklarına ilişkin pazarlık Çin 

ve Rusya arasında yapılırken toprağın esas sahibi Kazak Hanlığı bu görüşmelerde 

söz sahibi olmamış, ayrıca Kazak–Çin sınırına ilişkin kabul edilen verilerin yer 

yüzünde işaretlenmesi (demarcation/demarkatsia) sürecinde bazen kasıtlı olarak 

kuralların/verilerin gözardı edilmesinden, bazen Rusça ve Çince metinlerde 

kullanılan kavramların farklı anlam içermesinden (çeviri hataları) dolayı Kazak–

Çin sınır bölgesindeki bazı toprak alanlarının aidiyeti konusunda anlaşmazlık 

uzun yıllar boyunca çözüme bağlanamamış305 ve görüşmeler 1992 yılına kadar 

devam etmiştir. SSCB'nin dağılması ve yeni bağımsız devletlerin ortaya 

çıkmasıyla Çin-Sovyet görüşmeleri doğal olarak sona ermiştir.  

                                                 
303 B.,Seydahmetova , “Gosudarstvennaya Granitsa Dlinoyu v Jizn” , 29.07.2005,  s.2, 

www.kazakh.ru 
304 Seydahmetova , a.g.m., s.2. 
305 Bununla birlikte, Kazak topraklarında Sovyet iktidarının  kurulma sürecinde Kazak-Çin sınırı 

sıklıkla ihlal edilmiş, iç savaş sırasında sınırı denetleme olanağı kısıtlı olduğundan önemli 
miktarda sınır direkleri yok edilmiştir. Semipalatinsk ve Taldıkorğan eyaleterinin Makançi ve 
Alaköl ilçelerinde 20'den fazla sınır direği imha edilirken,   (Hafızova, a.g.m., s.7)  Çin'in iddia 
ettiğine göre, bu bölgedeki Sarıçildi nehrinin bulunduğu kesimde sınır işaretleri 10-15 km Çin'e 
doğru kaydırılmıştır. (Seydahmetova, a.g.m., s.3) Çin, Sovyet Kazakistan'ının anlaşmalara 
aykırı olarak topraklarını genişlettiğini iddia ederek “kaybedilmiş topraklar” tezini ileri 
sürerken, Sovyet yönetimi  “tartışmalı bölgeler “ kavramını kullanmaktan kaçınmıştır. Sovyet 
yönetimi, Çin'in “kaybedilmiş topraklar” teziyle muhatap olmaktan kaçınmış, hatta sınır 
sorununun varlığını bile kabul etmek istememiş, yalnızca ilgili tarafların görüşlerinin 
uyuşmadığı bölgelerde sınır çizgisini uyumlu hale getirmek için teknik görüşmelerin 
yapılmasını teklif etmiştir. SSCB döneminde, Kazakistan ve Çin arasındaki sınır sorununa 
ilişkin kurulan Sınır Komisyonu çalışmaları yürütmeye çalışmış, komisyonda tarihçiler, 
coğrafyacılar, arşiv görevlileri, sınır askeri görevlileri, Orta Asya Askeri Bölge görevlileri ve 
başka kurumlardan da yetkililer yer almışlardır. Bununla birlikte sınır sorunlarına ilişkin 
herhangi bir çözüm bulunamamıştır. 1970'li yıllarda Sovyetler esneklik gösterme eğilimine 
girmişse de, Çin'in ABD ile yakınlaşması ve SSCB karşıtı tutumu görüşmelerin 
sonuçlanmasına izin vermemiştir. Bundan sonra Çin “tartışmalı bölgeler” konusunda daha 
ısrarlı tutum takınarak Çin-Sovyet sınırında asker sayısının 1964 öncesinde olduğu miktara 
düşürmesini talep etmiştir. 1980'lerde ilişkiler yeniden biraz yumuşamış, Sovyet yönetimi 
1982-1984’te sınırda tek taraflı denetim gerçekleştirmiş, 1987 yılında ise taraflar sınır 
çizgilerinin uyuşmadığı alanların belirlendiği resmi haritalarını karşılıklı olarak birbirlerine 
takdim etmiştir.( Hafızova, a.g.m., s.7-s.11.) 
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Pekin hükümetinin, Kazakistan'ın bağımsızlığını tanımasından sonra ve 

sınır sorunlarının çözümüne ilişkin Minsk'te başlatılan süreçte306iki ülke 

arasındaki mevcut toprak sorunlarının çözümüne yönelik önemli adımlar atılmaya 

başlanmıştır. Yapılan çalışmalar sonucunda iki ülke arasındaki sınırın % 90'lık 

kısmı üzerinde anlaşmaya varılarak 26 Nisan 1994‘te  Kazakistan–Çin Devlet 

Sınırı Hakkında Sözleşme imzalanarak 11 Eylül 1995 tarihinde yürürlüğe girmiş 

ve prensipte sorun çözülmüştür.307 Ancak resmi olarak ifade edildiği biçimiyle 

“görüş birliğinin sağlanamadığı alanlara” ilişkin bir anlaşmaya varılamamıştır. 

Bundan sonra görüşmelere devam edilmiş ve iki ülke arasında sınırın 

saptanmasında 19. yüzyılda Rusya ile Çin arasında imzalanan belgeler esas 

alınmıştır. İki ülke arasında sınıra ilişkin kabul edilen verilerin yer üzerinde 

işaretlenmesi çalışmaları 1994-1997 yıllar arasında yürütülerek bu konuyla ilgili 

belgeler 2002 yılında  tamamlanmıştır.  Buna göre, “1864 tarihli Protokol ile Çin'e 

ait olması gereken Taldıkorğan sınırındaki sorunlu alanın %70'i Çin, %30'u Kazak 

topraklarında, Doğu Kazakistan sınırındaki sorunlu alanın %70'i Kazakistan, 

%30'u Çin topraklarında kalmıştır.308 Bu çerçevede, Kazakistan Çin ile sınır 

sorunlarını çözüme bağladığı ve ne bir parça toprak kazandığı ne de kaybettiği 

yönündeki resmi açıklamaya rağmen, Kazak yönetiminin aceleci tutumunu ve 

Çin-Kazak sınır komisyonu çalışmalarına hiç bilim adamlarının çağrılmamış 

olmasının sert bir dille eleştiren  tarihçi ve sinolog Klara Hafızova’nın iddiasına 

göre,  Kazakistan Cumhuriyeti, bağımsızlığını kazanmadan önce sahip olduğu 
                                                 
306 1992 yılında Minsk'te Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan ve Rusya arasında sınır sorunları 

konusunda görüşmeler yürütmek için bir heyet oluşturulmuştur. Bu ülkeler arasında varılan 
anlaşmaya göre, SSCB ve Çin Halk Cumhuriyeti hükümet heyetlerinin vardıkları anlaşmalar 
ve görüşmelerin yürütülmesindeki prensiplerin esas alınacağı kabul edilmiştir.   

307 Hafızova , a.g.m., s.11. 
308 Sözkonusu sorunlu alanlarda sürekli insanların ikamet ettikleri yerleşim yerlerinin, yer altında 

bilinen doğal kaynakların olmaması ciddi sorunlar yaşanmasını önlemiştir“. Seydahmetova, 
a.g.m., s.3. 
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toprağının bir kısmını çok kısa bir süre içinde Çin lehine kaybetmiştir.309  

Gerçekten de neredeyse üç yüzyıl boyunca çözülemeyen Kazak-Çin sınır/toprak 

sorunlarının 5 yıl gibi kısa bir sürede çözüme kavuşturulması merak 

uyandırmakta,310 bu açıdan, Kazakistan aleyhine toprak kaybına ilişkin 

eleştirilerin, ilerde önemli sorunlara ve uyuşmazlıklara kaynaklık edeceği 

aşikârdır. 

Çin ile Kazakistan arasındaki toprak anlaşmazlığından farklı olarak 

Özbekistan311 ile sorunlu alanlarda sürekli ikamet edilen yerleşim yerlerinin 

olmasından dolayı daha ciddi boyutlarda sorunlar ortaya çıkmıştır. Özbekistan’la 

Kazakistan arasında 1946’da yapılan kira sözleşmesi, bu ülkelerin 

bağımsızlıklarını kazanmasının ardından 1992’de sona erince  Özbekistan’ın 

kiralamış olduğu toprakları geri vermeyi reddetmesi, Kazakistan’la sürtüşme 

yaşamasına neden olmuş ve her iki ülke de söz konusu topraklarda hak iddiasında 

bulunmuştur.312 

 Sorun, toplam uzunluğu 2351 km olan Kazak–Özbek sınırının 200 km'lik 

kısmını kapsarken, sınır bölgesindeki yerleşim merkezlerinin zamanla 

büyümesiyle daha vahim bir hal almıştır ki bunun sonucunda iki ülke arasındaki 

sınır çizgisi bazen yerleşim birimlerindeki mahalleyi ortasından ikiye ayırır 

                                                 
309 Hafizova, a.g.m., s.12. 
310  Sınır sorunları  heyeti  başkanı Murat Atanov komşu ülkelerle sınırın  hukuki durumunun 

belirlenmesine yönelik yapılan itirazlarla eleştirilerin asılsız olduğu ve halkı yanlışa 
sevkettiğini beyan etmiştir. Ona göre, bazı kimseler bu iddialarla politik sermaye yapma 
peşindedirler. İrina Nesova,” Murat Atanov: Obvinyaya Nas v Nepravilnom Razdele territorii, 
Politiki Zarabatıvayut Svoy Kapital”, 26 Temmuz 2006, www.zakon.kz  

311 Orta Asya ülkeleri arasındaki sınır sorunları genel anlamda ülkeler arasında potansiyel bir 
çatışmanın tohumlarını atarak birleşmelerini önlemek ve bölylece bölgenin daha kolay 
yönetilmesine olanak sağlamak için Ruslar tarafından keyfi biçimde çizilen sınırlardan 
kaynaklanmaktadır. Tayyar Arı, “Orta Asya’da Güvenlik Sorunları ve İşbirliği Girişimleri”, 10 
Ocak 2008, s.3, www.tayyarari.com/armaoglu.doc  

312 Arı, a.g.m., s.4 
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duruma gelmiştir.313 1000 kişilik nüfusu olan Bağıs yerleşim birimi, her iki 

ülkenin topraklarında bulunmakla birlikte, idari açıdan Sarıağaş ilçesine 

(Kazakistan)bağlı gözükmekte, 700 nüfusluk Türkistanets ise, 1956 ve 1963 

tarihli Sovyet belgelerine uygun olarak idari açıdan Özbekistan'a bağlıdır.314 

İki ülkenin bağımsızlıklarını ilan etmesinden sonra sınırların hukuki 

bakımdan saptanmasına ilişkin sürdürülen çalışmalar esnasında315sözkonusu  iki 

yerleşim birimiyle ilgili tartışmalar alevlenmiş ve Özbekistan’ın 2000 Ocağında 

söz konusu ihtilaflı bölgelerden Sarıagaş ilçesine bağlı Bağıs köyünde tek taraflı 

sınır belirleme girişimi, iki ülke arasında gerginliğe yol açmıştır: Bagıs köyü, 

yıllardır kime ait olduğu tartışmalı statüde olmanın yarattığı sıkıntılara son 

vermek için 2002 Ocağında “bağımsızlığını” ilan etmiştir.316  

Bu tür belirsizliklerin varlığı ve kesin bir çözüme kavuşturulmaması, çeşitli 

çevrelerin siyasi çıkarları için kullanılabilir nitelikte malzemeler haline gelmiş ve 

her iki komşu ülke vatandaşlarının can ve mal güvenliklerini tehdit eder boyuta 

ulaşmıştır. Siyasi arenada karşılıklı saygı ve uluslararası hukuk normları 

çerçevesinde cereyan eden görüşmelere karşılık317 halklar nezdinde olayların 

                                                 
313 Bu alanlar, Kazakistan'ın güney eyaletindeki Sarıağaş ve Maktaaral ilçeleriyle Özbekistan'ın 

Taşkentskaya ve Djizak eyaletleridir. Sedahmetova, a.g.m., s.3. 
314 Seydahmetova, a.g.m., s.3. 
315 1999 yılında Kazakistan hükümeti Bağımsız Devletler Topluluğu ülkeleriyle sınırlarının hukuki 

bakımdan kesinlik kazanması için komisyon kurulmasını kararlaştırmıştır. Kazakistan ve 
Özbekistan devletleri yürüttüğü çalışmalar sonucunda uyuşmazlıkların büyümesi ve ciddi 
sorunlara dönüşmesini önlemek amacıyla Sovyetler döneminde belirlenmiş mevcut idari-
teritoryal sınır çizgisini esas alarak sınırların hukuksal bakımdan saptanması yönünde 
anlaşmaya varmışlardır. 

316 Arı, a.g.m., s.4; Burada 29-30 Aralık 2001’de miting düzenlenmiş ve Bağıs Kazakistan 
Cumhuriyeti ilan edilerek Kazak kökenli Özbekistan vatandaşı Aydar Abdrahmanov 
cumhurbaşkanı olmuştur. “Akimat YuKO Naçal Pereseleniye Grajdan RK, Projivayuşşih v 
Poselke Turkestanets”, 12 Şubat 2002, www.chimkent.kz  

317 1997 yılında Kazakistan, Özbekistan ve Kırgızistan cumhuriyetleri arasında Ebedi Dostluk 
Anlaşması imzalanmıştır. Aynı yıl Özbekistan Cumhurbaşkanı Karimov ilk kez resmi düzeyde 
Kazakistan'a ziyarette bulunmuş ve çeşitli alanlarda işbirliği yapmak için iki ülke arasında 
önemli belgeler imzalanmıştır. Hronologia Vneşney Politiki Respubliki Kazahstan 1997, 
www.akorda.kz  
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karşılıklı suçlamalar, tahrik edici tutumlarla daha farklı şekilde geliştiği 

unutulmamalıdır. Bu hususta, bilhassa, Özbekistan'da önemli bir güç haline gelen 

İslami Hareketin amaç ve niyetleri yanı sıra,318 onların yabancı unsurlar tarafından 

desteklendiği iddiaları319 ve giriştikleri silahlı eylemler dikkate alındığında sadece 

Kazakistan'ın ülkesel birliği ve güvenliği değil, aynı zamanda bölgesel istikrarın 

tehlikeye girdiği endişesi ağırlık kazanmaya başlamış, nitekim Bağıs Kazak 

Cumhuriyeti’nin kurulmasıyla  gerginleşen iki ülke arası ilişkiler bu yöndeki 

endişeleri pekiştirmiştir. Bu çerçevede, daha önceki yıllarda kabul edilen belgeler 

esas alınarak sürdürülen çalışmalar sonucunda Bağıs yerleşim biriminin bitişik 

toprak alanlarıyla birlikte Kazakistan'da, Türkistanets'in ise Özbekistan'da kalması 

konusunda anlaşmaya varılmıştır.320  Bununla birlikte, Özbek ve Kazak 

yetkililerin sınır sorunlarındaki mevcut pürüzleri önleme ve bir an önce çözüme 

bağlama pahasına karşılıklı tavizler vererek321 hareket etmeleri uzun vadede 

sorunların yeniden alevlenmesine zemin hazırlamaktadır. 

Kazak-Rus sınırının hukuki durumunun saptanması sürecinin temelleri322 

                                                 
318 Kökleri SSCB'nin 1979'da Afganistan'ı işgalinden sonra yaşanan ABD-SSCB arasındaki 

“politik oyunlara” kadar uzanan Özbekistan İslami Hareketi 1996 yılında kurulmuş, bir çok 
İslâmi örgütleri de içine almıştır. Faaliyetleri Özbekistan Devlet Başkanı İ.Karimov 
tarafından yasaklanan ÖİH'nin Afganistan'da üslendiği bilinmektedir. ÖİH'nin esas amacı, 
Fergana vadisinde İslâmi devlet kurmaktır. Özbekistan Milli Güvenlik Teşkilatı verilerine 
göre, ÖİH, El-Kaide tarafından desteklenmekte ve Usame bin Ladin tarafından finanse 
edilmektedir. Ayrıca, güçlü bir askeri yapıya ve silahlara sahip olduğu düşünülmektedir. 
Eğitim kampları Afganistan'ın yanısıra Pakistan topraklarında da bulunmaktadır. 1999-2000 
yıllarında ÖİH militanları Kırgızistan ve Özbekistan'ın topraklarına girerek hükümet 
güçleriyle ciddi boyutlarda çatışmaya girmiştir. En son Eylül 2006’da ise Özbek, Kırgız ve 
Tacik devlet başkanlarına “Orta Asya ve Rusya'da Müslümanları takip ettikleri için“ ölümle 
tehdidi savurmuştur. Pravda, 14.09.2006, www.pravda.ru 

319 ÖİH'nin ABD gizli servislerinin etkisi altında bulunduğu iddia edilmektedir. Pravda, 
14.09.2006, www.pravda.ru 

320 Bu yerleşim birmlerinin nüfusunun çoğunluğu Kazak kökenli olmakla birlikte (117 aile Kazak, 
15 aile Özbek ve 10 aile diğer etnik kökene tabi) yaklaşık %30’u Kazakistan vatandaşıdır. 
Aleksey, Gonçarov, “Posol MİD po Osobım Poruçeniyam Vstretilsya s Jitelyami Poselkov 
Bagıs i Turkestanets”, 11 Eylül 2002, www.chimkent.kz 

321 Arı, a.g.m., s.4. 
322 Aslında, BDT'yi kuran 1991 tarihli Almatı Deklarasyonu’yla ilgili ülkeler SSCB'nin 

dağılmasıyla ortaya çıkan siyasi birimlerin her birinin toprak bütünlüğü ile mevcut sınırları 
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ise 6 Temmuz 1998’de Kazakistan ve Rusya devlet başkanlarının ortak 

açıklamaları ile daha sonra bu yönde ortak niyetlerin belirtildiği 12 Aralık 1998'de 

imzalanan protokolle atılmış ve 6 yıl boyunca dünyanın en uzun kara sınırlarından 

biri olan Kazak-Rus sınırının saptanmasına yönelik çalışmalara devam edilmiş, 18 

Ocak 2005’te Moskova’da Kazakistan Cumhuriyeti ve Rusya Federasyonu 

Cumhurbaşkanları arasında Sınır Hakkında Sözleşme imzalanmıştır323.  Bununla 

birlikte, yetkililerin asılsız olduğunu beyan ederek yalanlamalarına karşın324, 

Rusya’nın Kazakistan sayesinde topraklarına toprak kattığı iddiaları gündemi 

meşgul etmeye devam etmekte325ve ülkedeki Rus azınlığın yaşadığı geniş 

toprakların Rusya’ya  kaptırılacağı endişeleri de sürmektedir326. Nitekim, bir 

ülkenin egemenlik haklarının vardığı noktayı belirten sınırların hukuki açıdan 

belirlenememesi değişik dönemlerde çeşitli çevrelerce siyasi malzeme aracı olarak 

kullanıla gelmekte ve özellikle, Rusya'da zaman zaman yükselişe geçen milliyetçi 

                                                                                                                                      
tanıdıklarını kabul etmişler ve genç cumhuriyetlerin devlet başkanları mevcut sınır sorunlarını 
siyasi çatışmaya dönüştürmeme konusundaki iradelerini bu belgeyle ortaya koymuşlardır.  
Fakat sınırlarının hukuki durumunun saptanmasına ilişkin yapıcı adımlar 1990’lı yılların 
sonuna doğru atılmaya başlanmıştır. 

323 “Glavı MİD Rossii i Kazahstan Podpisali Dokumentı o Prohojdenii Gosgranitsı”, 3 Haziran   
2006, www.gazetea.kz  

324 Nesova, a.g.m., s.1.  
325 “Rossia Uveliçila Svoyu Territoriyu za Sşyot Kazahstana”, 22 Temmuz 2005, www.lenta.ru 

(Rusya Kazakistan sayesinde Topraklarını Büyüttü) Böyle bir iddianın varlığı, iki ülke arasında 
sınırların hukuksal durumunun saptanmasına ilişkin sürdürülen çalışmalar sırasında Rusya 
tarafından öne sürülen bir teklife dayandırılmıştır: Rusya, Çelyabinsk eyaletiyle Kazakistan'ın 
Kostanay eyaleti arasındaki sınır bölgesinde kalan Ogneupornıy kasabasının kendi 
topraklarında kalmasını, buna karşılık, sınır bölgesindeki kendi topraklarında bulunan meralı 
bölgeyi Kazakistan'a vermeyi teklif etmiştir. Bunun nedeniyse, Ogneupornıy  kasabasında 
yaşayan 700 kişinin (60’ı Kazak kökenli) büyük bir çoğunluğunun Rusya vatandaşı olması, 
kasabanın, Rusya Federasyonu’nun önemli bir sanayi kent olan Magnitogorsk Metalurji 
Kombinası açısından önem arz etmesi ve altyapısal ihtiyaçlarının (ulaşım, iletişim v.s) Rusya 
tarafından finanse edilmesidir. Mahin, a.g.m., s.1; ayrıca, Sergey Tunik, “Obmennıy Punkt”, 
30 Kasım 2002, www.old.express-k.kz  (Döviz/Değişim Bürosu) . 

326 1992’de Kazakistan Parlamentosu Dışilişkiler Komisyonu Başkanı Murat Ayvazov  tarafından 
yapılan konuşma dikkat çekicidir: “Bizde öteki cumhuriyetlerde olmayan bir sorun var. Nüfus 
sorunu ... Kazaklarla Ruslar nerdeyse aynı oranda burada. Şimdi diyelim ki bir toprak reformu 
yaptık, özelleştirmenin yolunu açtık. Ruslar derhal toprakları almaya başlayacaklar. Aradan bir 
kaç yıl geçecek. Bana kim garanti verebilir ki, Yeltsin bu Rusların tapularıyla gelip masaya 
oturmayacak ve 'haydi bakalım sendeki Rusların toprak hakkı kadar bana toprak ver' 
demeyecek”. Tayyar Arı, “Sovyetler Birliği Sonrasında Avrasya: Din, Etnik Yapı, Ekonomi ve 
Dış Politika”, s.8, www.tayyarari.com  
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kesimin Kazak topraklarına göz dikmesi ile Kazakistan'da yaşayan Rusların 

haklarının kısıtlandığı ve baskı altında tutulduğu iddiaları iki ülke arasındaki 

toprak sorunu ve sınır anlaşmazlıklarının çeşitli çevrelerce canlı tutulmasında 

etkili olmaktadır.  

Öte yandan, Kazakistan'ın batı sınırında yer alan Hazar'ın327 bir göl mü 

yoksa bir deniz mi olduğu sorusu etrafında dönen tartışmalar,328 Kazakistan'ın batı 

sınırının hukuksal açıdan saptanmasında engel teşkil etmektedir. Hazar'ın göl ve 

deniz olduğu iddiaların temelinde ise Hazar denizinin de bulunduğu Hazar 

havzasının hidrokarbon kaynakları açısından zengin olması unsuru yatmaktadır. 

Kıyıdaş devletlerin bu alandaki petrole sahip olma çabaları, Hazar'ın göl veya 

deniz kabul edilmesinden önemli ölçüde etkilenmektedir. Bir göl olduğu kabul 

edildiği takdirde, Hazar'a uluslararası sınır gölü statüsü tanınır ve sorunun 

çözümünde kıyıdaş devletler söz sahibi olmaktadırlar. Bir deniz veya kapalı deniz 

olduğu kabul edilirse, 1982 tarihli BMDHS uygulanabilir ve kıyıdaş devletlerin 

Hazar'dan yararlanmaları belli kurallara bağlı bulunmaktadır. Hazar'a kıyıdaş 

                                                 
327 Hazar denizi Asya'nın batı kesimi nde yer alan ve 370 000 km²lik yüzölçümü ile dünyanın en 

büyük tuzlu ve kapalı su rezervidir. Hazar'ın yüzölçümüne ilişkin farklı veriler mevcuttur. 13 
000 yıl önce Karadeniz ve Akdeniz ile bağlantısı olan bu su rezervinin okyanuslarla bağlantısı 
olmuş ve bazı tarihçiler, Karadeniz ve Aral gölüyle birleşik olduğunu ileri sürmektedirler. 
Hazar'ın günümüzdeki deniz seviyesi okyanus seviyesinden 28 metre aşağıdadır, kuzeyden 
güneye kadar uzunluğu 1025 metre, güneyinde derinlik 1000 metre , kuzey esimi ise sığdır. 
Rusya’nın Volga nehri, Ural dağlarından başlayıp ve Batı Kazakistan'dan geçen Jayık, Emba 
nehri ve Azerbaycan'ın irili ufaklı 1250 su yollarının hepsi Hazar'a dökülmekle birlikte hiçbiri 
tekrar Hazar'dan çıkmamaktadır. Hazar denizi gerek doğal kaynaklar gerekse canlı türleri 
bakımından çok zengindir. Bölge halkı Hazar'a büyüklüğünden dolayı deniz demişse de 1974 
yılında yayımlanmış Kazak Sovyet ansiklopedisinin Hazar denizi maddesinde Hazar'ın durumu 
kesin belirtilmemekte ve adı geçen maddede “Hazar, dünyadaki en büyük tuzlu göldür, ama 
alanına , gelişim tarihine, fizik–coğrafi süreçlerin sıfatına göre deniz grubuna dahil olmakta “ 
ifadesi kullanılmaktadır.  Meruyert Zhylkyshybayeva, Uluslararası İlişkilerde Kazakistan’ın 
Dış Politikası ve Petrol, Ankara Üniversitesi SBE, Yüksek Lisans Tezi, 2001, s.48. 

328 1991 yılına kadar İran ve SSCB'nin komşu olduğu Hazar denizinde SSCB'nin dağılmasıyla 
birlikte kıyıdaş devlet sayısı 5'e yükselmiştir: İran, Rusya, Kazakistan, Türkmenistan ve 
Azerbaycan. Kıyıdaş devlet sayısının artmasıyla 1921 ve 1940 tarihlerinde İran ve SSCB 
arasında Hazar'a ilişkin yapılan ve balıkçılık ile ticari ulaşımla ilgili olan bu sözleşmeler 
günümüzün koşullarına uygunluğunu yitirmiş ve bu nedenle yeni düzenlemelere ihtiyaç 
duyulmuştur. Gosudarstvennaya Programa Osvoyeniya Kazahstanskogo Sektora 
Kaspiskogo Morya, no. 1095, 16 Mayıs 2003, s.4, www.akorda.kz 
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ülkeler, bu konuda henüz ortak bir görüşte birleşememişler ve ikili çerçevede 

soruna çözüm bulma arayışı içine girmişlerdir. Beş kıyıdaş ülkenin Dışişleri 

Bakanları düzeyinde Hazar konusunda ilk toplantısı 11-12 Kasım 1996’da 

Türkmenistan'ın başkenti Aşhabad'ta yapılmıştır. Bu toplantıda dile getirildiği 

gibi, Kazakistan Hazar denizinin yüzeyinin (su kütlesinin) ulaşıma serbest 

olmasını, ancak deniz dibinde her kıyıdaş ülke kendine ait ekonomik bölgede 

doğal kaynakları arama ve işletme hakkını kullanabileceğini, sözkonusu bölgenin 

orta hat ilkesine göre taksim edilmesi gerektiğini ifade etmiştir. Toplantıda bir çok 

konuda görüş birliğine varılmasına rağmen Hazar'ın hukuki statüsüne ilişkin ortak 

bir karar alınamamıştır. Rusya, Hazar'ın bir göl olduğunu, deniz alanı ile doğal 

kaynakların kıyıdaş ülkelerce ortak kullanılmasını, Hazar denizi ile ilgili 

sorunların tüm kıyıdaş devletlerin konsensusuna dayalı gerçekleştirilmesi 

gerektiğini ileri sürmekte ve Hazar'ı bölme fikrini desteklememektedir. 

Kazakistan başlangıçta Hazar bir denizdir görüşüne yakın durmuştur.  27 Nisan 

1996'da Almatı'da bir araya gelen Kazak ve Rus devlet başkanları Hazar 

konusunda ortak bir bildiri yayımlamışlardır. Bu bildiride, Kazakistan'ın Hazar'da 

arama çalışmaları yapma ve petro-gaz kaynakları işletme hakkı Rusya tarafından 

tanınmış olduğu ve Rusya Federasyonunun bu alanda Kazakistan ile işbirliğine 

hazır olduğu beyan edilmiştir. 6 Temmuz 1998'de Rusya ile varılan anlaşma 

çerçevesinde Hazar'ın Rusya ve Kazakistan'a ait kuzey kesimindeki suyun altı orta 

hat ilkesine göre paylaşılarak, denizin yüzeyi ise gerek ulaşım gerekse balıkçılık 

ve doğal ortamı koruma konularında ortak kullanmaya başlamıştır.329 Bunun 

nedeni, petrolden gelecek gelire ihtiyaç duymasından dolayı, kıyıdaş ülkelerle 

                                                 
329 A.g.m., s.4. 
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anlaşarak bölgeyi işletmeye açma arzusudur. 13 Mayıs 2002'de Kazakistan ile 

Rusya arasında 1998'de imzalanan sözleşmeye ek bir Protokol kabul edilmiş, 

sözkonusu protokolde orta hat ile ilgili bilgiler dışında hidrokarbon kaynakların 

elde edilmesine ilişkin faaliyetlerde işbirliği koşulları ele alınmıştır. Azerbaycan 

ile Kazakistan arasında 2001 yılında Moskova'da Hazar Denizinin Dibinin 

Sınırlandırılmasına ilişkin Sözleşme, 2003 yılında da bu sözleşmeye ek Protokol 

kabul edilmiştir. Kazakistan ile Türkmenistan 1997 yılında “orta hat “ilkesine 

uyulacağı konusunda anlaşmışlardır ve bu iki ülke arasında günümüzde konuya 

ilişkin çalışmalar sürdürülmektedir. 

B. Kazakistan'ın Güvenlik Endişelerinin İç ve Dış Politikaya 

Yansıması 

 1.  İç Politikaya Yansıması 

Planlı sosyalist ekonomiden piyasa ekonomisine geçiş sürecinde yaşanan 

zorluklar toplumun yeni yapıya uyumunu kolaylaştıracak stratejilerin 

geliştirilmesini zorunlu kılmıştır. Sadece ekonomik zorluklarla değil aynı 

zamanda Sovyetler döneminde kolayca yararlandıkları bir çok sosyal ve sağlık 

haklarından mahrum kalan halkın içine düştüğü durum330 nedeniyle ve her şeyden 

önce, şiddet,331 rüşvet,332 akraba kayırmacılığı, devlet malının talan edilmesi, 

yasaların uygulanmaması,333 yabancılara ülke zenginliklerinin peşkeş 

                                                 
330Ekonomik bunalım ve izleyen reformlar yaşam koşullarını olağanüstü şekilde öngörülemez 

kılmış, Sovyet sonrası ortaya çıkan değişim kültürel açıdan anlaşılamayıp birden bire ortaya 
çıkan felaket ya da salgın bir hastalık gibi algılanmıştır. Joma Nazpary, Sovyet Sonrası 
Karmaşa Kazakistan’da Şiddet ve Mülksüzleşme, İstanbul, İletişim Yayınları, 2003,  s.81. 

331 Nazpary, a.g.e., s.74. 
332 Nazpary, a.g.e., s.65. 
333 Kazakistan Başsavcılığının verilerine göre, sadece 2002 yılının ilk yarısında, yetkilerini şahsi 

menfaatleri doğrultusunda kullanarak yasaları ihlal eden 2100 devlet memuru hakkında idari ve 
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çekildiğine334 dair inanışın yaygınlık kazanması karşısında devletin gücüne 

inandırılmış ve inanmış olan halkın gözünde devletin yeniden eski itibarına 

kavuşturulması sorunu önem kazanmıştır. Arka arkaya önemli üretim tesisleri ve 

sağlık–sosyal kuruluşları kaynak yetersizliğinden kapanarak,335 ve devlet 

kurumlarında memur sayısının hızla azaltılarak işsizliğin336 devasa boyutlara 

ulaştığı bir ortamda devletin bu tür gidişata engel olamaması, halkın yasadışı 

oluşumlarda, aşırı milliyetçi ve dinci unsurlarda çıkış yolu aramaları ülkeyi 

çıkmaza götürmek için yeterli gelişmelerdi.  

Geçiş süreci, eski Sovyet cumhuriyetlerinde  “hakim” unsur olan ulus 

(Rus) dışında farklı din ve etnik gruba mensup topluluklara kendi tarihlerini ve 

geleceklerini yeniden değerlendirme fırsatı yaratmıştır. Bağımsızlık, 70 yıldan 

fazla bir süre Rus kültürünün ve Rus dilinin etkin olduğu her bir Sovyet 

cumhuriyeti için kendi kültürünün, tarihinin, dilinin rahatça yaşatılabileceği bir 

ortamın yaratıldığı bir olgu olarak algılanmıştır. Bu çerçevede, Kazakistan'ın 

bağımsızlığını kazanması Kazakların ülke topraklarında hakim unsur hale geldiği 

inancını arttırmıştır.337 Sadece Kazakistan'da değil, eski Sovyet sosyalist 

cumhuriyetlerinin hemen hemen tümünde, “hakim ulusun” kendi kültürel 

                                                                                                                                      
disiplin soruşturması açılmıştır. Bunun içinde 750'sinin askeri personel, 220'sinin iç işleri 
çalışanı, 68'inin gümrük çalışanı, 53'ünün vergi dairesi çalışanı, 14'ünün mali polisi v.s. 
çalışanı olduğu tespit edilmiştir. A., K., Bisenbaev, ”Drugaya Tsentralnaya Azia” , 
Globalizatsia i Bezopasnost, bölüm 12, Almatı, 2003 , www.kyrgyz.ru (Başka bir Merkezi 
Asya: Küreselleşme ve Güvenlik) . 

334 Joldasbek Duanabay, “Şeteldikter Şetten Şıpkasın”, 17 Kasım 2007, www.aykyn.kz  
(Yabancılar Sınırı Aşmasın) 

335 Devletin üretim tesislerinin kapanması ve işlemez hale gelmesi, aynı zamanda devletin 
vergilerden elde etmekte olduğu önemli gelir kaynağının kesilmesi sonucunu da doğurmuştur   

336 Nazpary, a.g.e., s.82. 
337 Nazarbayev’in işaret ettiği gibi, Kazakistan dışında  yaşayan 5 milyon Kazak kökenli  

mecburiyetten anavatanlarını terk etmek zorunda kalmışlardır. Yurt dışında yaşayan Kazaklar 
kendi gelenek-göreneklerini koruyagelmişler ve anadillerinde konuşabilmektedirler, fakat 
kendi devletlerini oluşturma hayallerini ancak Kazakistan’da gerçekleştirebilirler, bununla 
birlikte “Kazakistan Kazaklarındır” söylemini kimse dile getirmemeli ve getiremeyecektir.  
Roy Medvedev, “Stanovleniye Kazahstanskoy Modeli Ekonomiki”, Bölüm 2, 13 Ekim 2006, 
s.13, www.apn.kz/publications/article6440.htm  
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değerleri ve dilinin baskın olduğu bir yapıya hızla geçişin sağlanmak istendiği bu 

süreçte insanların iktisadi beklentilerine cevap vermenin yanısıra uzun bir dönem 

baskı altında tutulan ruhani açlığı giderici ve tatmin edici çözümler üretmenin 

zorunluluğu ortaya çıkmıştır338. Bu konuda ortaya çıkan gelişmeler her bir eski 

Sovyet ülkesinde farklı sonuçlar doğurmakla beraber, karmaşık, dolayısıyla 

kırılgan bir nüfus yapısına sahip Kazakistan'da “hakim unsur olan Kazakların 

haklarını iade etmekle birlikte ülkede yaşayan diğer  etnik grubların haklarının 

çiğnenmesini”339 ve bu bağlamda ayrılıkçı ve bölücü özellikler içeren milliyetçi 

istemlerin çatışmaya dönüşmesini önlemek öncelikli güvenlik sorunlarından biri 

olarak baş göstermiştir.340 Bununla birlikte, devlet merkezci ve toplumsalcı bir 

yapıdan bireyselliğe aşırı vurgu yapılan Batı tipi dünya düzenine geçişin ilk 

aşamasında çok büyük zorluklar yaşayan Kazakistan halkının ülkede istikrar, 

düzen ve güvenliğin sağlanmasını her şeyden üstün saydığı ortaya çıkmıştır. 

Nitekim, 1998 yılında Kazakistan'da yapılan, ülkede hangi yönetim biçiminin 

olması gerektiği sorulan anket sonuçlarına göre, ankete katılanların %56.9'u “ne 

olursa olsun, ama düzen olsun“ cevabını vermişler, %8.8.'i batı tipi demokrasi, 

%7.3'ü sosyalizm, %5.9'u kapitalizm, %4.4 'ü komünizm, %2.3'ü İslami yönetim 

                                                 
338 Bu konuda, kaba hatlarıyla 3 ana yolun izlendiğine tanık olmaktayız: 

 Birincisi, bazı eski sosyalist devletler, nüfus  içindeki farklı millete ve dine mensup unsurları 
bastırma, sindirme yolunu seçmişlerdir. İkinci gruptaki devletler ise, milliyetler sorununa hiç 
dikkat etmemeyi tercih ederek böyle bir sorunun olmadığı konusunda ısrarlarını 
sürdürmüşlerdir. Üçüncü grubu oluşturan ülkeler ise, farklı dile, dine ve kültürel değerlere 
sahip insan toplulukları arasında karşılıklı güvenin sağlanması ve toplumsal birliğin 
oluşturulması için yapıcı bir yaklaşım benimseyerek farklılıkların bir arada birlik içinde 
yaşayabilmelerini ulusal güvenliğin  sağlanmasında en önemli faktör olarak kabul etmişlerdir. 

339 Nursultan Nazarbayev, “Bıt Patriyotom Svoyey Rodinı- Eto Nosit Kazahstan v Svoyem 
Serdtse”, 25 Ekim 2006, s.3, www.apn.kz/publications/article6642.htm  

340 Nitekim, ülkede 1992-1993 yıllarında milliyetler ve dinlerarası anlaşmazlık tehlikeli boyutlara 
ulaşmıştır. Medvedev, a.g.m., s.12; Özellikle  ağırlıklı olarak batı bölgesinde yaşayan Rus 
Kazaklarının kendi silahlı birliklerini kurma, Kazakistan'dan ayrılma ve Rusya'da yaşayan 
soydaşlarının her türlü faaliyetlerine gösterdikleri ilgiyi siyasal platforma taşıma yönündeki 
gayeleri büyük bir endişeyle izlenmiştir. Bununla beraber,toplam nüfus içinde kalabalık olan 
Rus azınlığın Rusya'yla birleşme yönündeki savları yeni bağımsız devletin toprak 
bütünlüğünün tehdit altında olduğunu açıkça gözler önüne sermiştir. 
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seçeneklerini seçmişlerdir.341  

 Kazakistan yönetimi ülkesindeki milliyetçi sorunları ne yok sayma ne de 

baskıyla dizginleme yolunu kendi geleceği ve varlığı açısından uygun bulmuştur. 

Devlet, milliyetler sorununu “yer altına“ indirilerek çıkar çevrelerince suistimal 

edilmesine göz yummaktansa bu konudaki inisiyatifi eline geçirerek olası çatışma 

ortamını bertaraf etmeyi hedeflemiştir. Bu doğrultuda, farklı kökene mensup 

azınlıklara eğitim, kültür ve ana dillerini öğrenmeleri konusunda geniş imkanlar 

sağlanmış, bu yöndeki faaliyetler hem bizzat devlet desteğiyle finanse edilerek 

hem de Halklar Assambleyası342 çatısı altında stratejiler üretilerek etnik ve din 

temelli çatışmaları engellemek için önemli adımlar atmıştır. Böylelikle, devlet 

kontrolü altında azınlık gruplarına hak ve özgürlüklerin tanınması ve bu hak ve 

özgürlüklerin hayata geçirilmesini sağlayan mekanizmaların kurumsallaşması 

yönünde çalışmalara başlanmış, milli kültür merkezlerinin ve derneklerin 

yaygınlaştırılarak etno-kültürel çalışmaların tatmin edici boyutlara getirilmesinde 

etkinliklerin arttırılması önem kazanmış343  ve Kazakistan halklarının dillerinin 

                                                 
341 D., E., Furman , “Politiçeskaya Evolyutsia Postsovetskih Kazahstana i Rossii( Shodstva i 

Razliçia), Vostok, cilt 4, Moskova, Nauka Yayınları, 2004, s.43. (Sovyet Sonrası Kazakistan 
ve Rusya'nın Politik Evrimi: Benzerlikler ve Farklılıklar ) 

342 1992’de  Nazarbayev tarafından ortaya atılan ve Kazakistan topraklarında yaşamlarını sürdüren 
farklı milletler arasında dostça ilişkilerin geliştirilmesi ve ülkede toplumsal istikrarın, milletler 
arası ve dinler arası uyumun korunmasını hedefleyen ve 1 Mart 1995'de devlet başkanının 
kararıyla devlet başkanı yanında danışma organı olarak kurulan bir kuruluştur. Kazakistan 
Halkları Assambleyası Kuruluşun üyeleri, devlet organları, çeşitli milli–kültür merkezlerinin 
temsilcileri ve ülkede etkili ve itibara sahip kişilerin toplamından oluşmaktadır. Günümüzde 
Assambleyanın farklı etnik ve dini toplulukların temsilcilerinden oluşan 350 üyesi vardır. 
Assambleya’nın merkezi dışında ülkenin tüm il merkezlerinde ve Astana, Almatı şehirlerinde 
şubeleri faaliyetlerini sürdürmektedirler ve bunlar aynı zamanda ilgili ildeki valinin yanında 
danışma organı olarak önem kazanmaktadırlar.  Daha fazla bilgi için kaynak Assambleya 
Narodov Kazahstana’nın resmi sitesidir:  www.assembly.kz  

343 Günümüzde ülkede 22 milli-kültür merkezleri ve onların ülke genelinde 470 şubesi olduğu 
kayıtlara geçmiştir. Sözkonusu milli-kültür merkezlerinin çabalarıyla ilk kez ülke düzeyinde 
Koreli, Alman, Polonyalıların Kongreleri ve Kazakların, Özbeklerin, Türklerin, Uygurların ve 
Kürtlerin Kurultayları düzenlenmiştir. Basın–yayın alanında da önemli gelişmeler kaydedilmiş 
ve ülkede görsel iletişim alanında faaliyette bulunan 44 televizyon kanalı aracılığıyla 12 farklı 
dilde yayın yapılmasına olanak sağlanmıştır. İstoria Assambleii Narodov Kazahstana, s.3, 
www.assembly.kz/history  
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öğretilmesi ve geliştirilmesi için koşulların yaratılması344 meselesi de Anayasa'da 

güvence altına alınmıştır345. 1997 yılında kabul edilen “Dil Hakkında Kanun” ile 

Kazakistan Cumhuriyeti vatandaşlarının ilk, orta ve yüksek öğrenimini Kazak ve 

Rus dillerinde almalarını temin etme yükümlülüğü kabul edilirken gereklilik 

hallerinde diğer dillerde de eğitim verilebileceği ele alınmıştır.346 Bununla 

birlikte, farklı etnik gruplarının toplu olarak yaşadıkları bölgelerde düzenlenecek 

çeşitli aktiviteler sırasında onların ana dillerinin kullanılabileceği ancak, devletin 

resmi kurum ve kuruluşlarında devlet görevlilerinin her türlü yazışma işlemlerini 

resmi dilde yazacakları belirtilmiştir.  

Bu çerçeve içinde, Kazakistan yönetimi, çok uluslu nüfusunu teşkil eden 

farklı azınlık gruplarına ana dilde eğitim ve kültürel değerlerini yaşatma gibi 

haklar tanımakla birlikte, siyasal anlamda liberizasyona izin vermemektedir.347 

Çünkü, “atalardan miras kalan bu toprakların üzerinde varlığının sürdürülmesi ve 

korunması” için toplumsal ve siyasi alanlarda gelişmeye ilişkin çabaların “devlet 

eliyle” yürütülmesi gerektiği inancı, devlet aygıtı içinde geniş bir kabul görmekte 

                                                 
344 Günümüzde ülke düzeyinde 4 ve bölgesel düzeyde 15 milli gazete okurlarıyla buluşmakta ve 

aynı zamanda Kazak, Rus, Alman, Uygur, Koreli ve Özbek milli tiyatroları faaliyetlerini 
sürdürmektedirler.  2005 yılına gelindiğinde azınlıkların ana dillerini öğrenmeleri için yapılan 
çalışmalarda artış görülmüş ve devlet sözkonusu okulları bizzat finanse ederek her yıl bütçeden 
bu amaçla 12 milyon tenge para ayırmayı görev bilmiştir.   A.g.m., s.3. 

345   Kazakistan Cumhuriyeti Anayasası, 1995, madde 7/3; Ayrıca, 1990'lı yılların başlarında 
ülke genelinde kayıtlı olan 3850 okul öncesi kurumlarının 1081'inde Kazakça, üçünde 
Özbekçe, birinde Uygur dilinde eğitim verilmeye başlanırken Kore ve Almanca dillerinde de 
kreş ve ana okulları açılmaya ve ülkedeki 301 okulda Azerice, Türkçe, Yunanca, Dunganca, 
Korece, Kürtçe, Almanca, Polonyaca, Tatarca, Özbekçe, Çeçence, Ukraynaca, Tacikçe ve 
başka diller ana dili olarak öğretilmeye başlanmıştır. P., Atruşkeviç ,“Opıt i Problemı 
Ukrepleniya Edinstva i Konsolidatsii Kazahstanskogo Obşestva v Aspekte Deyatelnosti 
Assambleyi Narodov Kazahstana “, Strategiya Razvitiya Kazahstana do 2030 goda i Puti ih 
Realizatsii, Almatı, Kazahstan Yayınları, 1998, s.76. 

346 Gerek devlet gerekse özel eğitim-öğretim kurumlarında Kazak ve Rus dillerinde eğitim 
zorunludur. Dil Hakkında Kanun , madde 16. 

347  Nazarbayev’a göre,  “önemli olan halkın huzurudur,  1993’te tüm iktidar Parlamento’ya diyen 
Rusya’da neler oldu? Silahlı kişiler valiliğe, keza Ostankino’ya  baskın düzenlemediler mi? 
Elbette amacımız demokratik bir toplum kurmaktır. Ancak biz  buna şartlar gerektiğinde 
geçeceğiz. Öncelikle ekonomiyle, insanların yaşamlarını iyileştirmek için uğraşmak lazımdır”. 
“Nursultan Nazarbayev: Moya Tsel-Postroit Normalnoye Demokratiçeskoye Obşestvo”, 
Kazahstanskaya Pravda, 7 Şubat 2002, s.6, www.kazpravda.kz  
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ve doğal olarak, devletin bu yöndeki politikalarına karşı siyasal özgürlüğün 

kısıtlandığı ve devlet kontrolünün ağır bastığı  yönünde değişik çevrelerden gelen 

tepkiler artmaktadır. Özellikle, devletin “Kazaklaştırılmak” istendiği, bu nedenle 

ana dillerini kullanma ve milli kültürlerini yaşatma gibi haklarının kısıtlandığı 

yönünde tepkiler Rus azınlığını temsil eden Lad isimli Slav hareketinin  başlıca 

gündem maddelerini oluşturmaktadır.348 Ayrıca, sivil toplum kuruluşlarına 

yeterince serbestlik tanınmadığı ve gerek uluslararası gerekse yerel sivil toplum 

kuruluşlarının savcılık ve maliyenin sıkı denetimi altında bulunduğu savları 

yönünde de farklı çevrelerden eleştiriler artarken,349 Meclis'te Kazaklar dışında 

diğer milletleri temsil edenlerin sayısının azlığı da sivil toplum kuruluşları 

açısından sorun teşkil etmektedir.350 Ancak Devlet Başkanı Nazarbayev’e göre,  

medya  ve bu tür kuruluşlara yeterince özgürlük tanınmış, fakat bunların yasalara 

uymaları sözkonusu olunca sözkonusu kuruluşlar nedense itiraz etmektedirler.351 

Ancak, vatandaşlara tarafsız bir şekilde doğru bilgiye ulaşmalarını sağlama 

misyonu edinen Soros352 veya diğer 1525 kayıtlı hükümet dışı kuruluşların353 ne 

derece ülke çıkarlarına uygun hareket ettikleri şüphe uyandırmaktadır. Nitekim, 

Kırgızistan’daki renkli devrimde hükümet dışı kuruluşların önemli  rol oynamaları 

nedeniyle, özellikle, yurtdışından finanse edilen bazı kuruluşların faaliyetlerine 

temkinli yaklaşılmaya başlanmış ve Kazakistan Başsavcılığı bu kuruluşların 

                                                 
348 İvan Klimoşenko, “Russki Yazık Kak İndikator Polojeniya Russkogo Naseleniya v 

Respublike”, 26 Nisan 2007, www.russkie.org  
349 “Rol Grajdanskogo Obşestva v Obespeçenii Natsionalnoy Bezopasnosti v Respublike 

Kazahstan”, 31.05.2005, www.iimp.kz (Kazakistan Cumhuriyetinde Ulusal Güvenliğin 
Sağlanmasında Sivil Toplumun Rolü) 

350 A.g.m., s.3. 
351 Oysa yasalar ortada, ki anayasada devlet dilinin Kazakça olduğu  ve yayınların %50’si Kazakça  

olması gerekirken kim ne kadar yasalara uymakta?  “Nursultan Nazarbayev: Moya Tsel-
Postroit Normalnoye Demokratiçeskoye Obşestvo”, s.7. 

352 Soros Kazahstan Horı, www.soros.kz  
353 “Nursultan Nazarbayev: Moya Tsel-Postroit Normalnoye Demokratiçeskoye Obşestvo”, s.8. 
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33’üne yönelik denetimlerini arttırmıştır.354  Bu konuya ilişkin Kazakistan FSB 

Direktörü Nikolay Patruşev'in şu sözleri dikkat çekicidir: ”Hükümet dışı 

örgütlerin hangi meseleleri ve ne için çözmekte oldukları konusunun yasalar 

çerçevesinde kesinlik kazanması ve onların buna göre faaliyette bulunmaları 

lazım.. . Hepimiz istihbaratı biliyoruz ve hiçbirimiz bazı hükümet dışı kuruluşların 

birtakım temsilcilerinin istihbarat niteliğinde bilgilerin toplanılması konusunda 

kullanılmakta olduklarını görmezlikten gelemeyiz”.355 

2. Dış Politikaya Yansıması 

SSCB’nin dağılması,356 yeni bağımsız cumhuriyet açısından  gerek içeride  

gerek bulunduğu çevresinde artan istikrarsızlık ortamında, Sovyet’lerin kolektif 

ve  tek bir askeri-siyasi potansiyeli altında muhafaza edilen güvenliğini bundan 

sonra nasıl sağlayacağı sorunsalını ortaya çıkarmıştır.357 Ulusal güvenliğin 

sağlanması sorunsalı yanısıra etrafında  ortaya çıkan yerel çatışmalar, savaş, 

terörizm, ayrılıkçılık hareketleri nedeniyle “uluslararası arenada fazla tanınmayan, 

                                                 
354 Alim Bekenov, “Vlasti Kazahstana Menyayut Poryadok Rabotı s NPO”, 10 Mayıs 2005, s.1, 

www.iwpr.kz  
355 “Rol Grajdanskogo Obşestva v Obespeçenii Natsionalnoy Bezopasnosti v Respublike 

Kazahstan”, a.g.m. 
356 8 Aralık 1991'de Rusya, Ukrayna ve Beyazrusya'nın Minsk'te SSCB'nin dağıldığına işaret eden 

belgeye imza atmalarından hemen iki gün sonra, Birliğin dağılmasına hiç sıcak bakmayan 
Kazakistan Yüksek Kurulu gelişmelerin önüne geçilmesinin imkânsızlığını anlayınca, önce, 
Kazak Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti olan devletin resmi adını Kazakistan Cumhuriyeti olarak 
değiştirmiş, 16 Aralık’ta ise Kazakistan Cumhuriyetinin bağımsızlığını ilan etmiştir. Zakon o 
Nezavisimosti Respubliki Kazahstan, Alma-Ata, 16 Aralık 1991, www.kazpravda.kz  
(Kazakistan Cumhuriiyetinin Bağımsızlığı Hakkındaki Kanun); Bağımsızlığını ilân ettikten bir 
hafta sonra ülkenin devlet başkanı eski Sovyetler Birliği’ni teşkil eden tüm ülkelerin 
bağımsızlıklarını tanıdığını belirten kararı imzalamış, Kazakistan Cumhuriyetinin 
bağımsızlığını ilk tanıyan devlet Türkiye olmuş, Türkiye'den sonra Romanya ve Amerika 
Birleşik Devletleri Kazakistan'ın bağımsızlığını tanımışlardır. Türkiye Kazakistan 
Cumhuriyetinin bağımsızlığını 16 Aralıkta, Romanya 17 Aralıkta, ABD ise 25 Aralıkta 
tanımışlardır. Hronologia Vneşney Politiki Respubliki Kazahstan 1991, www.akorda.kz  

357 K.G. Şeryazdanova, “Problema Obespeçeniya natsionalnoy Bezopasnosti Respubliki Kazahstan 
na Sovremennom Etape”, s.2, www.credonew.ru/current/html/11.htm 
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nükleer silahlara sahip Müslüman bir ülke olarak bilinen”358 Kazakistan’ın 

“bundan sonra izleyeceği dış politika bölgesel güvenliği de doğrudan 

etkileyeceğinden, çoğu devleti yakından ilgilendirmeye başlamış”359 ve ülkenin 

zengin yeraltı kaynaklara sahip olduğunun anlaşılması  sonucu bu ilgi daha çok 

artarak ülke kısa bir zaman dilimi içinde çeşitli güçlerin çıkarlarının çatıştığı bir 

alana dönüşmüştür. Böyle bir ortamda, ulusal çıkarların korunması ve ulusal 

güvenliğinin sağlanması Kazakistan dış politikasının oluşturulması ve 

yürütülmesinde  önemli bir faktör olarak belirmiş,360  bu sebeple,  tüm ülkelerle 

dengeli  ve çok yönlü ilişkiler geliştirme gerekliliği dış politikanın temel prensibi 

haline gelmiştir.361 Çok yönlü dış politikayı Devlet Başkanı N.Nazarbayev’in 

kişisel isteği olarak değil, ama ülkenin bulunduğu coğrafi konumu ile  jeopolitik 

gerçeklikte aramak lazım.362 Nitekim, Kazakistan Dışişleri Bakanı K.Tokayev 

“Kazakistan’ın dengeli ve çok yönlü dış politika dışında bir yolu seçerek tek bir 

ülkeye ya da bölgeye takılıp kalması durumunu ulusal çıkara yönelik ciddi bir 

darbe” şeklinde nitelendirmiş ve böyle bir şeyin kabul edilemez olduğunu beyan 

etmiştir. 363 Bu bağlamda,  çevresinde bulunduğu ülkeler ile dünyanın ileri gelen  

siyasi ve iktisadi güçleriyle dostça ve dengeli ilişkilerin geliştirilmesi önem 

kazanırken,364 başlıca amacın bir ulusun varlığıyla ilişkilendirdiğimiz ulusal 

                                                 
358 K.B. Mamıtova, “Osnovnıye Zadaçi, Printsipı i Napravleniya Vneşney Politiki Respubliki 

Kazahstan”, Almatı, Kazahski Gosudarstvennıy Yuridiçeski Universitet, 1997, s.5,   
www.caim.ru/64/638    

359 Şeryazdanova, a.g.m., s.2. 
360 Mamıtova, a.g.m., s.5. 
361 Ekaterina Koskina ve Denis Gerasimçuk, “Vneşneekonomiçeskaya Politika Kazahstana”,s.1, 

www.analitika.org 
362 J.M. Medeubayeva, “Transformatsia Sistemı Mejdunarodnıh Otnoşenii v Naçale XXI v. İ 

prioritetı Vneşney politiki Respubliki Kazahstan”, 8 Kasım 2007, s.7. 
www.analitika.org/article.php?  

363 İntervyu Murata Laumulina, “Vremya “Lagernogo” Mışleniya   v Mirovoy Politike Uşlo v 
Proşloye”, 1 Mart 2004, s.6,  www.nomad.su 

364 “Vıstupleniye Ministra İnostrannıh Del PK K. Tokayeva na Konferentsii “Strategia Kazahstan-
2030 v Deystvii” 11 Ekim 2005, s.1,  www.kazembassy.ru/issue 
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güvenliğin sağlanması olduğu şu cümlelerde net bir şekilde ifade edilmiştir: 

“Gelecek nesiller, onlara bırakmak zorunda kalacağımız bazı zorluklar ve sorunlar 

nedeniyle bizi bağışlarlar, ama topraklarımızı, kaynaklarımızı, egemenliğimizi ve 

devletimizi kaybedersek bizi asla affetmezler“.365 

Bu çerçevede, bağımsızlığını ilan ettiği günden bu yana ulusal güvenliğini 

koruma kaygısıyla hareket eden Kazakistan, öncelikle, eski Sovyet sahasında 

kurulan ilk bölgesel örgüt olan BDT çatısı altında, toprak bütünlüğü ve sınırlarının 

dokunulmazlığını366 daha sonra BDT’nin askeri  örgütlenmesi olan Kolektif 

Güvenlik Sözleşmesi ile herhangi bir saldırı halinde KGS’ye üye ülkelerin 

desteğini teminat altına alırken,367 aynı zamanda bir çok mevcut uluslararası 

örgüte üyeliğini kabul ettirmiştir.368  Burada, BDT’nin etkinleştirilmesi ve 

işlevselleştirilmesi çabalarıyla doğrudan bağlantılı olarak gördüğümüz 

Avrasyacılık fikrinin dış siyasi platformda bilhassa N.Nazarbaev tarafından 

yeniden gündeme taşınmasının ve gündemde tutulmasının dikkat çekici 

olduğunun altını çizmek gerekmektedir.369 Gerçekten de, aslında 1920’li yıllarda 

Avrupa’daki Rus mültecileri tarafından ortaya atılan ve belli bir coğrafi bölgede  

özellikle de Slav ve Türk kökenli halklar arasında birliği savunan 

                                                 
365 Nursultan Nazarbayev, Protsvewtaniye, Bezopasnost i Uluçşeniye Blagosostayaniya Vseh 

Kazahstantsev, Ekim 1997, s.12, www.akorda.kz 
366 Soglaşeniye o Sozdanii SNG, Minsk, 8 Aralık 1991, madde 5 ve madde 6, www.cis.minsk.by  
367 Dogovor  o Kollektivnoy Bezopasnosti, Taşkent, 15 Mayıs 1992, madde 4, www.dkb.gov.ru  
368 23 Ocak 1992'de Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri B.Gali tarafından N.Nazarbayev adına 

gönderilen telgrafta Kazakistan'ın herhangi bir oylamaya tabi tutulmadan örgüte üyeliğinin 
kabul edildiği yönündeki kararı bildirilmiştir. 3 Mart’ta ülke örgüte resmen üye olarak kabul 
edilmiştir. 30 Ocak’ta Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatına üyeliği gerçekleşirken, ülke 
ilerleyen aylarda UNESCO, Dünya Gümrük Birliği, Dünya Sağlık Örgütü, Uluslararası Sivil 
Havacılık Örgütü gibi kuruluşlara üye olmuştur. Hronologia Vneşney Politiki Respubliki 
Kazahstan 1992,  www.akorda.kz  

369 Nazarbaev, SSCB’yi bir Avrasya Birliği’ne dönüştürme yönündeki fikrini  ilk önce 
M.Gorbaçov’a  beyan etmişse de buna karşı olumlu bir yanıt alamamıştır. N.Nazarbaev bu 
konudaki düşüncelerini daha sonraları eski Sovyet sahasında ortaya çıkan devletlerin 
liderlerine de teklif etmiş, ama maalesef yine olumlu tepki alamamıştır. İ.Panarin, 
“Evraziiskoye Obyedineniye Putina-Nazarbaeva. Sleduyuşşie Etap İntegratsii”, 05.04.2006, 
s.2, www.centrasia.ru;  
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Avrasyacılığın,370 bağımsız bir ulus devleti yaratma ve bunu koruma yönündeki 

irade  veya arzu ile ile  ne kadar uyum sağladığı ya da sağlayacağı 

düşündürücüdür. Nitekim, eski Sovyet  cumhuriyetlerinin  hemen hemen hepsinin   

bağımsız olma fırsatını elde ettikleri bir ortamda 1994 yılında Moskova Devlet 

Üniversitesi’ndeki konuşmasında Nazarbaev’in Avrasya Birliği’ni kurma önerisi 

herkesi şaşkına çevirmiştir.371 Dolayısıyla, 1990’lı yılların genel atmosferi içinde 

Avrasyacılık fikri ciddi bir ilgi ve destek bulamamıştır.372 Ancak,   günümüzden 

geriye dönüp baktığımızda geçiş sürecinin  zor koşullarında Nazarbaev’ın  ortaya 

attığı fikirlerin hayalperestlikten uzak, güçlü siyasi sezgilere  ve gerçekçiliğe  

dayalı öngörüler olduğunu görmekteyiz.373 Bu doğrultuda, BDT ve KGSÖ’nün ve 

                                                 
370 Siyasi anlamda Avrasyacılık fikrinin temeli 20. yüzyıl başlarında Avrupa’ya sığınmış 

entelektüel Rus  mültecilerce ortaya atılırken  Avrasyacılığın fikir babaları  olarak Nikolay 
Trubetski ve Pyotr  Savitski  gibi Rus düşünürler kabul edilmektedirler. Avrasyacılığın temel 
hareket noktası, coğrafya unsurudur ve aslında Avrasya teriminin  kendisi 19. yüzyılda 
Avrupalı coğrafyacılarca kullanılmıştır. Fakat sözkonusu terim Rus entelektüel çevresince ele 
alınınca  farklı kültürel ve jeopolitik bir anlam kazanmıştır.  P.N.Savitski, Evraziistvo, s.1-
s.12, www.gumilevica.kulichki.net/SPN/spn09.htm;  Dmitri Şlapentoh, “Rossiskaya 
Vneşnyaya Politika i Evraziistvo”, 6 Eylül 2005, s.1, www.eurasianet.org/russian; Bununla 
birlikte,  Avrasyacı düşünceler  Rusya’da Ekim Devrimi öncesi dönemde bilim adamları, 
felsefecilerin üzerinde daima ilgiyle durduğu konulardan biri olagelmiştir. Bu konuyla ilgili  
bir çok çalışma yapılmış, tartışmalar yaşanmış   hatta yargılamalar bile olmuştur. SSCB’nin 
dağılmasıyla birlikte eski Sovyet sahasında birbirlerine yakın halkları  yakınlaştırmaya elverişli 
fikirlere duyulan ihtiyaç sonucunda  yeniden Avrasya’cı düşüncelerin siyasi platforma 
taşındığına tanık olmaktayız. Kazakistan Devlet Başkanı Nazarbaev    aktif  bir şekilde 
Avrasyacılığın propagandasını yaparken aynı zamanda en  etkili ve güçlü destekçileri arasında 
kabul edilmektedir.  Andrey Sokolov, “İdeya Dlya XXI Veka”, Trud, sayı 099, 03 Haziran 
2006, s.1.  

371 Aleksandr Dugin, “Opıt “ İdeynogo Portreta” i Arhitektura  Teksta”, Evraziiskaya Missia 
Nursultana Nazarbaeva, 2004, s.1, www.evrazia.info/modules  

372 Örneğin, Orta Asya Cumhuriyetleri veya diğerleri açısından Avrasyacılık yeniden Rus etkisi 
altına girmek olarak algılanırken, Rus milliyetçileri kendilerini step Türkleriyle eşit görmekten 
kaçınmışlardır. Aynur Maemerova, “Nazarbaev’in Avrasyacılık Önerisi”, 
www.haber10.com/makale/163  

373 Gerçekten de burada Kazakistan Devlet Başkanı N.Nazarbaev’in  güçlü bir lider olduğunun 
altını çizmek gerekmektedir.  Çok ciddi güvenlik sorunları bulunan Orta Asya  gibi bir bölgede  
geçiş döneminin tüm tehlikeleri ve  her türlü iktisadi, toplumsal ve siyasi zorluklarına karşın, 
ülkenin  istikrarlı bir ortamda  gelişmesine  ve kalkınmasına önemli  katkı sağlamış, ayrıca yeni 
bağımsız ülkenin dış dünya ile kurduğu ilişkilerde etkisi büyüktür. Nitekim, Nazarbaev’in 
düşünceleri  Putin’in iktidara gelmesiyle  etkili bir bölgesel güç olan Rusya tarafından destek 
görmeye başlarken, Rusya’da yeni  Avrasyacılığın önderlerinden sayılan A. Dugin’in  
“Jeopolitiğin Temeli” kitabı  da birçok yüksek öğrenim kurumlarında ders kitabı olarak 
okutulmaya başlanmıştır. S.Serikbay, “Evraziistvo i Kazahstan”, Mejdunarodnıy Evraziiski 
İnstitut Ekonomiçeskih i Politiçeskih İssledovanii, 9 Ağustos 2002, 
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Gümrük Birliği gibi kurumların etkinleştirilmesi  çabalarına paralel olarak  

2000’de Avrasya Ekonomi Topluluğu ve  2006’da Avrasya Gelişim Bankası’nın 

kurulması için  atılan adımlar Nazarbaev’in izlediğ dış politikanın da bir ürünü 

olarak değerlendirilmektedir. 

Kazakistan’ın NATO ile işbirliğini geliştirme niyeti ulusal güvenliğini 

sağlama çabasının bir diğer boyutunu oluşturmaktadır. 1992 yılında KAİK’e üye 

olan ülke NATO üyesi ülkelerle  güvenlik sorunlarında diyalog kurma  ve işbirliği 

geliştirme olanağı  elde etmiştir.374  NATO ile siyasi diyalog ve askeri işbirliğinin 

arttırılması için Kazakistan 27 Mayıs 1994’te Barış İçin Ortaklık Programına dahil 

olmuştur.375 

5 Mart 1994’te  yapılan AGİK Zirvesi sırasında ise ABD, Rusya ve 

İngiltere Nükleer Silahların Önlenmesi Anlaşmasına nükleer güç olmayan devlet 

sıfatıyla katılması376 nedeniyle Kazakistan’a güvenlik garantisi verildiğine ilişkin 

memorandumu imzalamışlardır.377 

Öte yandan yeni bağımsız Kazakistan Cumhuriyeti, uluslararası sistemin 

önde gelen devletleri ve mevcut kurumsallaşmış yapılarıyla dostça ilişkileri 

geliştirme ve işbirliğini arttırma girişimlerinin dışında,  bulunduğu bölgede 

güvenliğin ve istikrarın sağlanması için bir çok  mekanizmanın hayata 

geçirilmesinde itici ve etkin rol oynamıştır. Bilhassa, Asya ülkeleriyle işbirliğinin 

geliştirilmesi Kazakistan’ın ulusal güvenliğinin sağlanması konusunda öncelikli 

konulardan biridir. Bu bağlamda, 5 Ekim 1992’de BM Genel Kurulunun 47. 

                                                                                                                                      
www.iicas.org/articles/library 

374 Nitekim, Kazakistan her yıl KAİK’e üye ülkelerin Dışişleri ve Savunma Bakanları 
toplantılarına katılmaktadır. NATO,  s.10,  www.kazembassy.by/politic/safety.html 

375 A.g.m., s.11. 
376 Kazakistan Cumhuriyeti Yüksek Kurulu bu anlaşmayı 13 Aralık 1993’te onaylamıştır. 
377 Razorujeniye i Yadernoye Nerasprostroneniye, , 23 Aralık 2007, s.16, 

www.kazembassy.by/politic/safety.html  
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oturumunda Kazakistan Devlet Başkanı N.Nazarbayev’in Asya’da  etkin bir 

güvenlik mekanizmasının kurumsallaşmasına yönelik dile getirdiği düşüncesi  

geniş destek bularak Asya’da Karşılıklı Etkileşim ve Güven Arttırıcı Önlemler 

Konferansı (CICA) dünyaya gelmiştir.378  Şanghay İşbirliği Örgütü’nün kurulması 

sürecine gidilen süreçte de Kazakistan yapıcı  bir rol oynamış, günümüzde ŞİÖ 

Avrasya kıtasında güvenlik, istikrar ve barışa ilişkin sorunların ele alındığı   

önemli bir bölgesel mekanizma haline gelmiştir.379  

 Sonuç olarak,  bağımsızlığını kazandıktan sonra Kazakistan’ın bulunduğu 

ortamda ülkenin ulusal güvenliğinin korunmasında sadece dış güçlerin birbirlerini 

dengeleyici politikaları değil aynı zamanda Kazasistan Başkanının ve yönetici 

kadrosun büyük etkisi olmuş, ülke komşu ülkelerin içine düştüğü istikrarsızlık 

yerel çatışmalardan uzak durarak ekonomisini düzlüğe çıkartmayı ve kalkınma 

hızını yakalamayı başarmıştır. 

 

 

 

 

 

                                                 
378 CICA’nın işbirliği, diyalog ve karşılıklı anlayış yoluyla  Asya’da barışın, güvenliğin ve 

istikrarın sağlanmasını amaçlayan devletlerarası bir forumdur. Merkezi Almatı’da 
bulunmaktadır. Afganistan, Azerbaycan, Çin,Moğolistan, Mısır, Hindistan, İran, İsrail, 
Kazahstan, Kırgızistan, Pakistan, Filistin, Kore, Rusya,Tacikistan, Tailand, Türkiye ve 
Özbekistan üye ülkelerdir, ABD, Endonezya, Japonya, Malezia, Ukraina, Viyetnam ve BM, 
AGİK, gözlemci devletler ile uluslar arası kuruluşlardır.  1993-1994  yıllarında Asya ülkeleri 
Dışişleri Bakanlıığı uzmanları arasında çeşitli görüşmeler yapılmış, daha sonra hukuki-
normatif temelin sağlanması yönünde çalışmalar yapılmış ve özel çalışma grubu kurulmuş, 
1996 ve 1997 yıllarında iki kez Dışişleri Bakanları arasında iki kez toplantı yapılarak 1999 
yılında üyeülkeler arasında ilişkileri düzenleyen Prensipler Deklarasyonu imzalanmıştır. 4 
Haziran 2002’de ilk zirvesi yapılmıştır.  Soveşşaniye po Vzaimodeystviyu i Meram Doveria 
v Azii, www.s-cica.org  

379 Hartiya Şanhayskoy Organizatsii Sotrudniçestva,  Sankt Petersburg, 7 Haziran 2002, 
www.sectsco.org  
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

 

GÜÇ VE ULUSAL ÇIKAR BAĞLAMINDA BÜYÜK VE 

BÖLGESEL GÜÇLERİN KAZAKİSTAN'A YÖNELİK 

POLİTİKALARI 

  

 Bölümün başlığına göz atarken, “uluslararası sistemde yer alan büyük ve 

bölgesel güçlerin Kazakistan'a yönelik politikalar oluşturmasını gerektiren 

nedenler var mıdır?” sorusu sorulabilir. Bu soruya verilen cevaplar da yazardan 

yazara göre değişebilir. Konuya neorealist bakış açısından ya da güç ve ulusal 

çıkar kavramlarından hareketle yaklaştığımızda ise bunun nedenleri açık bir 

şekilde ortaya çıkmaktadır.  

Uluslararası sistem (önceki bölümlerde altını çizdiğimiz üzere) egemen 

devletlerin başlıca  aktör olduğu bir sistemdir. Devletlerin en temel amacı sınırları 

çizilmiş bir alanda yaşayan halkın, dolayısıyla kendilerinin güvenliğini sağlamak 

ve varlığını korumaktır. Tabii, bunun böyle olmadığı, devlet dışı birimlerin de 

uluslararası  ilişkilerdeki rollerini dikkate almamız gerektiği yönünde görüşler 

mevcuttur ve sadece uluslararası  şirketler ya da ticari kuruluşlar değil aynı 

zamanda sınır ötesi suç şebekelerinin de etkilerinin gittikçe arttığı ileri 

sürülmektedir.  Kuşkusuz, bu tür birimlerin uluslararası ilişkileri ve siyasi 

süreçlerin gidişatına etkide bulundukları göz ardı edilmemektedir. Zaten 

“uluslararası yapı değişik düzeydeki birimleri kapsayabilen bir yapıdır”, yani, 

sistem Waltz’ın  vurguladığı gibi değişik düzeydeki birimleri kapsayabilmekte 

ama “devlet ağırlıklıdır”. 380 Devlet dışı birimlerin varlığı, uluslararası ilişkilerde 

                                                 
380 Çalışmamızdaki s.46’ya bakınız. 
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oynanan oyunun kurallarının onlar tarafından belirlendiği anlamına 

gelmemektedir. Bu nedenle, çalışmamızın bu bölümünde ele aldığımız konudaki 

ana oyuncular devletlerdir. Devletlerarası mücadele çerçevesinde Kazakistan‘ın 

güvenliği sorunsalına ilişkin bir tartışma masaya yatırılarak  özellikle, ABD, Çin, 

Rusya, ve Türkiye’nin kendi çıkarları doğrultusunda  Sovyet egemenliğinden 

çıkan Orta Asya bölgesinde oluşan güç boşluğunu doldurma ve bölgedeki düzeni 

biçimlendirme çabalarına giriştikleri ve bunun Kazakistan güvenliği açısından ne 

gibi sonuçlar doğurduğu (ya da doğuracağı) ele alınmaktadır. Bununla birlikte, 

sadece sözkonusu dört ülke etrafında bölgesel güç mücadelesi ışığında Kazakistan 

güvenliğinin ele alınması diğer devletlerin bu oyunda var olmadıkları anlamına 

gelmemektedir. Ama,  diğer ülkelerden farklı olarak ABD, Rusya ve Çin’in farklı 

zamanlarda Orta Asya bölgesini hayati çıkar sahası olarak kabul etmeleri 

sözkonusu devletlerin   askeri, siyasi ve iktisadi etkilerini de kullanarak bölgede 

daha faal olmalarına yol açmaktadır. Bunun sonucunda diğer devletlerin  bölgeye 

yönelik politikaları ya bu devletlerce engellenmekte ya da bu devletlerin 

güdümünde hareket etmek zorunda kalmaktadırlar. Nitekim, İran, Rusya'nın 

tedirgin olduğu pan-Türkist gelişmelere ve ABD'nin Orta Doğu ve Orta Asya'daki 

etkinliğine karşı birlikte hareket edebilecek stratejik ortak olarak belirmesine381  

ve açık denize çıkışı olmayan Kazakistan’ın dış dünya ile ulaşımının 

sağlanmasında bir köprü konumuna sahip olmasına karşın Tahran’ın bölgeye 

yönelik birtakım çabaları ABD’nin  baskısı nedeniyle başarısız olmuştur. Buna 

karşılık bir NATO üyesi olan Türkiye Cumhuriyeti’nin bölgedeki varlığına  

yönelik Rusya ve Çin   açıkça bir  tavır  koymazlarken,  ABD açısından  olumlu 

                                                 
381 S. Gülden Ayman, “ABD'nin Yeni Orta Doğu Vizyonu ve İran”, Boğaziçi Üniversitesi – 

TÜSİAD Dış Politika Forumu, İstanbul, Aralık 2003. 
www.tusiad.org/dpolitika/raporlar/abd.pdf 
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karşılanmıştır.382 Dolayısıyla, bazen bağımsız bazen ABD güdümünde hareket 

eden Türkiye taihsel ve kültürel yakınlığı bulunduğu  bölgede başlayan güçler 

arası mücadelede yerini almıştır. Bu çereçeve içinde,  bölgesel güç mücadelesi 

adıgeçen dört ülke  etrafında ele alınmakta, ama, önce Kazakistan’ın  bu devletler 

açısından ne gibi önem taşıdığı,  “neden dış güçlerin ilgi odağı haline geldiği?”  

gibi sorulara açıklama getirmeye çalışacağız. 

A. Kazakistan'ın Dış Güçler Açısından Önemi 

Burada, genel olarak Kazakistan’ın dış güçler açısından ne gibi bir önem 

taşıdığı konusu ele alınmakta, Rusya, Çin, ABD ve Türkiye gibi güçlerin herbiri 

için arzettiği önem ise   bu ülkelerin Kazakistan’a ilişkin politikalarının anlattığı 

bölümlerde ele alınmaktadır. 

Kazakistan’ın dış güçler  açısından önemi, bu güçlerin askeri-siyasi ve 

iktisadi  olanaklarını arttırma, elde edilen kazanımlarını koruma politikaları 

çerçevesinde anlam kazanmaktadır. Zira, neorealistlerin de işaret ettikleri gibi 

(bkz. bu çalışmada s.44) iktisadi ve diğer zenginliklerin dünya üzerinde eşitsiz 

dağılımı siyasi açıdan önemli sonuçlar doğurmakta ve bu yüzden ekonomi faktörü 

devletlerin kapasitelerine katkısı bağlamında uluslararası ilişkileri etkileyen 

önemli bir unsur olarak karşımıza çıkmaktadır.  Kazakistan’ın yer altı   doğal 

kaynaklar (hidrokarbon, maden mineral yatakları) bakımından çeşit ve hacim 

itibarıyla büyük rezervlere sahip olması  bu ülkeyi dünyanın ilgi odağı 

yapmaktadır: Kazakistan’lı uzmanların 1990'lı yıllarda verdikleri bilgilere göre, 

                                                 
382 Oysa, Washington yönetimi, İran'dan geçecek bir boruhattının tercih edilmesi durumunda 

Batının, Orta Asya bölgesine yapacağı mali ve ekonomik yardımları gözden geçireceği 
yönünde sert açıklamalarda bulunmuştur. Alaeddin, Çetinkaya, Türk Cumhuriyetleri ve 
Petrol Boru Hatları, İstanbul, Bağlam Yayınları, 1998, s.242. 
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ülkenin hidrokarbon rezervi toplam 23 milyar tondur, bunun 13 milyarı Hazar 

havzasında bulunmaktadır.383 İspatlanmış rezervler açısından ülke dünyada 13. 

sıraya yükselmekte ve Bağımsız Devletler Topluluğu ülkeleri içinde ikinci, Orta 

Asya ülkeleri arasında ise birinci sırada yer almaktadır.384  Dünya toplam petrol 

üretiminde ise 26.sırada yer alırken385 toplam krom üretiminin %60’ı 

Kazakistan’da yapılmaktadır.386  Tüm dünyadaki uranyum rezervlerinin %19 'una 

sahip bir ülke olan Kazakistan'da, ayrıca, uranyumun işlenmesiyle ilgili çeşitli 

tesisler ve kuruluşlar bulunmaktadır.387 Doğal kaynaklar bakımından zenginliğin 

yanı sıra, ülke, Orta Asya bölgesinde en çeşitlenmiş ve en sanayileşmiş 

ekonomiye sahiptir.388 19 000 kompleks ve işletmesiyle sanayi dokusu çok 

gelişmiş, fakat eskimiştir.389   

Öte yandan, Sovyetler Birliği’nin dağılmasından sonra Kazakistan 

SSCB'den nükleer başlıklı füzeler, nükleer silah denemesinin yapıldığı poligon 

ayrıca, biyolojik ve kimyasal silahların üretildiği tesisleri miras almıştır.390 Her 

birinin on nükleer başlığı olan 104 SS 18 füzesine  sahip olan ülke dünyanın 

dördüncü nükleer gücü olmuştur.391  Böylece, (geçici de olsa) nükleer güç 

statüsüne sahip olması uluslar arası düzlemde muhatap olarak alınmasına yol 

                                                 
383 S., K., Kuşkumbaev, “Vliyaniye Energoresursov na Nekotorıye Aspektı Vnutrenney i Vneşney 

Politiki Kazahstana”, Tsentralnaya Asiya i Kavkaz, 1998, s.2,  www.ca-c.org (Enerji 
kaynaklarının Kazakistan İç ve Dış Politikasının bazı Yönlerine Etkisi) 

384 Kuşkumbaev, a.g.m., s.2. 
385 M., Suyunbayev, “Prirodnıye Resursı Kak Faktor Razvitiya Tsentralnoy Evrazii”, 

Tsentralnaya Azia i Kavkaz, 1998, www.ca-c.org  (Merkezi Asya'nın Gelişmesinde Bir 
Etken: Doğal Kaynaklar) 

386 Giroux, “Kazakistan. Asya Devinin Potansiyeli ve Ekonomik Modeli”, Vaner, a.g.e., s.318. 
387 “Atomnaya Promışlennost Kazahstana: Sovremennoe Sostoyanie i Perspektivı Razvitiya” 31 

Mayıs 2006, www.pir-center.org (Kazakistan'ın Atom Sanayisi: GünümüzdeDurumu ve 
Gelişme Perspektifi ) 

388  Anar Somuncuoğlu, Kazakistan ve Özbekistan Ekonomileri Geçiş ve Büyüme Stratejileri, 
Ankara, ASAM Yayınları,  2001, s.162. 

389  Giroux, a.g.m., s.318. 
390 www.nti.org/kazakhstan , Nisan 2005 
391 Giroux, a.g.m., s.324. 
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açmıştır.392  Ülkenin Kızılorda eyaletinde bulunan Baykonur uzay üssü ise, sadece 

bilimsel-teknolojik etkileşim ve uzay çalışmaları bağlamında cazibe merkezi 

olarak değil, aynı zamanda Rusya için bir hedef haline gelmiştir: Sovyet uzay 

programının ve silahlı kuvvetlerinin füze deneme tesislerinin merkezi olan ve 

Sovyetlerin  tüm uzay araçlarının fırlatıldığı Baykonur uzay üssünün393 yanı sıra 

Sarı-şagan, Emba, 929. ve 4. Devlet Merkezi Poligonları global düzlemde etkili 

ve etkin devlet olmak isteyen  Rusya Federasyonu için  stratejik  önem 

taşımaktadırlar.  

   Kazakistan, çoğu zaman açık bir şekilde ifade edilmese bile, her şeyden 

önce geniş toprakları nedeniyle gerek Rusya gerekse Çin açısından anahtar 

konuma sahip bir ülkedir.  Bununla birlikte, Sovyetler Birliği içinde toprağının 

genişliği bakımından (2 724 900 km2) Rusya Federasyonundan sonra ikinci sırada 

yer alan Kazakistan394 Rusya ile Orta Asya Cumhuriyetleri arasında gerek 

tarihsel-kültürel anlamda gerekse siyasi-ekonomik anlamda bir “köprü” 

konumuna sahip ülkedir.  Bir çok coğrafyacının Rusya ile Orta Asya arasında ayrı 

bir yere koyduğu bu ülkenin kuzey kısmı Rusya’nın kara topraklarının devamı 

iken güney kısmı ise fiziksel ve ekonomik olarak Orta Asya’ya daha yakındır.395 

Kazakistan dışında Orta Asya ülkelerinin Rusya ile doğrudan sınırı 

bulunmadığından Rusya ile Orta Asya ülkeleri arasındaki ulaşım ve iletişim 

bağlantıları Kazakistan üzerinden gerçekleştirilmektedir. Nitekim, Avrasya’nın 

merkezinde yer alan Kazakistan  kıta içinde hapsolunmuş ve açık denizlere çıkışı 

                                                 
392 Giroux, a.g.m., s.320. 
393 Ahmed, Raşid, Orta Asya'nın Dirilişi İslam mı Milliyetçilik mi, 1 baskı, İstanbul, Cep 

Kitapları,  1996, s.148. 
394 Bolşaya Sovetskaya Ensiklopediya, www.slovari.yandex.ru (Büyük Sovyet Ansiklopedisi) 
395 Giroux, a.g.m., s.319. 
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olmamasına karşın Doğu ile Batı arasında önemli bir geçiş ülkesidir.396 Çin 

cephesinden baktığımızda ise, Çin’in batı bölgeleri coğrafi, etnik ve kültürel 

bakımdan Orta Asya’nın bir parçasıdır, ki bu nedenle SSCB’den bağımsız olan 

cumhuriyetler Çin’deki Türk milliyetlerinin etnik kimlik arayışlarında referans 

olmaktadırlar.397 Bu durum Çin’in ulusal güvenliği bağlamında bölgede her türlü 

ayrılıkçı ve milliyetçi iddiaları ortadan kaldırması için kararlılığını sergilemesine 

yol açacak ve  üçlü şer olarak tanımlanan terörizm-ayrılıkçılık-radikalizm  ile 

mücadelede Çin’i Orta Asya ülkelerine daha fazla yakınlaştıracaktır.  Sadece 

ayrılıkçı hareketler  değil  aynı zamanda bu tür hareketleri “beslediği” bilinen 

uyuşturucu ticaretinin boyutları  da sadece Orta Asya Cumhuriyetlerini değil  

ABD, Çin ve Rusya yönetimlerini de endişelendirmektedir: Orta Asya,  “Altın 

Hilal” diye tabir edilen uyuşturucu üretim merkezlerinden  Afganistan, Pakistan 

ve İran   ile komşudur.398 En yaygın narkotiklerden olan  marihuana ve esrar 

üretiminin temelini oluşturan kendir (cannabis) ise yabani olarak  temelde Orta 

Asya’nın güney bölgelerinde geniş topraklarda yetişmektedir.399 Dolayısıyla, 

Kazakistan, Asya’dan Rusya ve Avrupa’ya   ve  Avrupa’dan Asya’ya sentetik 

uyuşturucu maddelerin (ekstazi gibi v.b.) nakliyesi güzergâhında  ister istemez 

uluslararası uyuşturucu ağına düşmüş400 olduğundan uluslararsı uyuşturucu 

ticareti ile mücadele kapsamında sınırda denetim ve güvenliğin sağlanması için  

büyük devletlerle işbirliğini geliştirmek zorundadır. 

                                                 
396 Medvedev, a.g.m., s.14. 
397 Michel Jan, “Çin’de Yaşayan Türkdilli Nüfusa Uygulanan Pekin Politikası”, Vaner, a.g.e., 

s.247. 
398Dünyada esrar ve eroinden oluşan uyuşturucu madde üretiminin %75-80’i Afgan 

plantasyonlarında yapılmakta olup yıllık esrar üretimi 2.8-4.8 bin tondur. Nazarbayev, a.g.e., 
s.83. 

399 Nazarbayev, a.g.e., s.79. 
400 Nazarbayev, a.g.e., s.84. 
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      B. Dış Güçlerin Kazakistan'a Yönelik Politikaları  

1. Rusya Federasyonu 

a. Yeltsin Döneminde Rusya'nın Kazakistan'a Yönelik Politikaları 

         SSCB’nin halefi olarak ortaya çıkan Rusya Federasyonu yeni dönemde iki 

rakip sistem olan Doğu ve Batı arasındaki her türlü yarışma düşüncesini terk etmiş  

ve kendisi için hem ekonomik yardım kaynağı hem de doğal müttefik olarak kabul 

ettiği Batı merkezli bir dış politika izlemeye başlamıştır.401  İlk yıllarda yönetimde 

etkili olan Atlantikçilerin de etkisiyle, “Batı’yla aynı değerleri paylaştığı ve aynı 

tehditlere maruz kaldığına inanan Rus yönetiminin temel hedefi kuzey yarım 

kürenin sanayileşmiş ülkeler topluluğuyla bütünleşmek olmuştur”.402 Ülkedeki 

siyasi yapının temeli (12 Aralık 1993'te kabul edilen Anayasa ile birlikte kesin 

şeklini almışsa da) uygulamada sözkonusu cumhurbaşkanı ailesi, oligarhlar403 ve 

bazı üst düzey devlet memurları arasındaki çıkar ilişkileri üzerine kurulmuştur.  

Muhalefet ise karar verme siteminin dışında kalmış ve durumu değiştirmek için ne 

ekonomik ne de siyasi kaynaklara sahip olmuştur.404 Ülke yönetimini ve ülkenin 

mali kaynaklarını elinde tutan iktidar ve iktidara yakın çevre Rusya'nın medya ve 

basın-yayın kuruluşlarını da etki altında tutmuştur.405 

                                                 
401 Anne de Tinguy, “Rusya’nın  Bir Güney Politikası Var mı?”, Vaner, a.g.e., s.262. 
402 Tinguy, a.g.m., s.269. 
403 Buradaki oligarh  (oligarşi) sözcüğünden bir yönetim şeklinden ziyade bir sınıf 

kastedilmektedir. ”Yeni Ruslar” olarak da adlandırılan bu sınıf SSCB’nin dağılmasından sonra  
Rusya Federasyonu’nda hayata geçirilen özelleştirme sayesinde çeşitli yollardan  kısa sürede 
malvarlığı edinerek zenginleşmiş ve ekonomik güçlerini politik alanda rahatça kullanmıştır. 
Rusya’da Siyaset ve Oligarşi, Ankara, ASAM, Rusya-Ukrayna Araştırmalar Dizisi, 2003, 
www.asam.org.tr 

404 “Novoe Rossiiskoe Pravitelstvo: Politiçeskie i Ekonomiçeskie Posledstvie”, Voprosı 
Bezopasnosti,  Moskova, cilt 37, sayı17, Eylül 1998. (Yeni Rus Hükümeti: Siyasi ve 
Ekonomik Sonuçları, Güvenlik Sorunları) 

405 Bu olumsuz tabloya ilişkin daha sonra Rusya Federasyonu ikinci başkanı Vladimir Putin 2000 
yılında Kremlin'de yaptığı “Federal Toplantıya Seslenişinde” şöyle diyecektir: ”Kabul 
etmemiz gerekir ki, gölge ekonomisinin diktası, rüşvetçilik ve sermayenin yoğun olarak yurt 
dışına akmasına uygun ortam yaratan devletin kendisidir”7. Vladimir, Putin, “Poslanie 
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         İktidar ve iktidara yakın çevre kısa vadede zenginleşme fırsatının getirdiği 

iştahla  şahsi menfaatlerinin peşinde koşarken 1992’de başlatılan ve Rusya'yı 

Batı’lı ülkelerin ekonomik ve siyasal düzeyine ulaştırmayı hedefleyen radikal 

ekonomi politikaları ciddi ve olumsuz sosyo-ekonomik sonuçlara yol açmaya 

başlamıştır.406 Toplumsal alanda düzensizlik ve ahlâki çöküntü, devlet-mafya 

ilişkisinin sıradan bir ilişki haline gelmesi, devlet kaynaklarının peş-keş çekilmesi, 

kanunların uygulanamaması, yaşam standardının gittikçe kötüleşmesi Rus 

halkının moralini iyice bozmaya  başlamıştır.  

        Öte yandan, bu dönemde, hedefi  Batı’yla bütünleşme olan Moskova 

yönetimi “Orta Asya bölgesinde yapacağı bir şey kalmadığı düşüncesine kapılmış 

ve bölgeye bir düşmanmış gibi sırt çevirmiştir”407. İstikrarsız olan Orta Asya 

bölgesinde başkalarının  yanında ve başkalarının çıkarları için bir çıkmazın içine 

girmenin kesinlikle kabul  edilmemesi ve Rusya’nın,  önce kendi topraklarındaki 

Müslüman bölgeleri istikrara kavuşturması gerektiği ileri sürülmüştür.408 Bununla 

birlikte,  Rusların tarih sahnesine önemli bir güç olarak çıkmaları, doğal kaynaklar 

bakımından zengin ve stratejik konuma sahip Orta Asya ve Kafkasya bölgesinde 

nüfuzunu sağlayabildiği ve etkinliğini koruyabildiği sürece mümkün olmuştur.409  

                                                                                                                                      
Federalnomu Sobraniyu Rossiiskoy Federatsii“, Kremlin, 08.09.2000, www.kremlin.ru (Devlet 
Başkanı V. Putin'in Federal Meclise Seslenişi ) 

406 Rusya’nın piyasa ekonomisine geçişini kolaylaştırrnak için E.T. Gaydar’ın başını çektiği ekibin 
uyguladığı “şok terapi” yöntemi ters tepki yaratmıştır. Hükümetin politikası ülke ekonomisinin 
yeniden yapılandırılması bir yana, ekonomi talancıların, organize suç örgütlerinin cirit 
atmalarına yol açmıştır. “Posledstviya Şokoterapii. Rossia”, www.russia.rin.ru 

407 S.P. Polyakov, “O Nekotorıh Aspektah Razvitiya Regiona”, Vostok, Nauka Yayınları, 
Moskova, sayı 3, 2003, s.85. 

408 S.V. Solodovnik, “Agressivmoye Mirotvorçestvo i Tsentralnaya Aziya”, Vostok, Nauka 
Yayınları, Moskova, sayı 3, 2003, s.81. 

409 Ruslar açısından Kafkasya ve Orta Asya bölgesinin jeopolitik anlamda bir bütün olarak ele 
alınmasının  önemi 19. yüzyıl Kırım Savaşından sonra kendini göstermiştir. Çarlık ordusunun 
Kafkasya karargahındaki beyin takımından A.İ. Baryatinski, D.A. Milyutin, R.A.Fadeev gibi 
ordu mensuplarının bu yöndeki fikirlerinin uygulamaya geçilmesiyle birlikte Çarlık Rusya’sı    
Kafkaslar ve Orta Asya’da büyük ölçüde denetim sağlamış ve bu denetim SSCB’nin 
dağılmasına kadar devam etmiştir. Maksimenko, a.g.m., s.70. 
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Dolayısıyla,  “110 yıldır Rusya’nın doğrudan  teritoryal-siyasi kontolü altında 

bulunan  ve hayati menfaatlerinin olduğu Orta Asya bölgesinin”410 Rusya’nın dış 

politika öncelikleri sırasında gerilere itilmesine ve eski Sovyet cumhuriyetlerine 

yönelik tutumuna ilişkin tartışmalar  gerek akademik düzeyde gerek askeri-siyasi 

çevrede   1990'lı yıllar boyunca devam etmiş ve tüm bu tartışmalar Rusya'nın 

büyük değişimlere gebe olduğunun ilk işaretlerini vermiştir.411 Batı ile ekonomik 

ve mali yakınlaşma dışında Rusya ile Batı’nın çıkarlarının özdeştirilmemesi 

gerektiği412 yönünde sesler yükselirken, bilhassa, 1995'ten sonra Rus dış 

politikasının Batı tarafından hazırlanan tuzağa doğru itildiği görüşü çoğunluk 

tarafından desteklenmeye, iktidarın Rusya'nın kurtuluşunu Batı’yla olan ilişkilerin 

geliştirilmesinde ve Batı'nın talep ettiği standartlarda araması politikasına karşı 

tepkiler artmaya başlamıştır.413   

         Rusya kendi ülkesinde ekonomik, toplumsal, askeri ve siyasi sorunlarla 

uğraşırken “yükselen milliyetçilik nedeniyle Orta Asya’daki Rus azınlığın 

durumu, radikal İslami hareketlerin Rusya’daki  Müslümanları etkileme olasılığı 

ve Afganistan’daki istikrarsızlıkların Orta Asya’ya sıçrayarak bölgeyi bir kaos 

                                                 
410 Maksimenko, a.g.e., s.65. 
411  “21. yüzyılın Başlarına Doğru  Uluslar arası İlişkilerde Orta (Merkezi) Asya’nın Jeostratejik 

Önemi” adını taşıyan  ve ilki 1993’te ortaya atılan  bilimsel tartışmaya V.İ. Maksimenko, 
D.Yu. Arapov, A.D. Bogaturov, C.G: Luzyanin  gibi v.b. önemli Rus bilim adamları iştirak 
etmişlerdir. Bkz. Vostok, Nauka Yayınları, Moskova, sayı 4, 1993; Vostok, Nauka Yayınları, 
Moskova, sayı 6, 1993; Vostok, Nauka Yayınları, Moskova sayı 5, 1996; Vostok, Nauka 
Yayınları, Moskova sayı 5, 1999; Vostok, Nauka Yayınları, Moskova sayı 1, sayı 2, sayı 4, 
sayı 5,  Nauka Yayınları,  2000; 

412 Tinguy, a.g.m., s.270. 
413 Rusya Federasyonu eski Savunma Bakanlarından Rodionov'un başını çektiği askeri yapının 

gelenekçi kanadına göre, “hükümetin Batıcı ve asker karşıtı tutumu ile iktidarın denetimi 
altındaki kitle iletişim araçlarını elinde bulunduran kesimin vatanseverlik ve Rus karşıtlığı 
yönlendirmesi yüzünden toplumun belirli kesimlerinde ülkenin ordusu, savunması hakkında 
çirkinleştirilmiş fikirler oluşturularak halk buna inanmaya mecbur bırakılmıştır”8. Batı yanlısı 
sivil iktidar yüzünden Rus ordusu gerek sayısal gerekse etkinlik olarak küçültülerek, 
zayıflatılarak sadece lokal, bölgesel ve düşük yoğunluktaki çatışmalar ile çeşitli barış 
güçlerinde yer alabilecek bir konuma düşürülmek istenmektedir. “Novıy Sekretar Soveta 
Bezopasnosti Andrey Kokoshin i Ego Voyennaya Reforma”, Voprosı Bezopasnosti, cilt 25 
sayı 05,  Moskova, Mart 1998. 
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ortamına sürükleyebilecek olması”414 Rusya’nın güvenliği açısından tehlike 

arzetmeye başlarken, ABD, Çin ve diğer güçlerin Hazar havzası enerji 

kaynaklarının üretimi ve taşınması konusunda ağırlık kazanmaya başlamaları  da 

Rusların geleceklerine ilişkin ciddi kararlar almaları gerektiğini anlamalarına 

vesile olmuştur. Bu çerçevede, Yeltsin yönetimi bir yandan kendi reformlarını 

sürdürebilmek bir yandan da gittikçe artan muhalif söylemleri dizginleyebilmek 

ve yatıştırabilmek için eski Rus nüfuz sahasına ilişkin  atılımlar atmaya 

başlamıştır.  Rusya bu çerçeve içinde 25 Mayıs 1992’de Kazakistan’la ekonomik-

askeri alanda işbirliği  ve sınırların dokunulmazlığını  öngören 25 yıl geçerli bir 

dostluk, işbirliği ve karşılıklı yardım antlaşması imzalamıştır.415 1993 yılında 

kabul edilen “Yakın Çevre” doktrini de bu koşullarda atılan adımlardan biridir.416 

          Bu dönemde Rusya’nın  Kazakistan ile ilişkilerini sürdürmesini zorunlu 

kılan etkenlerden biri kuşkusuz, Kazak topraklarında 1956-1957 yıllarında inşa 

edilen  Baykonur uzay üssüdür.417 Rusya için Kazak topraklarında bulunan 

Baykonur uzay üssünün gerek manevi gerekse maddi anlamda önemi büyüktür ve 

Baykonur uzay üssü Rus ulusal gücünün ayrılmaz bir parçasını teşkil etmektedir. 

SSCB’nin dağılmasıyla, Rus ulusal uzay projelerinin gerçekleştirilebilmesi için 

başka bir devletin (yani, Kazakistan'ın) izni zorunlu hale gelmiştir. Rusya 

                                                 
414 Gökhan Telatar, “Şanghay İşbirliği Örgütü: 21. yüzyılın Bölgesel/Global Çekim Merkezi”, 

Atilla Sandıklı ve İlhan Güllü (ed.), Geleceğin Süper Gücü Çin Uzakdoğu’daki 
Entegrasyonlar ve Şangay İşbirliği Örgütü,  İstanbul, TASAM Yayınları, 2005, s.185. 

415 Tinguy, a.g.m., s.277. 
416 Yakın çevre, coğrafya ile bağlantılı olarak yaşamsal çıkar sahası kabul edilen ve Rusya'nın 

coğrafi anlamda yakınında/sınırında bulunan değişik ülke gruplarını ve genel olarak eski 
Sovyet cumhuriyetlerini ifade etmek için kullanılan bir kavramdır.  Moskova yönetimi yakın 
çevreyi salt coğrafi açıdan ele almamakta, “yakın çevrenin” gerçekten de yakın olduğunu ifade 
etmektedir. Zeynep, Dağı, Rusya'nın Dönüşümü, 1. baskı, İstanbul, Boyut Kitapları,  2002, 
s.187. 

417 Dünya tarihinde ilk kez kıtalararası balistik füze, ilk uydu, gezegenimizin ilk kozmonotu, Ay'a 
gönderilen ilk uzay araçları Baykonur’dan fırlatılmıştır. Onun için bu üssün yalnızca Rus ve 
Kazakistan değil tüm dünya açısından ayrı bir önemi vardır.  “Putin Vpervıye v Jizni Pobıval 
na Baykonure v Den 50-letiya Kosmodroma “, www.newsru.com (Putin Hayatında İlk Kez 
Baykonur'u 50. yıldönümünde Ziyaret Etmiştir ) 
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Federasyonu'nun askeri-uzay kuvvetleri ilk kez 1992 yılında yeni bir Rus uzay 

üssünün kurulmasının gerekliliği konusunda meseleyi gündeme taşımış ve yeni 

bir uzay üssünün kurulmasının esas nedenlerinden biri olarak Baykonur'un Rusya 

topraklarının dışında kalması gösterilmiştir418. Yeni bir üssün yapılmasına ilişkin 

sorun iki kere Duma'da tartışılmış ve bu konudaki tartışmalar 3 yıl sürmüştür419. 

Daha uzun bir süre Baykonur’a  duyacağı ihtiyacın farkındalığıyla  hareket eden 

Rusya’nın çabaları sonucu 1994 yılında uzay üssünün Rusya tarafından 

kiralanmasına ilişkin sözleşme imzalanmıştır.420  Ocak 2004’te ise Astana'da 

Nazarbayev ve Putin arasında imzalanan sözleşmeye göre Rusya tarafından 

Baykonur'un kullanımı 2050 yılına kadar uzatılmış ve her yıl Kazakistan'a 115 

milyon $ ödenmesi konusunda anlaşma sağlanmıştır.421 

1995'ten sonra Rusya'da değişmeye başlayan genel siyasi havanın bir 

sonucu olarak,422 Rus yönetiminin Kazakistan’a ilişkin tutumunda da önemli 

değişmeler meydana gelmiştir. 20 Ocak 1995 tarihinde Moskova'da bir araya 

gelen Yeltsin ve Nazarbayev  Kazak-Rus ilişkilerinin genişletilmesi ve 

                                                 
418 Svobodnıy-Novıy Kosmodrom Rosii”, 1996, www.cosmoworld.ru/baykonur (Svobodnıy – 

Rusya'nın Yeni Uzay Üssü ) 
419 Rusya'daki mevcut Plesetsk üssünde ağır sınıfına dahil füze taşıyıcılarını fırlatma kompleksi 

bulunmamakta, bu sadece Baykonur'da var. Mart 1996’da  Rusya Devlet Başkanının kararıyla 
ikinci bir uzay üssünün kurulması mümkün olabilmiştir. Fakat buna rağmen, ağır sınıfında olan 
füzeler ve insanlı uzay gemileri halâ Baykonur’dan start alabilmektedir.). “Svobodnıy-Novıy 
Kosmodrom Rosii”, 1996. 

420 Sözleşmeye göre, Rusya Baykonur'u yirmi yıllığına kiralamakta ve her yıl Kazakistan'a 115 
milyon dolar ödemektedir .“Srok Arendı “Baykonura” Rossiyey Prodlen do 2050 Goda”, 
09.01.2004, www.lenta.ru (Baykonur'un Kira süresi Rusya tarafından 2050 yılına kadar 
uzatılmıştır) 

421 “Rossiya Zaplatit Za Arendu Baykonura 5,3 Milyarda Dollarov”, 28.01.2005, www.lenta.ru  ( 
Rusya Baykonur'un kirası İçin 5.3 milyar $ Ödeyecektir ) 

422  1996’da Rusya Federasyonu cumhurbaşkanlığı seçimleri için çetin bir mücadele başlamıştır. 
Muhalefet liderlerinden G.A. Zyuganov, G A. Yavlinski, V.V. Jirinovski, general A.İ. Lebed, 
eski SSCB Devlet Başkanı M.S. Gorbaçov gibi  isimler adaylıklarını ilan etmişlerdir. Halkın 
refah düzeyinin gittikçe kötüye sürüklendiği ve Rusya’nın dışarıda da itibarının belirgin bir 
şekilde sarsıldığı bir ortamda Yeltsin  yeniden başkan seçilebilmek için radikal değişimler 
yapması gerektiğini anlamıştır. 
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derinleştirilmesine ilişkin çeşitli belgelere imza atmışlardır.423 Moskova yönetimi 

Kazakistan'ın daha önce Rusya ile Beyazrusya arasında kurulan Gümrük 

Birliği’ne katılmasına sıcak bakması sonucunda Kazakistan 1995'te Gümrük 

Birliği’ne üye olmuştur. 1996 yılında Rusya'nın Kazak sınırındaki gümrük 

engellerini kaldırması ise Kazak-Rus ticari ilişkilerinin artmasına büyük katkı 

sağlamıştır.424  Ama, her şeyden önemlisi, Rusya, Kazakistan’ın en önemli 

kalkınma kaynağı olarak kabul edilen petrol ve doğal gaz sektöründe  ağırlığını 

hissettirmek için  atağa geçmiştir.  Daha önceki yıllarda, Rus petrolünü tüketen 

ülkelere kendi petrolüyle rekabet edecek Kazakistan petrolünün arzını 

kolaylaştırmak için ülkesi üzerinden geçecek bir boru hattı inşaatını teşvik etmek 

Rusya için hiç mantıklı gelmemiştir.425  Rusya'nın bu konudaki isteksizliği, doğal 

olarak,  Kazakistan'ı diğer seçenekler üzerinde çalışmaya itmiştir.  Bu durumda 

Rusya hem güney komşusunun petrol ihracatı üzerinde kontrolünü hem de kendi 

toprakları üzerinden geçecek olan önemli ihracat koridorunun işletmeciliğinden 

elde edeceği büyük miktarda parayı kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalmıştır. 

Bu nedenle petrolün taşınmasına ilişkin önemli adımlar atılmaya başlanmış426 ve 

                                                 
423 Bu görüşme sonrasında, ayrıca, Kazakistan topraklarında sürekli yaşayan Rus vatandaşların 

hukuki durumu ve Rusya'da sürekli yaşayan Kazakistan vatandaşlarının hukuki durumu ve 
Kazakistan vatandaşlarının Rus vatandaşlığını alma ve Rus vatandaşlarının Kazakistan 
vatandaşlığını almalarına ilişkin esaslar konusunda çeşitli belgeler imzalanmıştır. Kazakistan 
Dış Politika Kronolojisi , 1995, www.akorda.kz 

424 Kazakistan'ın dış ticaretinde önemli payın % 93'lük oran ile Rusya'ya ait olduğu 
gözlemlenmiştir. Kazakistan, Rus ürünlerinin ithalatında diğer ülkeler arasında 13. sırada yer 
almıştır. S.,B.,Jukov, “Ekonomiçeskoye Vzaimodeystviye Rossii i Kazahstana V Globalnom 
Kontekste”, Vostok , cilt 4 Temmuz-Ağustos, Moskva, Nauka Yayınları, 2004, s.77 ( Global 
düzeyde Kazakistan ve Rusya'nın iktisadi etkileşimi) 

425 Kiril, Bogdanov, “Trubı Bez Nefti-Dengi Na Veter”, Neft i Kapital, Moskova, Ocak 1999, 
s.51. ( Petrol Olmadan Boru Hattı–Boşuna Harcanmış Para Demektir) 

426  12 Nisan 1996 tarihli “Petrol ve Petrol Ürünlerinin Boru hatları ile taşınması Alanında Uyumlu 
Politikaların Yürütülmesine ilişkin Anlaşma; Rus ve Kazak Hükümetler arasında imzalanan 25 
Şubat 1997 tarihli  “Petrol ve Doğal gaz alanında Teknik ve Ekonomik İşbirliğine ve 
Entegrasyonuna İlişkin Anlaşma”; 22 Ocak 1998 tarihli  “Gümrük Birliği üye-devletlerin 
Toprakları Üzerinden Ortak Koşullarda Ulaşıma İlişkin Sözleşme”; 4 Haziran 1999 tarihli 
“BDT'ye üye devletlerin Toprakları Üzerinden Ulaşıma İlişkin Düzen”. 
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aslında 1992 yılında ortaya atılan, ancak Rusya'nın tutumundan dolayı uzun süre 

raflarda bekletilen CPC boruhattı projesinin hayata geçirilmesine 1996 yılında 

start verilerek  projeye yabancı petrol şirketleri iştirak ettirilmiş,  Hissedarlar 

Sözleşmesi 1997 yılının mart ayında Kazak Hükümetince, nisan ayında Rus 

hükümetince kabul edilmiş ve nihai sözleşme aynı ay tüm taraflarca Moskova'da 

imzalanmıştır.427 CPC, yani Tengiz-Novorossisk boruhattı 2001 yılında ilgili 

taraflarca resmi bir törenle tamamlanarak faaliyete hazır duruma getirilmiştir.   

1996 yılında Rusya, Kazakistan, Çin, Kırgızistan ve Tacikistan arasında 

“Sınır Bölgesinde Askeri Alanda Güvenin Arttırılması” hakkında sözleşme 

imzalanarak bu ülkelerin  ortaklaşa sürdürdükleri çalışmalar sonucunda  “Şanghay 

Beşlisi” diye adlandırılacak bir oluşum ortaya çıkmıştır.428 1997’de Moskova'da 

bir araya gelen ”Şanghay Beşlisi”nin ikinci zirvesi sonrası sınır bölgesinde silahlı 

kuvvetleri karşılıklı indirme ve askeri alanda işbirliği hakkında sözleşme 

imzalanmıştır.429 Almatı'da  yapılan üçüncü zirvesinde  “Şanghay Beşlisinin” 

amacının kapsamı genişletilerek ticari ve ekonomik işbirliği konuları üzerinde de 

durulmuştur. Şanghay Beşlisini oluşturan beş devlet başkanı bundan sonra her yıl 

bir araya gelerek önemli konuları masaya yatırma  konusunda fikir birliğine 

varmışlardır.  

Rusya'nın dış politika tercihleri iyice belirginleşmeye başlamıştır.  Nisan 

1999’da,  Rusya’nın Orta Asya’daki çatışmalara askeri müdahalesine imkan 

tanıyan Kolektif Güvenlik Sözleşmesinin  5 yıl daha uzatılması konusunda bir 

protokol imzalanmıştır.430 Sözleşmenin geçerlilik süresi 5 yıl olduğundan, 20 

                                                 
427 Global E &P Service Reports, IHS Energy Group, January 2000, Kazahstan , s.66. 
428 İstoria Razvitia Şanghayskoy Organizatsii Sotrudniçestva”,  www.sectsco.org 
429 Şanghay Intımaktastık Uyumu, Sırtkı Sayasat jane Talday Ortalığı, Almatı, 2001, s..9. 
430 Bundan sonra sözleşme süresi her yıl otomatik olarak uzamaktadır. Protokol  oProdlenii 
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Nisan 1994 yılında onaylanan sözleşme 20 Nisan 1999’da  Moskova'da 

uzatılmıştır. Kolektif Güvenlik Sözleşmesi,431 Bağımsız Devletler Topluluğunu 

kuran 11 devletten yalnızca 6'sının katılmış olması,432 ayrıca bağlayıcı bir ittifak 

antlaşmasından çok siyasi sembole dönüştüğü konusunda eleştirilere maruz 

kalmışsa da, bölgesel güvenlik sisteminin oluşmasında atılan önemli adımlardan 

biridir.  Kolektif Güvenlik Kurulu 2000 yılında Kolektif Güvenlik Sözleşmesinin 

etkinliğini arttırmak ve yeni jeopolitik durumlara adapte etmek için yapılan 

çalışmalar sonucunda Koalisyon Stratejisinin Esasları ve Askeri-Teknik İşbirliğini 

Temel Prensipleri Hakkında Sözleşme imzalamıştır.433 Bu gelişmeler ışığında 

Kolektif Güvenlik Sözleşmesi Rusya’da 2000’deki iktidar değişikliği sonucu Rus 

dış politikasında meydana gelen değişimlerin bir sonucu olarak bölgesel 

sorunların çözümünde rol oynayacak etkin bir örgüte dönüştürülmek istenmiş ve 

bu süreç başlatılmıştır. 

                                                                                                                                      
Dogovora o Kollektivnoy Bezopasnosti ot 15 maya 1992 goda, www.dkb.gov.ru ( KGS’nin 
uzatılmasına dair Protokol) 

431 Kazakistan'ın imza attığı ilk güvenlik antlaşmalarından biri 15 mayıs 1992 yılında Rusya 
Federasyonu, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Özbekistan ve Ermenistan arasında Taşkent'te 
imzalanan Kolektif Güvenlik Sözleşmesi olmuştur. Sözleşme 11 maddeden oluşmaktadır. 
Sözleşmeye göre, taraflar, bir-birlerine karşı kuvvet kullanmaktan ve kuvvet kullanma tehdidi 
savurmaktan men edilmektedirler. Sözleşmenin diğer önemli maddelerinden biri, 4 maddedir. 4. 
maddeye göre, üye devletlerden birine karşı yapılacak saldırı tüm üyelere karşı yapılmış bir 
saldırı olarak ele alınmakta ve saldırıya maruz kalan devlete askeri dahil her türlü yardım ve 
destek öngörülmektedir. Ayrıca, 1.maddeye göre, diğer  üye devletlerin birine veya tümüne 
yönelik bir askeri ittifak veya herhangi bir gruplaşmaya katılmak mümkün değildir. Bununla 
birlikte üye devletlere Avrupa ve Asya'daki farklı güvenlik sistemlerinde yer alma imkanı 
tanınmaktadır. Bkz. Dogovor o Kollektivnoy Bezopasnosti, www.dkb.gov.ru (Kolektif 
Güvenlik Sözleşme’si) 

       2000 yılında gelindiğinde Kolektif Güvenlik Sözleşmesi’nin etkinliğini arttırılması yönünde 
bir takım gelişmeler yaşanmış ve Minsk zirvesinde kuvvet kullanımı ve kolektif güvenliğin 
kurumsallaşması ele alınmıştır. Rusya'da Putin'in iktidar gelmesi ve değişen bölgesel, küresel 
olaylara paralel olarak Kolektif Güvenlik Sözleşmesi daha da etkinleştirilerek eski SSCB 
coğrafyasının büyük bir bölümünü kapsayan askeri-siyasi nitelikte bir örgüte dönüştürülmüştür. 

43224 Eylül 1993’da Azerbaycan, 9 Aralık 1993’te Gürcistan, 31 Aralık 1993’te Beyazrusya 
Sözleşmeye taraf olmuşlardır. Normotivno-pravovıye Dokumentı, Podpisannıye v Ramkah 
DKB, www.dkb.gov.ru; 1999’da Sözleşmenin uzatılmasına ise yalnızca Beyaz 
Rusya,Ermenistan, Kazakistan, Kırgızistan, Rusya ve Tacikistan  taraf olmuşlardır. Bkz. 
Protokol o Prodlenii Dogovora Kollektivnoy Bezopasnosti ot 15 maya 1992 goda, 
www.dkb.gov.ru  

433 Normotivno-pravovıye Dokumentı, Podpisannıye v Ramkah DKB, www.dkb.gov.ru; 
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b. Putin'den Günümüze Rusya'nın Kazakistan'a Yönelik Politikası 

1999 yılının aralık ayı sonunda Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Boris 

Yeltsin’in ani istifası ve gerek ülke içi gerek uluslararası kamuoyunun hiç 

tanımadığı eski bir KGB ajanının başkanlık koltuğuna ve Rus siyasi hayatının 

başına getirilmesi  herkeste şaşkınlık yaratmıştır. Fakat, yeni devlet başkanının 

fazla beklemeden yaptığı atılımlar ve özellikle,  10 Ocak 2000 ile 28 Haziran 

2000’de sırasıyla onayladığı Rusya Federasyonu’nun Milli Güvenlik Konsepti434 

Dış Politika Konsepti435 gibi belgeler ve 21 Nisan 2000 tarihli Askeri Doktin 

Rusya'nın bundan sonraki öncelikleri ve uluslararası ilişkilerdeki yönünü 

belirleyen bir çerçeve  olarak çoğunluğun şaşkınlığına karşı bir cevap niteliği  

kazanmıştır. 

 Bu belgelerle, “bir büyük güç ve modern dünyamızın etkili merkezlerinden 

biri olarak, ülke güvenliğinin sağlanması, egemenlik ve toprak bütünlüğünün 

muhafazası ve pekiştirilmesi, uluslararası toplumda ülkenin sağlam ve itibarlı 

yerinin korunması” gerektiği ve “devletler arası eşit ve ortaklığa dayalı ilişkiler 

temelinde, istikrarlı, adil ve demokratik dünya düzenin oluşturulması amacıyla 

dünya düzeyinde süren süreçlere etki göstermenin“ ülkenin asli hedefleri olarak 

belirlenirken “ABD'nin ekonomik ve güce dayalı nüfuzu altında tek kutuplu 

dünya düzeninin oluşturulmak istendiği, böyle bir oluşumun Rus ulusal çıkarları 

açısından tehdit oluşturduğuna” dikkat çekilmiştir.436 Rusya'nın bundan sonraki 

amacı yeni dünya düzenini tek bir hegemonun egemenliği altında değil, eşit ve 

                                                 
434 Kontseptsia Natsionalnoy Bezopasnosti Rossiiskoy Federatsii, 2000, www.mid.ru (Rusya 

Federasyonu Ulusal Güvenlik Konsepti 
435 Kontseptsia Vneşney Poltiki Rossiskoy Federatsii, 2000, www.mid.ru (Rusya Federasyonu 

Dış Politika  Konsepti ) 
436 A.g.e. 
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egemen devletler arasında çok kutuplu bir düzeyde sağlamaya yönelik olacağı 

açıkça ifade edilmiştir.  

Bu doğrultuda Putin'in Rusya'sı “devlet” kavramının öneminin altını 

çizerek437 devlet aygıtının gerek iç gerekse dış ilişkilerdeki ağırlığına, Ruslara 

özgü tarihsel, kültürel, toplumsal özelliklere ve farklılıklara vurgu yapmakta, 

Rusya'nın büyüklüğüne olan inancı geniş kitlelere yeniden aşılayarak ve ülke 

içinde vatandaşların moralini yükselterek ulusal birliği sağlamak istemektedir. 

Ulusal birliğin sağlanması Rus ulusal gücünün pekiştirilmesi bağlamında gerek 

Rus halkı gerekse hükümeti açısından önem kazanmaktadır.  

 Putin ile başlayan yeni dönemde daha önce çeşitli çevrelerin sloganları 

haline gelen söylemler yeniden, ama bu sefer siyasi iktidarın desteğinde önem 

kazanarak Rus dış politikasının ayrılmaz bir parçası haline dönüşmektedir. Bu 

bağlamda, Rusya'nın yüzü “Batı'dan” “Doğu'ya” yani Asya'ya döndürülerek 

Rus'ların doğulu köküne dikkat çekilmekte, Rus ulusal kimliğini tanımlayan 

önemli faktörler üzerinde durulmakta, “ortak bir coğrafya üzerinde yaşayan 

halklarla paylaşılan ortak geçmişe, ortak bugüne ve ortak yarınlara” vurgu 

yapılarak Rusların varoluşunun ayrılmaz bir parçası olan “anavatan” olgusu 

devletin gücünü pekiştirici boyutlarda işlevselleştirilmek istenmektedir. Fakat bu, 

tamamen Batı'ya sırtını dönmek anlamında değildir. Batı Rusya için halâ 

önemlidir,438 ancak Putin'in Rusya'sı Batı ile ilişkilerini eşit düzeyde yürütmek 

                                                 
437 2000 yılında Putin şöyle demiştir: ”Uzun bir zamandan beri başkalarının tavsiyesi, yardımı ve 

kredilerine mi arkamızı yaslayacağımıza ya da kendi gücümüzle mi gelişmemiz gerektiğine 
karar veremedik. (Tarihte) bir çok devlet böyle bir seçimle karşı karşıya kalmıştır. Eğer güçsüz 
kalacak olursa Rusya da böyle bir seçim yapmak zorunda kalacaktır. Böyle bir seçim güçsüz 
bir devletin seçimi olacaktır. Rusya için gerçek olan güçlü devlet seçimidir. Güçlü ve kendine 
güvenen... . Bugün ileriye doğru adımımızı atarken önemli olan geçmişi hatırlamak değil 
geleceğe bakmaktır. Herkes devletimiz karşısındaki sorumluluğunu hissetmeli”. “Poslaniye 
Federalnomu Sovetu Rossiiskoy Federatsii“, 08.09.2000. www.kremlin.ru 

438 Rusya Dışişleri Bakanı S.V.Lavrov’a göre Batı ile ilişkiler bağlamında köklü değişimler yoktur. 
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istemekte, Batı'nın küçük kardeşi konumunda olmak istememekte, ABD'nin 

dayatmacı ve uluslararası hukuku hiçe sayan tutumundan hoşlanmamaktadır.439 

Geleneksel anlamda ülke güvenliğine yönelik doğrudan askeri tehditlerde azalma 

kaydedilmesine karşın bir çok yönden Rusya ve müttefiklerine karşı iç ve dış 

tehditlerde artış yaşandığına dikkat çekilmekte,440  Orta Doğu, Kafkaslar ile Orta 

Asya ve Asya-Pasifik  bölgelerinde Rusya Federasyonu’nun konumunu 

zayıflatmak isteyen, ulusal çıkarlarına aykırı politikalar ulusal güvenliğine yönelik 

tehdit olarak ilan edilmektedir.441  

Böylelikle, Yeltsin döneminde eski Sovyet cumhuriyetlerine çeşitli 

nedenlerle uzak duran Rusya Federasyonu Putin ile birlikte bu ülkelerle yeniden 

bütünleşmenin yollarını zorlamaya başlamıştır. Bunlardan en önemlisi Bağımsız 

Devletler Topluluğu'nun yaşatılmasına yönelik girişimlerdir ve Rusya, 90'lı 

yılların aksine, bu örgütün ayakta kalması ve yaşatılması için  BDT çatısı altında 

kurulan  ve üye ülkeler arasında çeşitli konularda ilişkileri koordine etmesi 

düşünülen 70’ten fazla uzman kurumların yeniden işlevselleştirilmesi için yoğun 

çaba sarfetmeye başlamış ve BDT çerçevesinde geliştirilecek olan çok taraflı 

ilişkilerin üye ülkelerin egemenliğine aykırılık teşkil etmeyeceğine vurgu 

yapmıştır.442  Bu doğrultuda, Kafkasya ve Orta Asya’daki  ayrılıkçı ve 

                                                                                                                                      
Batı kendisinde hiçbir şekilde uzaklaşamayacak bir partnördür. (Dışişleri Bakanı S.B.Lavrov 
ile yapılan röportajdan. Vremya Novostey, 26 Aralık 2007, www.vn.ru  

439 Koneptsia Natsionalnoy Bezopasnosti Rossiskoy Bezopasnosti, 10.01.2000, 3.bölüm, 
www.kremlin.ru  

440 Örneğin, Rusya Federasyonu’na karşı toprak iddialarının varlığı, iç işlerine karışılması,  uluslar 
arası güvenlik sorunlarının çözümünde Rus çıkarlarının kısıtlanması, Rusya ve müttefiklerinin 
sınırlarında ve sınıralrına yakın bölgelerde çatışma  merkezlerinin varlığı, askeri birlik ve 
ittifakların Rusya’nın  askeri  güvenliğine aykırı bir şekilde genişlemeleri gibi v.b. tehditler. 
Voyennaya Doktrina Rossiiskoy Federatsii, 21 Nisan 2000, www.mid.ru (RF Askeri 
Doktrini) 

441 Konseptsia Natsionalnoy Bezopasnosti Rossiskoy Bezopasnosti, 10.01.2000, 3.bölüm, 
www.kremlin.ru  

442 Analitiçeski Doklad  “İtogi Deyatelnosti SNG za 10 let i Zadaçi na Perspaktivu,  
www.cis.minsk.by  
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köktendinci  olaylar, yasadışı uyuşturucu ve silah ticaretinin ulaştığı boyutlar ve 

bu tehlikelerin başka bölgelere de sıçramasına ilişkin artmakta olan endişeler 

nedeniyle Rusya’nın öncülüğünde 10 Mart 2000’de Moskova’da bir araya gelen 

BDT üyesi ülkelerin İçişleri Bakanlar Kurulu bir Antiterör  Merkezi’nin 

kurulması konusunu gündeme almıştır.443 BDT üyesi ülkelerin yetkili organları 

arasında terörizm ve her türlü ayrılıkçı akımlarla mücadelede koordinasyon 

sağlaması  amaçlanan Antiterör Merkezi BDT Devlet Başkanları Kurulu’nun 

kararıyla Türkmenistan dışında 11 üye ülke tarafından 21 Haziran 2000’de 

kurulmuş,444 2002’de ise Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te  Antiterör merkezinin 

Orta Asya şubesi açılmıştır.445 1 Haziran 2001’de Azerbaycan, Gürcistan ve 

Ukrayna dışında BDT   Devlet Başkanları Kurulu tarafından BDT üye ülkelerin 

dış politikalarının koordinasyonu konusunda karar alınmış  ve  yine, üye ülkelerin 

topraklarındaki çatışmaların çözümünde  BDT’ye, bilhassa Rusya’ya  yeniden  

önemli ve öncelikli rol atfedilmek istenmiştir.446  Böylelikle BDT çatısı altında 

askeri işbirliğinin yeniden geliştirilmesi gündeme  taşınırken 1992 yılında kurulan 

üye ülkelerin  Savunma Bakanları Kurulu’nun, Askeri İşbirliği Koordinasyon 

Karargahı’nın, hava  sahası savunmasına ilişkin sorunların koordinasyonu 

Komitesinin  ve diğer kurumların yeniden etkinleştirilmesi de önem 

kazanmıştır.447 Askeri alanda işbirliğinin geliştirilmesi ve derinleştirilmesi 

düşünceleri doğrultusunda Rusya’nın ağırlığını koymasıyla, eski Sovyetler Birliği 

                                                 
443 Ob İstorii Sozdaniya Antiterroristiçeskogo Tsentra Gosudarstv-uçastnikov Sodrujestva 

Nezavisimıh Gosudarstv, www.cis.minsk.by , s.2. 
444 Reşeniye o Sozdanii Antiterroristiçeskogo Tsentra Gosudarstv-uçastnikov Sodrujestva 

Nezavisimıh Gosudarstv,  www.cis.minsk.by 
445 Sovetı i Organı SNG, Raboçiye Aparatı Kotorıh Finansiruyut iz Edinogo Byudjeta 

Uçastnikov Sodrujestva, www.cis.minsk.by , s.7. 
446 Analitiçeski Doklad  “İtogi Deyatelnosti SNG za 10 let i Zadaçi na Perspaktivu, s.7, 

www.cis.minsk.by  
447 A.g.e., s.8. 
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ülkeleri arasındaki çatışmaları çözmede etkisiz kaldığı yönünde sıkça eleştiri 

yağmuruna tutulan ve BDT üyesi ülkelerin askeri bağlamda parçalanmışlığının 

göstergesi448 olarak görülen Kolektif Güvenlik Sözleşmesinin etkinleştirilmesi  de 

gündeme taşınmış ve bu konuda  ciddi adımlar atılmaya başlanmıştır.  

KGS çerçevesinde Rusya’nın BDT üyesi ülkeler üzerinde kontrol sağlama 

isteği  çarpıcı bir biçimde ortaya çıkmaktadır. Nitekim, KGS üyesi ülkelerin  

üçüncü devletlerle askeri-siyasi alanda işbirliği yapmaları mümkünse de üçüncü 

devletlerle gerçekleştirilecek  askeri-siyasi bağlantılarının karakteri ve amacı 

hakkında diğer üyeleri bilgilendirmeleri gerekmektedir.449  KGS çerçevesinde 

askeri-siyasi ilişkilerin arttırılması yönündeki  çabalar sonucunda örgüte 

dönüştürülen  Kolektif Güvenlik Sözleşmesi tarafları 7 Ekim 2002’de Kişinev'de 

Kolektif Güvenlik Sözleşmesi Örgütü’nün içtüzüğünü450 ve örgütün hukuksal 

durumuyla ilgili sözleşmeyi451 imzalamışlardır. Sözkonusu sözleşme 2003 

tarihinde yürürlüğe girmiştir. Elbette şu aşamada Kolektif Güvenlik Sözleşmesi 

Örgütünü Varşova Paktı yerine koymak veya mevcut güvenlik ve savunma 

paktlarıyla kıyaslamak doğru bir yaklaşım değildir, ama konumuz açısından 

önemli olan, uluslararası güç mücadelesi ortamında Rusya'nın seçtiği yön ve 

bölgede güçler dengesinin iyice belirginleşmekte olan “tablosudur”. Bu çerçeve 

içinde  güçlü bir potansiyele sahip pazar olarak değerlendirilen BDT sınırları 

                                                 
448 BDT üyesi ülkeler  merkezkaç eğilimlerin ağırlıklı olarak yaşandığı 1990’lı yıllarda  

Moskova’ya karşı bağımsızlıklarını pekiştirmek ve uluslararası ilişkilerdeki yerlerini tayin 
etmek için çeşitli oluşumlar içine girmişlerdir. Bazı eski SSCB ülkeleri Moskova ile ilişkilerin 
bozulmasından sakınırlarken bazıları ise Moskova’nın denetiminden hızla uzaklaşmak 
istemişlerdir. KGS ve GUUAM bu koşullarda  ortaya çıkmıştır. 

449 Memorandum o Povışenii Effektivnosti Dogovora o Kollektivnoy Bezopasnosti ot 15 maya 
1992 goda i Ego Adaptatsii k Sovremennoy Geopolitiçeskoy Situatsii,  Minsk, 24 Mayıs 
2000,   www.dkb.gov.ru  

450 Ustav Organizatsii  Dogovora o Kollektivnoy Bezopasnosti, Kişinev, 7 Ekim 2002,  
www.dkb.gov.ru  

451 Soglaşeniye o Pravovom Statuse Organizatsii Dogovora o Kollektivnoy Bezopasnosti, 
Kişinev, 7 Ekim 2002,  www.dkb.gov.ru  
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içerisinde  halen var olan geleneksel  iktisadi ilişkilerin yeniden geliştirilmesi, 

bunun için de hukuki-normatif uyumluluğun sağlanması konusunda  harcanan 

çaba452 dikkat çekicidir. Nitekim,  Bağımsız Devletler Topluluğu’nun beş üyesi 

tarafından kurulan ve siyasi entegrasyona doğru gidilen yolda atılan ilk ekonomik 

adım olarak önem atfedilen Gümrük Birliği'nin güçlendirilmesine yönelik 

çalışmalara hız verilirken,453 Ekim 2000’de  mali kaynağı ağırlıklı olarak Rusya 

tarafından sağlanan Avrasya Ekonomi Topluluğu vücut bulmuştur.454 AET’nin  

ağırlıklı olarak mali yükünü kaldırmaya gönüllü olmasının nedeni, Rusya'nın 

hayırsever ağabey görüntüsünü vermek istediğinden değildir. Rusya bundan siyasi 

olarak kâr sağlamakta, sınırlarından içeriye uyuşturucu, kaçak silâh sokulmasını 

ve yasadışı göç akımının girmesini kontrol altına alabilmektedir. Böylelikle, hem 

sorunları kontrol altında tutarak hem de bölgesel bir örgüte destek sağlayarak 

itibarını ve bölgedeki etkisini arttırmaktadır.  

ABD'nin küresel hegemonyası ve NATO'nun Doğu'ya doğru genişlemesine 

kendi çıkarları bağlamında tahammül edemeyeceğini beyan eden Rusya’ya bu 

konuda en büyük destek Çin’den gelmiştir. Rusya ve Çin arasında var olan  

sorunlar ortak çıkarların ve şartların zorlamasıyla işbirliği sürecinin başlatılmasına 

engel olamamıştır. Nitekim, 1996 yılında Şanghay'da başlatılan Kazakistan, Çin, 

Rusya, Kırgızistan ve Tacikistan devletleri arasındaki diyalog ve karşılıklı güven 

tesis etme girişimleri Rusya ve Çin’in aktif rol almalarıyla birlikte 2001 yılında 

                                                 
452 Analitiçeski Doklad  “İtogi Deyatelnosti SNG  za 10 let  i Zadaçi na Perspektivu, 

www.cis.minsk.by, s..5-6. 
453 “Evrazia Budet Sdelana i Delayetsya Uje“, Rossiiskaya Gazeta, sayı 120 (2988) , 4 Temmuz 

2002, www.rg.ru ( Avrasya  Yapılmakta ve Yapılacaktır ) 
454 Rusya ve Kazakistan devlet başkanlarının girişimleri sonucunda Kazakistan, Rusya, 

Kırgızistan, Beyazrusya arasında kurulan bu  örgüte daha sonra  üye olarak Özbekistan da 
katılacaktır. 
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kapsamlı bir güvenlik ve işbirliği bölgesel örgütüne dönüşmüştür.455 Bununla 

birlikte, ŞİÖ, Moskova açısından  “Orta Asya bölgesinde uzun vadede kontrolünü 

arttırma amacına”456 hizmet eden bir araçtır. “Rusya’nın temel isteği ekonomik 

merkezlerde nüfuz ve etki alanı oluşturmak, kaybettiği gücü ve prestiji yeniden 

yaratabilmek ve mevcut güç dengesinde kendine daha iyi bir yer ve statü 

edinmektir”.457  

Gerek Rusya gerekse Çin stratejik önemi haiz Orta Asya bölgesinde 

çatışmaktan ziyade işbirliği söylemi altında etkinliklerini pekiştirmek 

istemektedirler.  Şanghay İşbirliği Örgütü’nün önemli bir özelliği büyük güç olan 

Çin ve Rusya ikilisinden herhangi birinin Orta Asya üzerindeki hegemonyasının 

diğeri tarafından sınırlandırılacağı gerçeğidir. Fakat bundan daha da önemlisi 

Rusya'nın, ilk kez, Orta Asya bölgesini Çin'in jeostratejik çıkar sahası olarak 

kabul etmesidir. Rusya, Orta Asya bölgesindeki mevcut ve potansiyel sorunları 

tek başına çözme ve siyasi etkinliğini pekiştirmek için yeterli iktisadi olanaklara 

sahip olmadığından bölgede istikrarın sağlanması sorumluluğunu Çin'le 

paylaşmaktadır. Bu durum Kazakistan açısından da önemli sonuçlar 

doğurmaktadır: Ülkesinde önemli ölçüde Rus azınlığı barındıran Kazakistan, 

                                                 
455 Şanghay İşbirliği Örgütü’nün Avrasya’nın etkin bir gücü olabileceği yönündeki iddialara karşı 

çıkan olumsuz tahminlerin varlığına rağmen, örgütün bölgesel bir güç olma yolunda ciddi ve 
emin adımlarla ilerlemekte olduğunu söylemek mümkündür. Üye ülkelerin çoğunun iktisadi 
gelişmişlik düzeyleri açısından dünyanın bir çok ülkesiyle kıyaslandığında geride olmaları 
gerçeğini kabul etmekle birlikte, üzerinde bulundukları coğrafyanın genişliği ve nüfusu, 
nüfusun niteliği, doğal kaynaklar, sınai ve teknolojik alt yapı ve tabii ki üye ülkelerin ortak 
amaçlarının yanısıra başka bir çok unsur örgütün potansiyel gücüne işaret etmektedir. Nitekim 
önceleri sınır bölgesinde güvenin tesis edilmesi, terörizm, ayrılıkçılık gibi konular üzerinde 
duran üye ülkelerin aradan geçen zaman zarfında enerji, su kaynaklarının ortak araştırılması 
ve kullanımı, serbest ticaret bölgesinin kurulması gibi konulara vurgu yapmaya başlamaları ve 
yapılan, yapılması kararlaştırılan geniş kapsamlı askeri tatbikatlar örgüt geleceğine şüpheyle 
yaklaşanları yanıltacak ölçüde gelişmelerdir. 

  456 Sean I.Yom, “Şangay İşbirliği Örgütü’nün Geleceği”, Geleceğin Süper Gücü Çin  
Uzakdoğu’daki Entegrasyonlar ve Şangay İişbirliği Örgütü, Atilla Sandıklı ve İlhan Güllü 
(ed.), İstanbul, TASAM Yayınları, 2005, s.236. 

457 Hasret Çomak, “21’inci Yüzyılda Şangay İşbirliği Teşkilatı’nın Yeni Yönelimleri ve Türkiye 
ile Yeni İşbirliği Yaklaşımları”, Sandıklı, a.g.e.,s.249. 
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yeniden Rus egemenliği altına girmekten kurtulmakta, diğer taraftan tarihsel arka 

planda yayılmacı politika izleyen Çin'e karşı Rusya unsurunu kullanmaktadır. 

Öte yandan, Rusya’nın Kazakistan ile ilişkileri ikili çerçevede hızla 

gelişerek özellikle ticari-iktisadi, askeri ve siyasi konularda önemli mesafeler 

katedilmiştir.  Rusya ne Baltık ülkelerinden çektiklerini ne de Kafkaslarda ve bazı 

Orta Asya Cumhuriyetlerinde maruz  kaldığı politikalara karşılık Kazak yönetimi  

ile resmi düzlemde henüz kayda değer uyuşmazlık yaşamamıştır. 2000'li yıllara 

gelindiğinde Rusya artık  Kazakistan'ın en önemli ticari ortağıdır458 ve iki ülke 

arasındaki 7000km’yi aşkın sınırın  hukuki durumuna ilişkin önemli adımlar 

atılmıştır.459 2006’da Petersburg'da gerçekleştirilen Sekizler Zirvesi vesilesiyle  

bir araya gelen Putin ve Nazarbayev “Kazak ve Rus topraklarından malların 

taşınmasına ve yine her iki ülkenin toprakları üzerinden Çin'e ve Çin'den malların 

taşınmasına ilişkin sözleşmeye“ imza atmışlardır. Bu sözleşmeye göre iki ülke 

arasındaki ticaretin % 30 oranında yükselmesi beklenmektedir. Bunun dışında 

yine demiryollarıyla taşımacılığa ilişkin bir anlaşmaya varılmış ve ki ülke 

arasındaki ticari-iktisadi ilişkilerin artması ve bütünleşme sürecini hızlandırmak 

adına sınırda ortak kontrol noktalarının oluşturulması üzerinde de önemli adımlar 

atılarak sınırda iki kere kontrol edilen hem insanların işini hem de yük geçişini 

                                                 
458 Kazakistan ile Rusya sadece sınır ticareti ve enerji alanında değil tarım, araba üretimi, 

elektroenerji, hafif sanayi, inşaat, sağlık, eğitim, hizmet sektörü ve diğer alanlarda da 
işbirliğinin arttırılması yönünde ortak yol izlenmesi gerektiği üzerinde birleşmektedirler. 
Sovyetler döneminde Birliğin tahıl ihtiyacının karşılanmasında önemli yer alan Kazakistan 
2002 -2004 yılları arasında Rusya'ya 2.6 milyon ton buğday ihraç ederken  iki ülke arasında 
işlenmiş tahıl ürünleri, tohum, gübre gibi öğelerin ihracatı ve ithalatı da önemli yere sahiptir. 

459 Uzun bir ortak sınıra sahip iki ülkenin sınıra ilişkin sorunları çözüme bağlama girişimleri 
sonucunda Rus ve Kazak tarafları 2004 yılında Astana'da anlaşmaya varmışlardır. Bu 
Anlaşmaya göre iki taraf Kazak-Rus sınırında terörizm, her türlü silah, uyuşturucu ve 
radioaktif madde kaçakçılığı, yasa dışı göç ile mücadelede işbirliği yapacaklarını taahhüt 
etmişlerdir. Rusya Federasyonu ve Kazakistan Cumhuriyeti arasında Sınır Sorunları 
Konusunda Karşılıklı Etkileşim ve İşbirliği Sözleşmesi, Astana, 9 Ocak 2004. 
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kolaylaştırmak amaçlanmıştır.460 Sınır bölgesinde mal, hizmet, sermaye ve insan 

geçişine yönelik engellerin kaldırılması,  işbirliğinin arttırılması ve bütünleşmenin 

hızlandırılması ise her iki ülke yönetiminin üzerinde önemle durdukları 

konulardır.461  Nitekim, Rusya, Kazakistan'ın önemli kömür üretim 

merkezlerinden biri olan Ekibastuz bölgesinde çalışmalarını derinleştirilmesine 

yönelik faaliyetlerine hız  kazandırırken uranyum rezervleri ve üretimi konusunda 

dünyanın sayılı ülkelerinden biri olan Kazakistan ile uranyumun 

zenginleştirilmesi ve ortak nükleer enerji santralı yapımı konusundaki projelerde 

de  aktif rol almaya başlamış,462 ayrıca,  Hazar’ın  Kazakistan kesiminde bulunan 

“Kurmangazı, “Hvalınski” ve “Tsentralnıy” sahalarında Rusların etkin rol 

almaları için uygun hukuki zemin hazırlanmıştır.463 

Rusya’nın Kazakistan üzerinde etkinliğini pekiştermeye yönelik 

faaliyetlerinde, kuşkusuz,  askeri alanda işbirliği önemli bir yer edinmekte ve 

Rusya, hem Kazakların kendi askeri eğitim kurumlarında eğitim almasına olanak 

sağlayarak464 hem bu ülkenin ihtiyaç duyduğu  silahları ucuza tedarik ederek  

                                                 
460 Bilindiği üzere, Rusya ve Kazakistan'daki demiryolları Sovyet ekonomik yapısına göre 

yapıldığından Kazakistan'ın kuzey bölgesindeki demiryolu şebekesi yer yer Rus toprakları 
üzerinden geçmekte ve bu durum bugüne kadar hukuki anlamda çözüme bağlanmadığından 
(kimin neden sorumlu olduğu, neresi kime ait gibi) sorunlara neden olagelmiştir. Bu nedenle, 
iki ülke yönetimi arasında yüklerin ve yolcuların demiryolu ile taşınmasında kolaylıklar 
yaratmak için ortak tarife uygulanması, bazı kısıtlanmaların kaldırılması yönünde çalışmalara 
başlatılmıştır. 

461 Rusya Federasyonunun 89 bölgesinden 74'ü Kazakistan ile köklü ticari-iktisadi bağlantılara 
sahiptir. İki ülke arasındaki sınır bölgesinde 340'dan fazla ortak teşebbüs faaliyetlerini 
sürdürmektedirler.  Bulat, Sultanov, “Sblijayuşşaya Sila Prigraniçya”, 11 Kasım 2006, s.1 ve s. 
3, www.analitika.org/article.php  

462 “Zayavleniye Dlya Pressı Prezidentov Kazahstana Nursultana Nazarbaeva i Rossii Vladimira 
Putina”, 19.03.2007, www.akorda.kz ( Putin ve Nazarbaev'in Basın Açıklaması) 

463 N. İ. Haritonova, “Format Neftyanogo Diyaloga Rossii i Kazahstana”, 17 Nisan 2007, s.5, 
www.analitika.org/article.php  

464 Kazak askerinin Rusya’daki yüksek askeri eğitim kurumlarında  hazırlık görmeleri ve eğitim 
almalarının  temeli  Rusya ve Kazakistan arasındaki  28 Mart 1994 tarihli “Askeri İşbirliği”   
ve BDT ülkeleri arasında ki  6 Mart 1998 tarihli  “Askeri Kadronun Hazırlanmasına İlişkin 
İşbirliğinin Geliştirilmesi” anlaşmaları çerçevesinde atılmıştır. “Obuçeniye v Voyenno-uçebnıh  
Zavedeniyah Rossiskoy Federatsii”, Kazakistan Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı, 
www.mod.kz  
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Kazakistan’ı kendisine bağlı tutmaya devam etmektedir. Bilhassa, KGSÖ 

çerçevesinde örgüte üye ülkelere sattığı ucuz silah ve askeri-teknik işbirliği465  

vasıtasıyla eski  nüfuz sahasında denetimini arttırma girişimlerine devam eden 

Rusya’nın,  Kazakistan’la askeri işbirliğini pekiştirme çabalarının temelinde yatan  

nedenlerden bir diğeri ise Kazak topraklarında bulunan ve SSCB’den miras kalan 

askeri talimgahlar/poligonlardır.  Tek bir askeri kompleksin  parçaları sayılan 

Çkalov adını taşıyan 929. Devlet Hava Araştırma Merkezi, Emba, Sarı-şagan  ve 

4. Devlet Merkez Poligonları Rus Silahlı Kuvvetleri için hayati önem 

taşımaktadır.466  Çkalov poligonu  Rusya’nın Astrahan eyaletinde bulunmasına 

karşın  bir çok  hedefi ve tatbikat sahaları Kazakistan’da bulunmaktadır.467  Sarı-

Şagan ise füze  ve uçaksavar savunmasına ilişkin askeri  araç-gereç ve 

teknolojinin denendiği, araştırmaların yapıldığı  askeri bölgedir. RF Silahlı 

Kuvvetleri personelinin  yaşadığı  ve bazı hedeflerinin bulunduğu Priozersk şehri 

ise Sarı–Şagan’ın ayrılmaz bir parçasıdır. 4.DMP’u (ya da Kapustin Yar da 

deniliyor) da Sarı-şagan ile sıkı bağlı bir askeri komplekstir.468 Kapustin Yar, ilk 

Sovyet A-4 balistik füzesinin fırlatıldığı ve Sovyet uzay kompleksinin 

yapılandırılmasına paralel olarak geliştirilen bir poligondur, burada birçok  

balistik  ve hava savunma sistemi için gerekli füzeler denenmiştir.469  Sarı-Şagan 

benzeri askeri kompleksin  RF topraklarında yeniden yapılmasına karar verilmesi 

durumunda en az 15 milyar ABD doları    masraf yapılması gerektiği tahmin 

                                                 
465 “Kazahstan Nameren Stroit Svoyu Sistemu PVO na Baze Rossiskih Zenitnıh Raketnıh Sistem 

s-300  Favorit i S-400  Triyumf”, 8 Ocak 2008, www.aibyn.kz/index.php?  
466 Andrey Korbut, “Poligonı Ukreplyayut Voyennıy Soyuz”, 12 Nisan 2006, 

s.1,www.old.arba.ru/ru_press/articles  
467 A.g.m., s.2. 
468 A.g.m., s.2-s.3. 
469 Burada 1950’lerden itibaren  (kamuoyunca bilinen)  300 m’den 5.5 km’ye kadar uzaklılkta ve 

toplamı 65 atom bombasına eşit 11 nükleer deneme yapılmıştır. A.g.m., s.3. 
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edilmekte,470 bu durumda Rusya’nın sözkonusu poligonları Kazakistan’dan 

kiralaması daha uygun  olarak kabul edilmekteidr. Fakat, bu talimgahlar ile ilgili 

uzun yıllar boyunca Rusya ve Kazakistan arasında anlaşmaya varılamamış, 20 

Ocak 1995’te Rusya  sözkonusu  sahaları kira karşılığında kullanma hakkını elde 

etmesine rağmen bu durum Rusya’yı tatmin etmeye yetmemiştir. 2006’da Rusya  

yeniden bu konuya ilişkin  Kazakistan ile anlaşma masasına oturmuş ve 

poligonların kirasında yıllık 3 milyon ABD doları gibi önemli bir indirim elde 

etmekle birlikte,  RF Silahlı Kuvvetlerinin buradaki taşınmazlarıyla ilgili kesin bir 

sonuca varılmıştır.471 Bu gelişmeler Kazakistan’da bazı çevrelerin “Kazak 

topraklarının yeniden deneme tahtası olacağı ve poligonların ucuza kaptırıldığı” 

yönünde iddialarına neden olmuşsa da, devlet yetkililerine göre kiraya verilen 

yerler insanların yaşamadığı kurak bölgelerdir.472  

Bu çerçevede Rusya’nın atılımları Kazakistan açısından bir yandan işbirliği 

olanaklarını yeniden geliştirme fırsatı yaratırken diğer taraftan Kazakistan’ın 

güvenliği açısından ciddi endişeler yaratmaya başlamıştır: Kazakistan’daki ciddi 

oranda Rus azınlığının varlığı, uzun  ve henüz hukuki düzenleme yapılmayan sınır 

sorunu473 ve Kazak petrolünün uluslararası pazara taşınmasında  tek, dolayısıyla 

anahtar ülke konumunda olması gibi faktörler   Rusya açısından Kazakistan 

üzerinde baskı uygulamasını kolaylaştıran araçlardır. Rus azınlığı sorunu Rusya 

Federasyonu’ndaki muhalif çevrelerce yönetimi etkileme çalışmalarında sık sık 

gündeme taşınmış ve Rusya'nın yakın çevresine ilişkin politikaların 

                                                 
470 A.g.m., s.2. 
471 Bununla birlikte,  Rusya  Kazakistan’ın 3 milyon ABD doları kaybettiği  fikrine katılmamakta, 

çünkü Kazakistan Rusya’dan  ucuza  silah ve askeri teknoloji satın almaktadır. A.g.m., s.1. 
472 Muhammetberdi,Suitov, “Kazak Jeri Resey Poligonuna Aynaldı”, 9 Haziran 2007, www.ap.kz  
473 Buna ilişkin gelişmeler ve tartışmalar için  s. 85’e  bakınız. 
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şekillenmesinde etkili olmuştur.474  Rus azınlığı sorunu, özellikle Baltık ülkeleri 

ile Ukrayna, Moldova'daki etnik Ruslara karşı ayrımcı politikaların artmasıyla 

milliyetçi söylemleri besleyecek önemli bir malzeme haline gelmiş, muhalefetin 

yürütmedeki etkisinin artışıyla birlikte ülkenin gündemine taşınarak ulusal dava 

niteliğini kazanmıştır.475 Bundan sonra  eski Sovyet cumhuriyetlerinde yaşayan 

Rus azınlıkları sorunu siyasal iktidar ile muhalefet arasında uzlaşı sağlanabilen en 

önemli sorunlardan biri olarak Rus ulusal kimliğinin yeniden oluşturulmasında 

(Rus azınlık “Ulu Rus” ulusunun bölünmez bir parçası), Rus siyasal yaşamının ve 

dış politikasının yapılandırılmasında stratejik bir öncelik olarak önemli rol 

oynayacaktır.  Rusya Dışişleri Bakanı Yardımcısı G.B.Karasin’in  Mejdunarodnya 

Jizn dergisinde 26 Aralık 2007’de yayımlanan   “Rossia i Sooteçestvenniki” adlı 

makalesi  Rusya dışında yaşamakta olan Rusların yasal haklarının korunması için 

gereken  mekanizmaların yapılandırılmasının dış politika öncelikleri arasında 

olduğuna dikkat çekilmektedir.476  “Kendi iradeleri dışında eski Sovyet sahasında 

yaşamak zorunda kalan” 30 milyon Rus’a yönelik   Rusya’nın manevi 

yükümlülüğü olduğu ileri sürülürken,  2002 yılına gelindiğinde Rus dili ve  

kültürünün korunması ve geliştirilmesine ilişkin politika hükümet tarafından onay 

bulmuştur.477 Hükümet nezdinde yurt dışında yaşamak zorunda kalan  Ruslarla 

ilgili çalışma yürüten Komisyon’un kurulması Rusya’nın bu konuyu ne kadar 

ciddiye aldığını göstermektedir.   Komisyon’un çalışmaları doğrultusunda Rus 

azınlıklarının çeşitli eğitim kurumlarına ders ve diğer kitapların temin edilmesi, 

                                                 
474 Suale Baycaun, “Putin’in Kazakistan’ı  Ziyareti: Moskova-Astana İlişkilerinde Yeni Bir 

Dönem mi?”, Stratejik Analiz, Cilt 1, sayı 7, Kasım 2000, s.44. 
475 Dağı, a.g.e. , s.213. 
476“ Statya Stats Sekretarya – Zamestitelya Ministra İnostrannıh Del Rossii G.B.Karasina”,  RF 

Dışişleri Bakanlığı, 26.12.2007, www.mid.ru  
477 A.g.m., s.2. 
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eğitmenlerin yeniden “eğitilmeleri”, ihtiyacı olanlara maddi ve hukuki yardım 

sağlanması, sağlık ve başka hizmet türlerinden yararlanmalarını sağlamak için 

yoğun çaba bu nedenle federal bütçeden 2006’da 323 milyon ruble, 2007’de 342 

milyon ruble bölünmüştür.478  Rusya bu durumu, dünya pratiğinde sık sık 

rastlanan ve ortak tarih, kültür ve dile sahip insanların doğal arzularına uygun  bir 

davranış olarak görmekte ve herhangi bir devletin içişlerine müdahale olarak 

kabul etmese de, azınlık politikası BDT ülkelerinin içişlerine karışma olanağını 

arttıran bir araç olarak ortaya çıkmaktadır.  Nitekim, Kazakistan’ın demografik 

yapısındaki etnik kökene göre dağılım (tablo 1)  ve kuzeydoğu bölgesinin 

tümünde önemli bir nüfusa sahip Rusdilli topluluğun yaşadığı hususları dikkate 

alındığında Moskova yönetiminin bu tutumundan cesaret alan  çeşitli Rus 

grupların  siyasallaşarak ülkenin toprak bütünlüğü ve istikrarı bağlamında ciddi 

bir tehdit oluşturacağı endişesi artmaktadır.   Bu  çerçevede çifte vatandaşlık  

talebi gündeme taşınırken,479 Lad gibi bir dizi  milliyetçi Rus örgütü 

Kazakistan’ın ulusal bağımsızlığını, üniter yapısını, anayasasını ve bağımsızlık 

simgelerini tanımak istememekte, Rusların yoğun olduğu bölgelere genişletilmiş 

özerklik verilmesi talebinde bulunmakta, bazı gruplar ise kuzey Kazakistan 

topraklarının doğrudan Rusya’ya katılması gerektiğini ileri sürmekte480 ve Rus 

sınır bölgelerine giderek silahlı eğitim görmektedirler.481 Mayıs 1996’da   

Moskova’da çıkmakta olan Komsomolskaya  Pravda gazetesinde  A. 

                                                 
478 A.g.m., s.4. 
479 Çifte vatandaşlık aracılığıyla Rusya'nın yeni bağımsız devletlerin iç işlerine karışma potansiyeli 

artmaktadır.  Rusya ile ilişkilerin geliştirilmesine diğer ülkelere nazaran en çok önem atfeden 
Kazakistan bile   bu konuda çok hassas olduğunu ortaya koyarak Kazakistan vatandaşlarının 
herhangi bir ülkenin vatandaşı olmalarına anayasal düzeyde sınırlama getirmiştir. 
Konstitutsiya Respublki Kazahstan, Razdel II statya 10/3, 30 Ağustos 1995, Yurist 
Yayınları, Almatı, 2000. (1995 Kazakistan Anayasası, bölüm II madde 10/3) 

480 Ruslar açısından, Kazaklar, ilk Ruslar’ın bu bölgeye gelişleri sırasında  buralarda yerleşik 
olarak yaşamıyorlardı. Dolayısıyla, bu topraklar Ruslara aittir. Giroux, a.g.m., s..323 

481  Kesici, a.g.e., s.275. 
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Solzhenitsyn’in kuzey Kazakistan topraklarını ilhak edilerek daha büyük bir 

Rusya  kurma yönündeki çağrısı482 bu sorunun ne kadar güncel ve tehlikeli 

sonuçlara yol açabileceğini gözler önüne sermektedir.  

Tablo 1. Kazakistan’ın değişik yıllara ait  çeşitli etnik gruba ait demografik 
dağılımı 

 1926 1959 1970 1979 1989 1991 1995 1999 2002 

Kazaklar %57.6 %30.0 %32.6 %36.0 %39.7 %41.1 %46.0 %53.3 %55.7 

Ruslar %19.7 %42.7 %42.4 %40.8 %37.8 %37.3 %34.7 %29.9 %28.3 

Kaynak: A. Kayyum Kesici, Dün Bugün ve Hedefteki Kazakistan, 
İstanbul, IQ kültür Sanat Yayıncılık, 2003, s.266. 

 

2.  Çin Halk Cumhuriyeti’nin Kazakistan'a Yönelik  Politikası  

Uzun yıllar Batı’lı güçlerin sömürgesi altında yaşayan  ve Mao önderliğinde 

1949’da bağımsız bir halk cumhuriyet olarak ortaya çıkan Çin’de sosyalist 

modelin başarısızlığı Komünist Parti’yi politika değişikliğine sürüklemiştir.483 

Mao’nun ölümünden sonra parti başkanlığını üstlenen Deng Xiaoping’in 1982’de 

başlattığı “Değişim Süreci” ile ekonomik bağımsızlık elde edilmeden siyasal 

bağımsızlığın elde edilemeyeceği argümanı ön plana çıkarılarak Çin’de 

izolasyonist politika terk edilirken uluslararası sistem ile entegrasyon arayışı  hız 

kazanmıştır.484  Bu doğrultuda modernleşmeyi öngören ve “Dört Modernizasyon” 

adı verilen reformlar Çin’deki iktisadi yapılanmada daha önce hep ön planda 

                                                 
482 Kazakistan devlet yetkilileri bu yazıdan dolayı Komsomolskaya Pravda gazetesinin  

Kazakistan’da dağıtımını geçici  olarak yasaklamış,  gazete yöneticilerinin yazar görüşlerinin 
kendilerini bağlamadığını kamuoyuna duyurmasından sonra ise Kazakistan’da yeniden 
dağıtımına izin verilmiştir. Kesici, a.g.m., s.276. 

483 Mesut Hakkı Caşın, “Değişen Uluslararası Konjonktür ve Çin Ulusal Güvenlik Stratejilerin 
Yeni Parametreleri”, Sandıklı, a.g.e., s.66. 

484 Caşın, a.g.m.., s.67. 
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tutulan ideolojik sağlamlılık yerine pragmatizmi yerleştirmiş ve ”kedi, fare 

yakaladığı sürece kızıl ya da beyaz olmasının hiç önemi yoktur”485  denilerek 

sadece iktisadi değil kültürel bağlamda da dış etkilere kapılar açılarak büyük bir 

değişimin temelleri atılmıştır. Çin, kendine özgü, devlet denetimi olan ve 

planlamaya dayalı fakat serbest piyasa güçleri ve piyasa ekonomisine bağlı dışa 

dönük bir strateji izlemeye başlamıştır.486  Sosyalist yapının modernleştirilmesi 

kararı doğrultusunda reformlara başlaması ve dışa açılması sonucunda ise Çin 

ekonomisi hızla gelişmeye ve büyümeye başlamıştır.487 Yabancı sermaye yatırımı 

1976’da birkaç milyon dolarlık seviyeden 1994’te 43.2 milyar dolara yükselirken 

1976’da 14.8 milyar olan dış ticaret hacmi 1994’te 237 milyar dolara, 2000 

yılında 475 milyar dolara tırmanmıştır.488 Böylelikle, birkaç yıl öncesine kadar  

uluslararası ticarete kapalı tuttuğu ticari ve iktisadi yapısındaki  değişiklikler 

sonucunda 1994’te dünyada en fazla yabancı yatırım alan ülke  konumuna gelen 

Çin  21. yüzyıla girdiğimizde küresel ekonomi içindeki payını 600 milyar dolara 

taşıyarak dünya toplam ticaretinde dördüncü sıraya yükselmiştir.489 Böylece 

politik liberalleşme olmadan iktisadi liberalleşmenin daha fazla ileri 

gidilemeyeceği yönündeki Batı’lı söylemlerin aksine  Çin tarzı sosyalist serbest 

piyasa ekonomisi sadece Çin ekonomisinde büyük bir dönüşüme  değil aynı 

zamanda uluslararası sistemdeki güç dağılımında da  önemli değişimlere  yol 

açmıştır.490  

                                                 
485 Çağdaş Üngör, Çin’in “Tek Ülke, İki Sistem” Politikası: Tayvan, Hong Kong ve Macau”, 

Sandıklı, a.g.e., s.31. 
486 Atilla Sandıklı, “Gelişen Çin Ekonomisi ve Türk Dış Ticaretine Etkileri”, Sandıklı, a.g.e., 

s.295. 
487 “Economic Restructuring”, 15 November, 2000, The Foreign Ministry People's Republic of 

China, www.fmprc.gov.cn/eng/ljzk/3579/t17854.html 
488 Caşın, a.g.m.,s.68-69. 
489 Caşın, a.g.m., s.70. 
490 Barış Adıbelli, Büyük Avrasya Projesi ABD, Rusya ve Çin’in Varolma Mücadelesi, IQ 
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1991 yılında  ülkenin 3000 km’lik batı sınırında yeni bağımsız 

cumhuriyetlerin ortaya çıkması büyük bir dönüşüm yaşayan Çin’in dış 

politikasına yeni bir boyut kazandırmıştır. Orta Asya’da siyasal ve sosyo-

ekonomik konuda yaşanan gelişmelerin sınırları içinde yaşayan Türk kökenli 

Müslümanları etkileyeceği endişesi Pekin yönetiminin bu bölgeye olan ilgisini 

canlı tutmaya iten etkenlerden biridir. Bu bağlamda Pekin yönetiminin en temel  

amacı,  Orta Asya’daki gelişmelerin nüfusunun  büyük bir çoğunluğu Uygur 

Türklerinden oluşan Sincan-Uygur Özerk Bölgesine olumsuz etkilerde 

bulunmasını, siyasal hareketlenmeye yol açmasını engellemek ve Uygur 

bağımsızlık hareketine gelebilecek olası bir desteği önceden önlemek 

olmaktadır.491  Zaten, Pekin yönetimi, özellikle 1980’li yıllardan beri Sincan 

Uygur Özerk Bölgesi’nde  bağımsız bir devlet kurmak için yoğun çaba sarf eden 

Uygur gruplarının Özbekistan İslami Hareketi, Hizb-ut Tahrir, Cemaat-i İslami ve 

Cemaat Masası ile Orta Asya’da illegal faaliyetler içinde bulunduğunu ve Taliban 

hareketi ile işbirliğin yaptığını,492  Doğu Türkistan İslami Hareketi’nin  Usame bin 

Ladin tarafından doğrudan desteklendiğini ileri sürmekte  ve uluslararası 

toplumun desteğini kazanabilmek için Doğu Türkistan493 sorununu terörizm ve 

dini fundamentalizmle ilişkilendirmektedir.494 Bu bağlamda, Pekin yönetiminin, 

Sincan'daki Çin kökenli olmayan nüfusa daima şüpheyle yaklaştığı, hatta onlara 

                                                                                                                                      
Kültür Sanat Yayıncılık, İstanbul, 2006, s.12. 

491 Gökhan Telatar, “Şangay İşbirliği Örgütü: 21. yüzyılın Bölgesel/Global Çekim Merkezi”, Atilla 
Sandıklı, a.g.e., s.179-180. 

492 Caşın, a.g.m., s.72. 
493  Doğu Türkistan ya da Çin Türkistan’ı gibi deyimler Çinlilerce reddedilmektedir. Çünkü bu 

deyim Çin dışında bir bütüne toprak ve kültür olarak bağlanmayı getirir ve Çin egemenliğini 
tartışma konusu yapar. Bkz.  Michel Jan, “Çin’de yaşayan Türkdilli Nüfusa uygulanan Pekin 
Politikası”, Semih Vaner (ed.), Unutkan Tarih Sovyet Sonrası Türkdilli Alan, İstanbul, 
Metis Yayınları, 1997, s.249. 

494 Telatar, a.g.m., s.169. 
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karşı ayrımcılığı kurumsallaştırdığı ileri sürülmektedir.495 Öte yandan, Sincan 

Uygur Özerk Bölgesi,  Çin’in toprak bütünlüğü ve ulusal güvenliği konusunda 

duyduğu endişenin  ötesinde, sahip olduğu 1 milyar tondan fazla petrol,  59 milyar 

metreküp doğalgaz rezervi ve üzerinden geçecek 240 km’lik  Kazakistan-Çin 

petrol boruhattının  Çin’in ekonomik kaynaklara ulaşmadaki kilit rolü nedeniyle 

stratejik önemi haiz bir alan olarak ortaya çıkmaktadır. Böylece, temel amacı uzun 

vadede ülkenin modernizasyonu için güvenli bir ortamın yaratılması olan Çin için 

yeni dönemde ortaya çıkan etnik/din temelli ve sınır/toprak anlaşmazlıkları en 

kısa dönemde barışçıl yolardan  çözümleme isteği dış politikasının başlıca 

hedeflerinden biri haline gelmektedir.496   

Doğu Türkistan sorunu 1990’lı yıllar boyunca ve 21. yüzyıla girdiğimizde 

Çin dış politikasının oluşturulmasını etkileyen önemli unsurlardan  biridir. Batı 

sınırlarının öte tarafında yaşayan halkların Sincan’da yaşayan vatandaşlarıyla  

dinsel, dilsel, tarihsel, kültürel yakınlığı ve onların bağımsızlık heyecanları, 

kuşkusuz, tarihsel olarak “Türk/Türklük/Türkistan” endişesi taşıyan Çin’i tedirgin 

etmiş ve bu bağlamda, en azından Sincan’da yaşayan 1.1 milyon Kazak497 ile 

Kazakistan’da yaşayan 185 bin  Uygur’un kontrol altında tutulması ve Çin 

aleyhinde faaliyette bulunmalarının engellenmesi   Çin’in Kazakistan’la (ve diğer 

Orta Asya Cumhuriyetleriyle) ilişkilerinde belirleyici  unsurlardan biri haline 

                                                 
495  Nicolas, Becquelin, “China's Restrictive Conception of Security Threatens Xinjiang's 

Stability”, Jun 20, 2006,  www.programs.ssrc.org/gsc/newsletter6/content/becquelin 
496 Qimao Chen, “Çin’in Yeni Güvenlik Anlayışı ve Politikası”, Atilla Sandıklı ve İlhan Güllü 

(ed.), Geleceğin Süper Gücü Çin: Uzakdoğu’daki Entegrasyonlar ve Şangay İşbirliği 
Örgütü, TASAM Yayınları, İstanbul, 2005, s.57. 

497  Bazı kaynaklara göre Çin’de yaşayan Kazak sayısı 1. 3 milyondur (Bkz. Becquelin, a.g.m.), 
bazılarına göre ise   1990 itibarıyla Çin genelinde 1 190 000 iken Sincan özerk Bölgesinde 
1106 000’dur. (Semih Vaner, Unutkan Tarih Sovyet Sonrası Türkdilli Alan, İstanbul, Metis 
Yayınları, 1997, s.256.) Bu rakam neredeyse Kazakistan Cumhuriyetinde yaşayan etnik 
Kazakların yaklaşık % 20 'sine tekabül etmektedir. 
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gelmiştir.498 Bu nedenle, eski Sovyet sahasında ortaya çıkan ve gittikçe artan 

belirsizlik ve karmaşa ile birlikte “istikrarsızlık yayı” diye bilinen uyuşturucu 

madde, silah kaçakçılığı ve yasadışı göç gibi sorunların arttığı bölgeye yakın 

olan”499 Orta Asya’da ortaya çıkan  yeni bağımsız cumhuriyetlerle sınır 

sorunlarının500 bir an önce çözüme bağlanması, sınırda ve bölgede denetimin 

sağlanması önem kazanmıştır.  İstikrarın olmadığı bir ortamda iktisadi açıdan 

kalkınması, ekonomik gelişmesine katkı sağlayacak kaynakların temin edilmesi 

mümkün olmayacağı anlayışından hareket eden Çin için, ortak sınıra sahip olduğu 

ülkelerle arasındaki mevcut   sınır ve toprak anlaşmazlıklarının en kısa zamanda 

çözümü öncelik kazanırken, sınır sorunlarının uluslararası ilişkilerde çözümü en 

zor konulardan biri olduğunu ve devletler arasında silahlı çatışmalara kadar 

gidebilen gerilimlere yol açabildiğini  dikkate alan  Pekin hükümeti Deng 

Xiaoping’in  “toprak anlaşmazlıklarını bugün çözümlemek, mümkün değilse rafa 

kaldırmak ve ilgili bütün ülkelerin çıkarları için müşterek incelemeler yapmak”501 

şeklindeki yaklaşımını benimsemiştir. Böylelikle Çin Orta Asya’daki Türk dilli ve 

Müslüman devletleriyle tarihinde ilk kez egemen eşit birimler olarak etkileşime 

girmiş ve bölgede etkin bir şekilde varlığını  hissettirmeye başlamıştır502. Bu 

çerçevede, Çin’in Kazakistan'a yönelik politikalar oluşturulmasının temelinde 

yatan ticari-iktisadi ve askeri-siyasi özelliklere sahip üç unsur üzerinde durmak 

gerekmektedir: Bunlardan birincisi 1783 kilometrelik Çin–Kazak sınırının 

                                                 
498 Telatar, a.g.m., s.180. 
499 Nursultan Nazarbayev, Kritik On Yıl, ASAM Yayınları, Ankara, 2003, s.146. 
500 Sınır anlaşmazlıklarına ilişkin sorunlar çalışmamızın III bölümünde “Sınır Sorunları “alt  
        başlığında ele alınmaktadır. 
501 Qimao Chen, a.g.m., s.61. 
502 Çin, BDT’nin kurucu antlaşmasının imzalanmasından iki  hafta sonra Orta Asya ülkelerinin 

bağımsızlıklarını tanımış ve   3 Ocak 1992’de Kazakistan’la diplomatik ilişkilerin tesis 
edilmesi konusunda sözleşmeyi imzalamıştır. 
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varlığı503 ve buna bağlı olarak ortaya çıkan güvenlik sorunu; ikincisi Çin'in 

büyüyen ekonomisine paralel olarak artan enerji talebi ile pazar arayışı ve 

üçüncüsü, büyüyen ekonomisinin gereksinimlerine engel oluşturacağı düşünülen 

ABD'nin küresel hegemonyasını arttırma girişimlerine karşı önlem alma 

gerekliliğidir. 

Ekim 1993’te imzalanan “Dostluğa Dayalı Karşılıklı ilişkilerin Esasları 

Hakkında Ortak Beyandan”504 sonra Almatı (daha sonra Astana) ile Pekin 

yönetimi arasındaki ilişkiler artarak gelişirken, güvenliğe ve sınıra ilişkin sorunlar 

önce ikili görüşmelerle daha sonraki yıllarda ise Şanghay İşbirliği çerçevesinde 

çözüme bağlanmaya başlanmıştır. 1994 yılında Kazakistan–Çin Sınırının 

Sınırlandırılmasına İlişkin Sözleşme imzalanmış,  8 Şubat 1995'de ise Pekin 

yönetimi Kazakistan'a ülke güvenliği konusunda garanti vermiş505 ve Çin, 

tarihinde ilk kez Orta Asya bölgesindeki Müslüman bir devletin toprak bütünlüğü 

ve sınırlarının dokunulmazlığını garanti ederek ve bu ülkeye yönelik beslediği bir 

takım emellerin varlığına ilişkin endişelerin bertaraf edilmesine katkıda 

bulunarak, Kazakistan'ın güvenliği açısından önemli bir denge unsuru haline 

gelmiştir. Çin, yine, Şanghay ve Moskova'da sırasıyla 1996 ve 1997 yıllarında 

Rusya, Kazakistan, Kırgızistan ve Tacikistan ile sınır bölgesinde karşılıklı silah 

indirimi ve askeri alanda güvenin pekiştirilmesiyle ilgili506 imzaladığı 

                                                 
503 14. yüzyılın ikinci yarısında Moğol hanedanlığının düşmesinden 17. yüzyılın ortalarına kadar 

Çin, Kazak Hanlığı ve günümüz modern Kazakistan toprağındaki o dönemde var olan diğer 
siyasi birimlerin hiçbirisiyle ortak sınıra sahip olmamıştır. Kazak Hanlığı ve Çin arasında 
Jonğar Hanlığı toprakları yer almıştır. Çin'de Mançurya hanedanlığının yükselişe geçmesi ve 
Jonğar (Moğol) topraklarını ele geçirmesinden sonra Çin, Kazak Hanlığı ile ortak sınıra sahip 
olmuştur. Bkz. Klara, Hafizova, “Kazahsko-Kitayskaya Granitsa v Proşlom i Segodnya”, 
www.kyrgyz.ru ( Kazak-Çin Sınırları Dün ve Bugün) 

504 Hronologia Vneşney Politiki Respubliki Kazahstan 1993,  www.akorda.kz  
505 Hronologia Vneşney Politiki Respubliki Kazahstan 1995,  www.akorda.kz  
506 Deklaratsiya o Sozdanii Şanghayskoy Organizatsii Sotrudniçestva, 15 Haziran 2001, 

Şanghay, www.sectsco.org 
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anlaşmalarla bölgesel güvenliğin  ortaklaşa sağlanması  sürecine giden yolda ilk 

adımı atmış, bu tarihten sonra bölge ülkeleriyle gerek ikili gerek çok taraflı 

çerçevede ticari-iktisadi ve askeri-siyasi ilişkilerin geliştirilmesine; var olan ve 

potansiyel sorunların ortaklaşa çözümüne507 ve bölgesel güvenlik 

mekanizmalarının geliştirilmesinde aktif rol almaya başlamıştır.  

Çin'in Kazakistan'a ilişkin politikasında ağırlık noktasını oluşturan  önemli  

bir diğer unsur, Çin’in kalkınması için gereken iktisadi açıdan önem arzeden 

kaynaklardır. Bu durumda, petrol ve doğal gaz konusunda kendi kendine yeterli  

olmayan  ülkenin hızla büyüyen ekonomisi için vazgeçilmez olan hammadde (dar 

anlamda petrol ve doğal gaz) ve diğer doğal kaynaklara ilişkin talebi/ihtiyacıdır, 

Çin’in Kazakistan’a yönelik ilgisinde önemli bir unsur olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Dünya petrol rezervlerinin %2.6’sına sahip olan ülkenin 1990 yılında 

113 milyon ton olan petrol ihtiyacının 2010 yılında 450 milyon tona çıkması 

beklenmektedir508.  Bu yüzden petrol açısından dışa bağımlı olan Çin’in enerji 

ihtiyacı sorunu 1990’lı yılların ortalarından itibaren stratejik planlamalarında 

ağırlığını hissettirmektedir.  Öte yandan, bu durumu yalnızca Çin'in artan enerji 

talebiyle açıklamak, belki de, doğru değildir, zira, Kazak petrol sektöründe gerek 

arama-araştırma faaliyetleri, üretim, sondaj, teknoloji transferi, boru hatlarının 

inşaatı, petrolün taşınması gibi bir çok alanda yer edinmesi Çin'in bölgede söz 

sahibi olması ve iktisadi-siyasi açıdan etkinlik sağlaması bağlamında da önem 

                                                 
507 1998 yılında yapılan 1994 tarihli Kazakistan–Çin Sınırının Sınırlandırılmasına İlişkin 

Sözleşme'ye ek Sözleşme ile Kazakistan ve Çin arasında sınıra yakın bölgede tartışmalı 
arazilere ilişkin anlaşmaya varılmıştır. İki ülke arasında sınıra ilişkin konular çok kısa bir 
sürede çözüme bağlanarak 1999 yılında Kazakistan ve Çin “Sınır Hakkında Sözleşmeyi” kabul 
etmişlerdir. 

508 Mesut Hakkı Caşın, “Yeni Küresel Güç Adayı Çin’in Avrasya-Pasifik Ekseninde Enerji 
Politikalarına Rekabetçi Girişimleri”, Atilla Sandıklı ve İlhan Güllü (ed.)Geleceğin Süper 
Gücü Çin: Uzakdoğu’daki Entegrasyonlar ve Şangay İşbirliği Örgütü, İstanbul, TASAM 
Yayınları, 2005, s.140. 
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arzetmektedir.509 Nitekim, Çin Milli Petrol şirketi CNPC 1997 yılında 

Kazakistan'ın petrol sektöründe açılan ihalede Amoco Texaco ve Unocal/Petronas 

gibi büyük petrol şirketleriyle giriştiği rekabette daha fazla para teklif ederek ve 

bu şirketleri geride bırakarak ihaleyi kazanmıştır. 2005 yılında Kazakistan’da 

faaliyet gösteren en büyük yabancı petrol şirketlerinden PetroKaszakhstan’ı 4.18 

milyar dolara satın alarak510 Kazakistan’daki varlığını pekiştirmeye devam 

etmiştir. CNPC Kazakistanlı  Aktobemunaygaz ile kurduğu ortaklık sayesinde 

Kazak petrol sahasında geniş bir alanda faaliyetlerini sürdürme imkanı elde etmiş 

ve günümüzde bu ortaklık petrol üretiminde Kazakistan’ın 4.büyük şirketi  

konumuna gelmiştir.511 Çin’in Kazak petrolünü dünya piyasalarına arzı için 

Kazakistan üzerindeki Rus etkisin azaltılması bağlamında Batı Kazakistan–Çin 

boru hattı projesini önermesi önemli bir gelişmedir. Çin, maliyeti 9.5 milyar $ 

olarak hesaplanan ve uzunluğu 5 000 km olan sözkonusu petrol boru hattı 

finansmanını sağlama yükümlülüğü altına girmekten  kaçınmamış512 ve Haziran 

2003’te boruhattı fizibilite çalışmalarına ilişkin sözleşme imzalanırken,513  Atasu–

Alaşankou (Batı Kazakistan-Sincan Bölgesi) boruhattı inşasına ilişkin çerçeve 

sözleşme Mayıs 2004’te Çin’de imzalanmıştır.514 28 Eylül 2004’te yapımına 

                                                 
509 Kazakistan'ın, Çin Halk Cumhuriyeti yeni cumhurbaşkanı Hu Jintao'nun Haziran 2003'te 

gerçekleştirdiği ilk yurt dışı resmi gezisinde öncelikle ziyaret edilen 3 ülke arasında yer alması 
bu açıdan anlamlıdır. Wisnick, a.g.m., s.22. 

510 Arif Ademoğlu, “Çin’in Orta Asya Stratejisi”, 18 Mayıs 2006, s.3,  www.siyasal.org  
511 “AO “CNPC-Aktobemunaygaz”-Primer Uspeşnogo Ekonomiçeskogo Sotrudniçestva Mejdu 

Kazakhstanomi Kitayem”, 10.01.2008, AO CNPC- Aktobemunaygaz,  http://www.cnpc-
amg.kz   

512 Ancak bu projeyle ilgili somut adımlar uzun bir süre atılmamıştır. 1999 yılında Kazakistan'a 
resmi ziyarette bulunan Çin heyeti Kazakistan ile sözleşmeden  doğan mali yükümlülüklerini 
ülkesindeki ekonomik bunalım ve büyük dış borçlar nedeniyle yerine getiremediklerini ancak 
boru hattı projesinden vazgeçmediklerini açıklamıştır. B.,Nejina ,”Uzen Kitaytsev Ne 
Dojdalsya”, Neft i Kapital, Moskva, Ekim 1999, s. 46. (Uzen Çin'lileri Bekleyemedi ) 

513 “Oil Pipelines Links China, Kazakhstan”, 15 Kasım 2005, 
www.uofawed.ualberta.ca/chinainstitute  

514 Tauelsiz Kazahstan Şejiresi, Astana, 2004,  www.akorda.kz  
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başlanan 1240 km uzunluğundaki Atasu-Alaşankou boruhattının515  25 Temmuz 

2006’da  faaliyete geçmiş516 ve  2006’da 200 bin varil olan boruhattının günlük  

taşıma kapasitesinin 2020 yılına gelindiğinde 2 milyon varile çıkarılması 

öngörülmüştür.517 

 Çin Kazakistan ile ilişkilerinin kapsamlı bir şekilde geliştirilmesi 

taraftarıdır, zira, yer altı kaynaklar bakımından zengin Kazak devleti Çin'in sanayi 

gelişimi bağlamında da büyük bir potansiyel olarak değerlendirilmektedir. 

Günümüzde milyarlarca ton demir ve çelik  Çin sanayisinde kullanılmak üzere 

Kazakistan’dan ithal edilmektedir.518  Çin, Kazakistan'dan ağırlıklı olarak siyah ve 

renkli metaller (örneğin, çelik % 43.7, bakır % 37.4) ithal etmekte, Kazakistan'a 

ise, teknik ekipmanlar, tekstil, trikotaj, çeşitli tüketim malları ve kimyasal ürünler 

ihraç etmektedir. Bununla birlikte, Çin, bölgenin önemli bir tarım ülkesi olan 

Kazakistan'dan buğday alımı  için  2001’den beri aktif girişimlerde 

bulunmaktadır. Öte yandan, sınır ticareti iki ülke ticari ilişkilerinde önemli bir 

paya sahip olduğundan  sınır ticareti bölgesinin oluşturulması için önemli adımlar 

atılmaktadır. 2004'te Çin, Korgas  serbest ekonomik bölge ve uluslararası işbirliği 

merkezi oluşturulması konusunda Kazakistan’la anlaşmaya varılırken, Çin 

topraklarından 130, Kazakistan topraklarından 70 hektar arazinin tahsis edileceği 

Korgas gümrük bölgesi Çin ticareti açısından oldukça önemli bir proje olarak 

önem kazanmaktadır.519 21 Aralık 2006'da Kazakistan ve Çin demiryolunun 

Korgas'tan geçecek şekilde birbirine bağlanmasına ilişkin niyetin belirtildiği bir 
                                                 
515 “Sbıt i Realizatsiya Nefti i Gaza”, AO CNPC- Aktobemunaygaz,  www.cnpc-amg.kz     
516 “Çin-Kazakistan Petrol Boru Hattıyla, 5.29 milyon Ton Petrol Taşındı”, 20 Ekim 2007, 

www.turkish.cri.cn  
517 “V Kitai Poteçyot Kazahskaya Neft”, Ekspert, sayı19 (420), 24 Mayıs 2004, www.expert.ru  
518 Mustafa Kalkan, Sovyetler Birliği’nin ve Rusya Federasyonu’nun Orta Asya Üzerindeki 

Stratejik Planları, İstanbul, Bilge Kültür Sanat Yayınları, 2007, s.73. 
519 Gürol, Kıraç, “Türkistan Kilidinin Anahtarı: Kazakistan”, 

09.09.2005,www.tusam.net/makaleler 
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memorandum imzalanmıştır.520 Böylelikle, Çin ve Kazakistan'ı birbirine bağlayan 

mevcut Alaşankou-Drujba demiryolu hattı dışında 2007’de yapımı 

tamamlanılması düşünülen Korgas-Sarıözek hattı iki ülke arasında ticari-iktisadi 

işbirliğinin derinleşmesine büyük katkı sağlayacaktır. Temmuz 2005’te 

Kazakistan’ı ziyaret eden Çin Devlet Başkanı Jintao ekonomik işbirliğinin Çin ve 

Kazakistan arasındaki ilişkilerin önemli maddi temeli olduğunu, karşılıklı yarara 

dayalı işbirliğinin kapsamını ve yollarını sürekli genişletmeye hazır olduklarını 

belirtmiş521 ve  iki ülke yönetimleri,  aralarında her alanı kapsayan gerçekçi 

işbirliği için daha geniş ufuk açacağı düşünülen ilişkileri, iyi komşuluk ve dostluk 

ilişkilerinden stratejik ortaklık ilişkilerine yükseltmeyi amaçladığını gösteren 

bildiriyi522 ve  Aralık 2006'da Stratejik İşbirliği Belgesi’ni  imzalamışlardır. İki 

ülke arasında ayrıca enerji ve hammadde olmayan sektörde ticari-iktisadi 

işbirliğine yeni bir düzeye çıkarma hedeflerini ihtiva eden İktisadi İşbirliği 

Konsepti de imzalanmıştır.523 

Öte yandan  dünya enerji güvenliği bağlamında  Pekin yönetimi,   ABD’yi, 

1997’den sonra Hazar Havzasında daha etkin bir rol oynamaya başlamasının  

yanısıra “tek taraflı, ölçüsüz eylemleri nedeniyle dünya barışı açısından potansiyel 

bir tehdit kaynağı olarak görmeye başlamış”524 ve   gerek Orta Asya  gerekse Orta 

Doğu ve Asya-Pasifik bölgesinde kendi ulusal çıkarlarına zarar verecek 

gelişmelerin engellenmesi için ABD‘nin sınırlandırılması sorunu önem 

                                                 
520 “Prodoljaetsya Gosudarstvennıy Vizit Prezidenta Kazahstana Nursultana Nazarbaeva v 

Kitayskuyu Narodnuyu Respubliku”, www.akorda.kz 
521 “Hu Jintao: Ekonomik İşbirliği Çin-Kazakistan İlişkilerinin Maddi Temeli”, 4 Temmuz 2005, 

Astana,  www.turkish.cri.cn/1/2005/07/04/1@38700.htm  
522 “Çin-Kazakistan Arasında Stratejik Ortaklık İlişkileri Kuruldu”, 4 Temmuz 2005, Astana, 

www.turkish.cri.cn/1/2005/07/04/1@38700.htm 
523 “Prodoljaetsya Gosudarstvennıy Vizit Prezidenta Kazahstana Nursultana Nazarbaeva v 

Kitayskuyu Narodnuyu Respubliku”, www.akorda.kz 
524 Telatar, a.g.m., s.213. 



 145 

kazanmıştır. Washington yönetiminin, Tayvan ve Doğu Türkistan nedeniyle Pekin 

yönetimine uyguladığı baskı henüz çözümlenmeden ABD’nin Afganistan 

operasyonu nedeniyle askeri açıdan  Orta Asya’da konumlanması,  Çin’i 

Rusya’yla yakınlaştırmıştır. ABD’nin küresel ölçekteki amaçlarını dengelemeye 

yönelik uyuşan çabaları Çin-Rusya ikilisini Orta Asya’da etkinliklerini arttırmaya 

yöneltmiştir.  Bu doğrultuda, bölgesel işbirliği forumu niteliği taşıyan  Şanghay 

Beşlisi’nin  2001 yılında örgüte dönüştürülmesi konusunda önemli  çalışmalar 

yapılarak, 2002’de ŞİÖ’tü  kurulmuş ve bundan sonra sorunların kolektif 

mekanizmalar araclığıyla çözümlenmesi gerektiğine vurgu yapılmıştır.525   5 

Temmuz 2005’te Kazakistan'ın başkenti Astana'da gerçekleşen Şanghay İşbirliği 

Örgütü Zirvesi sonrası kabul edilen Deklarasyon'da “Afganistan'da teröre yönelik 

aktif askeri eylem aşamasının tamamlanması nedeniyle anti-terör koalisyonu 

üyeleri ülkelerin Şanghay İşbirliği üyesi devletlerin topraklarında bulunan askeri 

altyapı tesislerin kullanımı ve bulunma sürelerinin sonuyla ilgili bir karara 

varmaları gerektiğnin”526 altı çizilerek ABD’nin Orta Asya’daki varlığı ilk kez 

ŞİÖ çerçevesinde  açıkça sorgulanmıştır.  

 Şanghay örgütü üyelerinin ortak açıklamasının yapıldığı bir dönemde, 

Çin'in askeri harcamalarında meydana gelen artışın ABD'yi rahatsız ettiği 

yönündeki Pentagon tarafından bir raporun açıklanması dikkat çekicidir: Temmuz 

2005'de Pentagon tarafından Çin'in askeri gücüyle ilgili açıklanan sözkonusu 

raporda siyasi ve iktisadi açıdan bölgesel düzeyde bir güç ve global düzeyde 

arzuları olan Çin Halk Cumhuriyeti’nin askeri gücündeki artış bir tehdit olarak 

                                                 
525 Deklaratsia Glav Gosudarstv-çlenov Şanhayskoy Organizatsii Sotrudniçestva , Bölüm III, 

Petersburg, 7 Haziran 2002, www.sectsco.org  
526 Deklaratsia Glav Gosudarstv-çlenov Şanhayskoy Organizatsii Sotrudniçestva, 5 Temmuz 

2005, Astana, www.sectsco.org 
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değerlendirilmiştir.527 ABD’nin bu yöndeki iddialarına karşılık, Rusya, “Elbette, 

bir ülkenin askeri ve iktisadi gücünün artması komşularını düşündürmeye 

sevkeder, ancak Çin'in bu yönde elde ettiği gelişmelerin ilişkilerimize zarar 

verdiğine ilişkin bir endişemiz yoktur“528 şeklindeki açıklamasıyla Çin'in 

ekonomik ve askeri gücünden endişe duymadığını beyan ederek Çin'e verdiği 

desteği sergilemiştir.529  

 ABD-Çin-Rusya ekseninde cereyan eden gelişmelerin Kazakistan'a etkisi 

ise ülkenin güvenliği ve iktisadi gelişmesi bağlamında ortaya çıkmaktadır. Rus-

Çin yakınlaşmasının, özellikle güvenlik alanında kesişen Çin-Rus çıkarlarının 

nispeten istikrarlı bir ortam sağlaması nedeniyle Kazakistan'ın toprak bütünlüğü 

ve siyasal bağımsızlığının pekiştirilmesi konusunda olumlu etkisi büyüktür. Rusya 

ve Çin'in çıkarları “şimdilik” kesiştiğinden ve bu iki ülke birbirini 

dengelediğinden Kazakistan'ın varlığı açısından ciddi bir tehdit gündeme 

taşınmamakta, dolayısıyla ülke “enerjisini” ağırlıklı olarak iktisadi gelişmesine 

yönlendirme fırsatı bulmaktadır.  Öte yandan, Çin’in uzun vadede Kazakistan  

açısından tehlike yarattığı göz ardı edilmemelidir: Çin’in Kazak ekonomisinde 

                                                 
527 Rapora göre, Çin'in nükleer gücü Rusya, Hindistan ve ABD topraklarının büyük bir bölümüyle 

Avustralya, Yeni Zelanda'yı vuruş gücüne sahiptir. The Military Power of the People's 
Republic of China, Annual Report to Congress, Office of the Secretary of Defense, United 
States of America  2000, www.defenselink.mil/news/jul2005 

528 A, Braterskii, “Rossia Ne Opasaetsya Voennoy i Ekonomiçeskoy Moşşi Kitaya” , 06.08.2005, 
www.rian.ru ( Rusya Çin'in Askeri ve İktisadi Gücünden Endişe Duymamkatadır ) 

529 İnişli-çıkışlı Çin-Rus ilişkilerinin tarihsel geçmişine baktığımızda, bölgede dış güçlerin 
etkinliklerini sağlamalarına karşı bu iki gücün  bazen yakınlaştıklarını bazen çatıştıklarını 
görmekteyiz.  19. yüzyılda İngiltere’nin bölgeye yerleşerek  etkinliğini arttırmasına karşı 
İngilizlerin destekledikleri Müslüman ayaklanmaları bastırabilmek için  Çarlık Rusya’sı Çin’i 
desteklemiştir. Diğer taraftan da, Sovyet  Rusya’sı,  komünist ideolojisinin mantığına uygun 
olarak Çin karşıtı Müslüman ayaklanmalar sadece askeri değil siyasi açıdan da desteklemiştir. 
Bazı Rus  araştırmacılarına göre, 1944 tarihli Sincan ayaklanmaları sonucunda Doğu Türkistan 
Cumhuriyetinin geçici hükümetinin kurulduğunun ilan edilmesinin Moskova tarafından 
organize edildiği ve bu amaçla generel Egnarov’un başkanlığında özel bir karargah kurulduğu 
ileri sürülmektedir. Bkz. A.D.Voskresenski, “Kitayski i Rossiiskii Faktorı v Tsentralnoy Azii: 
Traditsionnıye Vızovı i Novıye Vozmojnosti”, Vostok, sayı 3, Moskova, Nauka Yayınları, 
2003, s.98. 
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gittikçe artan ağırlığı ile birlikte kalabalık nüfusunu barındıracak toprağa sahip 

olmayışı ve zamanla ülkesi dışındaki alanlara yayılma zorunluluğu hissedeceğine 

ilişkin duyulan endişe530 bunlardan en önemlisidir. Nitekim, coğrafi konumu 

itibariyle değerlendirildiğinde Çin’in yayılma yönünde açılım yapabileceği yer 

Kazakistan‘ın geniş  ve verimli topraklarıdır.531 

3. Amerika Birleşik Devletleri  

a. ABD’nin 11 Eylül 2001’ye Kadar Kazakistan'a İlişkin  Tutumu 

Amerika Birleşik Devletleri'nin tarihinde Kazakistan ile ilgilenme fırsatı 

olmamış, Ekim Devrimi’nden önce ve sonrası dönemde çeşitli devletlerin Orta 

Asya bölgesine ilişkin bir takım emeller gütmesine rağmen o dönemde bölgede 

cereyan eden güç mücadelesi Rusya'nın lehine sonuçlanarak Kazakistan ve Orta 

Asya devletleri sosyalist Rusya'nın öncülüğünde bir çatı altında birleşmişlerdir. 

Sovyet’ler Birliği döneminde Birliği oluşturan devletler bir bütün olarak ele 

alındığından ABD'nin dış politikası da bu yönde oluşturulmuştur. Soğuk Savaş 

süresince ABD'nin Sovyet'lere yönelik geliştirilen stratejilerinde doğrudan 

Kazakistan veya Orta Asya cumhuriyetlerini etkilemeye dönük herhangi bir 

çabası sözkonusu değildir.532 Bununla birlikte, 1979 yılında SSCB'nin 

                                                 
530  Venera Galyamova, “Kazahstan-Kitay: Vzaimootnoşeniya v Nastoyaşşem i Buduşşem, 

Ekspansiya ili Sotrudniçestvo”, Kazahstanski İnstitut Strategiçeskih İssledovanii Pri Prezidente 
Respubliki Kazahstan (KİSİ), 5 Ocak 2008, s.1, www.kisi.kz  (Kazakistan ile Çin’in 
Günümüzde ve Gelecekte Etkileşimi: Yayılma ya da İşbirliği mi?) 

531 Erdoğan Ilgaz, “Çin Kazakistan’ı Tehdit Ediyor”, 5 Aralık 2006, 
www.millethaber.com/index.php?option=com_content&task=view&id=21054&Itemid=36,s.2. 

532 ABD Başkanı Eisenhower döneminde uluslararası komünizmin ve SSCB'nin 
“çevrelenebilmesi” için geliştirilen stratejiler bağlamında bir çok unsurlar üzerinde durulmuş, 
bu çerçevede Sovyetlerin etkisi altında yaşayan “esir halkların” Rus yönetimine karşı 
başkaldırması önem kazanmıştır. Fakat, esir halklar düşüncesi aracılığıyla Doğu Avrupa 
halklarını basın ve yayın yoluyla etkileme ve Ruslara karşı ayaklandırma yöntemi Orta Asya 
cumhuriyetleri açısından hiç gündeme alınmamıştır. ABD'nin komünizmle mücadele 
stratejisinde Orta Asya halkları önemsiz bir yer işgal etmişlerdir. Çağrı, Erhan, “ABD’nin Orta 
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Afganistan'ı işgaliyle birlikte büyük bir çoğunluğu Müslüman olan Orta Asya 

halkları ABD'nin komünizmle mücadelesi bağlamında önem kazanmışlarsa da   

ABD’nin SSCB'ye karşı Orta Asya'da tetiklemeye çalıştığı İslâmi uyanış hareketi 

(Yeşil Kuşak stratejisi) başarı sağlayamamıştır.533   

SSCB’nin dağılmasıyla, ABD fazla beklemeden, Orta Asya bölgesi ile hızla 

yakınlaşmaya başlamıştır. ABD’yi,  başlangıçta, Orta Asya’da  en çok ilgilendiren 

ülkelerden biri   Rusya ile Çin arasında yer alan geniş topraklara sahip Kazakistan 

olurken,  25 Aralık 1991’de bağımsızlığını tanıdığı bu ülkeye yakınlaştıran en 

önemli faktörlerden biri   kuşkusuz,  nükleer silahlarla bağlantılı olarak kendi 

güvenliğinin sağlanması534 olmuştur. Washington yönetimi başından beri 

Kazakistan’ın nükleer silahlara sahip  ülke statüsünü sahiplenmesine olumlu 

yaklaşmamıştır. Washington yönetiminin bu konuya ilişkin tutumu “nükleer güç  

statüsüne yalnızca SSCB’nin mirasçısı Rusya Federasyonu sahip olabilir, bu 

nedenle Kazakistan topraklarında bulunan tüm nükleer silahlar Moskova’ya 

verilmeli ve nükleer silahları  muhafaza ya da yok etme yükümlülüğü de Rusya’ya  

ait olmalı” şeklinde olmuştur.535 ABD bu konuda Rusya ile hem fikir olmuş ve 

Kazakistan üzerindeki baskısını giderek arttırınca  Almatı yönetimi, Nisan 

1992’de    eğer  ABD  Kazakistan’a   toprak bütünlüğü ve güvenliği konusunda 

garanti  verirse nükleer güç statüsüne ilişkin ABD’nin istediği yönde ciddi 

                                                                                                                                      
Asya Politikası ve 11 Eylül Sonrası Yeni Açılımları”,  Kasım 2003, 
www.stradigma.com/türkçe/kasım2003 

533 Bilakis, daha sonraki yıllarda sadece yeni bağımsız devletlerin siyasal rejimlerini değil aynı 
zamanda bölgesel istikrarı, hatta ABD'nin kendi güvenliğini tehdit edecek köktendinci 
unsurların ve uyuşturucu ticaretinin gelişimine büyük katkı sağlamıştır. Erhan , a.g.m. , s.3. 

534  Oleg Sİdorov, “Politika SŞA v Tsentralnoy Azii”, 28 Ocak 2005, s.1, 
www.muslimuzbekistan.com 

535 Vladimir Babak, “Astana v Treugolnike Moskva-Vaşington-Pekin”, Tsentralnaya  
Azia i Kavkaz, Haziran 1999,  s.2, www.ca-c.org  
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adımlar atabileceğini beyan etmiştir.536  Nitekim, Mayıs 1992’de  Kazakistan,  

Stratejik Saldırı Silahların Azaltılması Anlaşması ve buna ek Lizbon Protokolü’nü   

imzalamıştır537.  Ekim 1992’de ABD ve Kazakistan arasında, Kazakistan 

toprakları üzerindeki nükleer silahların sökülmesine ilişkin imzalanacak çerçeve 

anlaşma üzerinde görüşmeler yapılmış538 ve aralıkta bu konuda  bir sözleşme 

imzalanırken Washington yönetimi   nükleer silahları sökmesine yardım için  

Kazakistan’a  88 milyon ABD doları vermiştir.539 18 Şubat 1993’te Kazakistan 

Devlet Başkanı ile ABD'nin Kazakistan'daki elçisi W.X.Courtney arasında 

gerçekleşen görüşmede ticaret, ekonomik ilişkiler gibi konuların yanısıra, nükleer 

silâhsızlanma üzerinde önemle durulmuştur. N.Nazarbayev, Kazakistan'ın nükleer 

silâhlarla ilgili uluslararası anlaşmalara uyacaklarının altını çizerken, 

Kazakistan'ın güvenliğinin temin edilmesini, aynı zamanda ülke topraklarında 

bulunan nükleer silâhların sökülmesi ve ilga edilmesi için gereken mali ve teknik 

konularda ABD ile ortaklaşa hareket etmenin önemini dile getirmiştir.540 Mayıs 

1995’e gelindiğinde Lizbon Protokol’üne uygun olarak Kazakistan topraklarına 

Sovyet döneminde yerleştirilen 104 adet SS-18  kıtalararası stratejik füzenin 

nükleer başlıkları sökülmüş ve Rusya’ya gönderilmiştir.541 

ABD’nin Kazakistan ile ilişkilerini geliştirmeye devam etme çabalarında 

nükleer silahlara ilişkin duyduğu endişenin yanı sıra ticari-iktisadi faktörler  de 

                                                 
536 Babak, a.g.m., s.4. 
537 Anlaşma 31 Temmuz 1991’de ABD ve SSCB arasında imzalanmıştır. SSCB’nin dağılması ile 

Sovyetlerden nükleer silahlar devralan  Ukraina , Beyazrusya ve Kazakistan da bu anlaşmaya  
Lizbon Protokolü ile katılmışlar ve anlaşma tüm üye devletler tarafından onaylandıktan sonra 5 
Aralık 1994’de yürürlüğe girmiştir. Protokol K Dogovoru mejdu SSSR i SŞA o Sokraşşenii 
i Ograniçenii Strategiçeskih Nastupatelnıh Voorujenii, 23 Mayıs 1992, Lizbon, 
www.armscontrol.ru  

538 Hronologiya Vneşney Politiki Respublki Kazahstan 1993, (Kazakistan'ın Dış İlişkiler  
  Kronolojisi), www.akorda.kz 
539 Babak, a.g.m., s.5. 
540 Hronologiya Vneşney Politiki Respublki Kazahstan 1993,  www.akorda.kz 
541 Babak, a.g.m., s.5 
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önemli rol oynamıştır. Nitekim, Hazar havzası ülkeleri arasında Kazakistan 

topraklarında ispatlanmış ve tahmini petrol rezervinin diğer ülkelere nazaran daha 

fazla bulunduğunun anlaşılması ülkeye olan ilgiyi  arttırmış, iki ülke arasında 

Mayıs 1992'de Kazak petrol ürünleri ve pazarlanması konusunda bir anlaşma 

imzalanmıştır.542 1993 yılında petrolün ağırlıklı olarak bulunduğu Kazakistan'ın 

batı bölgesindeki Tengiz ve Korolyovskoye sahalarının 40 yıllık bir süre ile 

işletilmesi konusunda Kazak hükümeti ile Amerikan petrol şirketi Chevron 

arasında bir sözleşme imzalanarak Tengizchevroil ortak teşebbüsü kurulurken, 

bundan sonra ABD kökenli şirketlerin Kazak enerji sektöründeki ağırlığı giderek 

artmıştır.   Bununla birlikte, ABD, 1990'lı yılların başında eski Sovyet 

cumhuriyetleriyle ilişkilerinde etkili olan ve Rusya'ya öncelik tanıyan bir tutum 

içine girmiştir.543 Ancak, Orta Asya bölgesinin, özellikle de Kazakistan ve 

Türkmenistan'ın sahip olduğu enerji kaynakları üzerinde söz sahibi olanların 

bölgede kontrol elde edeceği ve bölgenin yazgısını belirleyeceği, bölgesel 

istikrarın sağlanması için hammadde kaynakları bakımından zengin bu yeni 

bağımsız ülkelerin dış dünyaya açılmalarına yardımcı olunması gerektiği görüşler  

gündeme oturmaya başlamıştır.544   Dünyadaki gelişmelerin artık ABD tarafından 

ve kendi çıkarları doğrultusunda belirlenmesi gerektiği yönündeki görüşler ağırlık 

kazanmaya başlarken Carter döneminde Başkan Yardımcılığı, Milli Güvenlik 

                                                 
542  Kazakistan Ülke Raporu, Ankara, TİKA Yayınları, 1996. 
543 ABD'nin “önce Rusya” yaklaşımı kuşkusuz 1993 yılında Rusya tarafından kabul edilen “Yakın 

Çevre” doktrinini ile birlikte daha iyi anlaşılmaktadır. Rusya bu doktrinle eski Sovyet 
topraklarını kendi yaşamsal çıkar alanı olduğunu ilan etmiştir. Bu politikanın önemli 
belgelerinden biri olan ve aynı yıl açıklanan “Askeri Doktrin”ile Rusya nükleer silahları ilk 
kullanan ülke olmayacağı ilkesini terk ettiğini açıklamıştır. Bu, Rusya'nın nükleer silâhlara 
savaş gücünden ziyade, nükleer veya konvansiyonel bir saldırıyı önleme amaçlı caydırıcı bir 
güç olarak güvendiği anlamını taşımaktaydı. J., Erickson, “Rusya Yabana Atılmaz: Jeopolitik 
Gerçekler ve Fanteziler”, Gray, Colin, (der.) S., Jeopolitik, Strateji ve Coğrafya , Ankara , 
ASAM Yayınları , 2003, s.338. 

544 Stephen Blank, “Energy, Economics, And Security in Central Asia: Russia And İts Rivals”, 
Strategic Studies İnstitute U.S. Army War College, March 1995. 
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İşleri Yardımcılığı ve Milli Güvenlik Konseyi Başkanlığı görevlerinde bulunan 

Amerikalı stratejist Zbigniew Brzezinski Avrasya'da Orta Asya bölgesini dünya 

güç mücadelesinin merkezi olarak göstermiş ve burada egemenlik kuracak bir 

gücün uluslararası alanda üstünlük sağlayacağını ileri sürmüştür.545   Bu tür 

iddialar ışığında  iktisadi çıkarların stratejik çıkarlarıyla iç içe geçtiği  ABD 

açısından, açık pazar ve serbest ticaret için mücadele etmesi gerektiği gündeme 

taşınmıştır.546 Böylece, iktisadi ilişkilere öncelik tanımaya başlayan ABD547   eski 

Sovyet coğrafyasında bağımsızlığını kazanan ülkelere yönelik daha etkin bir rol 

oynamaya    başlamıştır.548  ABD’nin Kazakistan ekonomi sektörüne hızlı bir giriş 

yapmasının temelinde kuşkusuz, ABD’nin  ticari-iktisasi beklentilerinin yanısıra, 

Kazakistan’ın mali-teknolojik desteğe duyduğu ihtiyaç yatmakta ve gerçekten de 

bu dönemde ABD’nin   siyasi ve iktisadi olanaklarından yararlanmak çoğu 

devletin arzuladığı bir şeydi.  Nitekim,  ABD, yatırımların teşviki ve korunması 

konusunda Kazakistan’ın anlaşmaya vardığı ilk ülke olmuş ve 1995 yılına kadar 

                                                 
545 Brzezinski'ye göre, Orta Asya bölgesiyle Hazar Havzası doğal gaz ve petrol rezervlerine erişme 

ve onun potansiyel zenginliğini paylaşma, ulusal özlemleri alt üst eden, tarihsel iddiaları 
yineleyen, yayılmacı özlemleri yeniden canlandıran, uluslararası rekabeti kızıştıran hedefleri 
temsil etmektedir. Zbigniew, Brzezinski, Büyük Satranç Tahtası: Amerika'nın Önceliği ve 
Bunun Jeostratejik Gerekleri, Ertuğrul Dikbaş, Ergun Kocabıyık (çev.), 1. Baskı, İstanbul, 
Sabah Kitapları, 1998, s.113. 

546  Li, X. Hamilton, “Mejdunarodnıye Ekonomiçeskiye Problemı i Vneşnyaya  Politika SŞA”,  
eJournalUSA,  cilt 5, sayı 1, Mart 2000, s.2, 
www.usinfo.state.gov/journals/0300/iipr/pj51hami.htm  

547 1990’lara gelindiğinde benimsenen bu yeni   yaklaşım, ekonomileri birbirlerine bağlanan, 
istedikleri malı ve hammaddeyi birbirlerinden satın alabilen demokratik ülkelerin birbirleriyle 
savaşmayacaklarını  öngörmektedir. İlhan, Uzgel, “ABD ve NATO'yla İlişkiler”, Oran, a.g.e., 
s.245;  ABD ile Kazakistan arasında 1994’te imzalanan Demokratik Ortaklık Şartı ile 
Kazakistan’da demokrasinin geliştirilmesine büyük önem atfedilmektedir. M.E.Nurgaliyev, 
“Razvitiye Kazahstansko-Amerikanskih Otnoşenii za Godı Nezavisimosti”, 3 Mayıs 2007,  s.2, 
www.analitika.org. 

548 ABD Enerji Bakanı B. Richardson'un Kasım 1998'de yaptığı  konuşmasında söylediği şu sözler 
ABD'nin bölgeye yönelik politikasını anlamamız açısından dikkat çekicidir: “Enerji 
güvenliğimiz petrol ve gaz kaynaklarımızı dünya çapında çeşitlendirmemize bağlı. Aynı 
zamanda stratejik güzergâhlarımızı bizim değerlerimizi paylaşmayan ülkelerden geçmesi 
önlenmeli. Bölgedeki bağımsız devletleri Batı’ya çekmeye çalışıyoruz. Onların başka bir yöne 
gitmelerindense, Batı'nın siyasi ve ticari çıkarlarına bağlanmalarını tercih ederiz”.  M., 
Sabuncu , Yüzyılın Petrol Savaşı, 1. baskı, İstanbul, Elya Yayıncılık, 1998, s.21. 
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Kazakistan’a yapılan doğrudan yatırımın %50.5’i ABD’ye aittir.549   Ticari-

iktisadi ilişkilerin gelişerek arttığı ABD ve Kazakistan arasında   Kasım 1997’de 

İktisadi Ortaklık Şartı imzalanırken, Kazakistan ilk kez ABD tarafından ticari ve 

yatırım projelerinde jeostratejik açıdan önemli ortak olarak ilan edilmiştir.550  

Mart 1999’da Kazakistan’da ABD Ticaret Odası’nın açılması ise ABD’nin 

Kazakistan’da önemli ticari-iktisadi çıkarlarının varlığının göstergesi olarak kabul 

edilmiştir.551   

Ticari iktisadi açıdan Kazakistan’da etki sahibi olma isteğinin  yanısıra 

ABD  1990’lı yıllarda gerek ikili  gerek çok taraflı ilişkiler çerçevesinde askeri 

varlığının temellerini de atmaya başlamıştır. Özellikle, Kazakistan’ın nükleer 

silahlardan vazgeçmesi iki ülke arasındaki askeri ilişkilerin gelişmesinde önemli 

rol oynamıştır: Washington yönetimi Kazakistan’a savunma alanında, Kazak  

Silahlı Kuvvetlerinin modernize edilmesi, personelinin eğitilmesi552 ve 

Kazakistan’ın  Hazar’da kendi deniz gücünü oluşturma çabaları553 bunlardandır. 

Askeri alanda eğitim, silahlı güçlerin altyapısının modernize edilmesi v.s. gibi 

yardımlar dışında ABD’nin Kazakistan’la  nükleer altyapının ilgasına yönelik 

Nanna-Lugara Programı çerçevesinde Semipalatinsk poligonunda işbirliğini 

sürdürmesi merak uyandırmaktadır.  Resmi olarak kapatıldığı beyan edilmesine 

karşın işlevselliğini korumaya devam eden poligonun ABD açısından önemi 

Hindistan, Pakistan ve diğer çevre ülkelerdeki nükleer denemeyi kontrol 

                                                 
549 Anlaşma 19 Mayıs 1992’de imzalanmış ve yıl sonuna kadar onaylanmıştır. 1995 yılının sonuna 

kadar uygun yatırım ortamının yaratılabilmesi için Kazak Hükümeti 70 civarında yasa ve yasal 
düzenlemeler yapmıştır. Babak, a.g.m., s.13. 

550  Nurgaliyev, a.g.m., s.2; Gerçekten de diğer Orta Asya Cumhuriyetleri ile kıyaslarsak ABD 
daha çok Kazakistan’a yatırım yapmış ve ABD’nin, bağımsızlığının yedinci yılına giren 
Kazakistan ekonomisine doğrudan yatırımı 2.1 milyar doları bulmuştur. Babak, a.g.m., s.13. 

551 Babak, a.g.m., s.14. 
552 Babak, a.g.m., s.5. 
553 Bruno, Koppiters, “Partnyorstvo Radi Mira s Tsentralnoy Aziyey”, s.2, 

www.poli.vub.ac.be/publi/etni-3/coppieters2.htm   
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edebilecek bölgede bulunuyor olmasıdır.554 Ayrıca,  ABD gerek ikili askeri 

ilişkiler gerek Barış için Ortaklık Programı555 çerçevesinde Kazakistan ve diğer 

ülkelerin savunma politikası ve stratejisini, askeri eğitimini organize ve 

geliştirmekle kalmayıp silahlı ve savunma kuvvetlerinde “demokratik” kontrol 

gerçekleştirme fırsatını elde etmektedir. Keza, NATO çerçevesinde ilişkilerin 

geliştirilmesi bölge üzerinde bilgi edinmesi, etkinliğini arttırması ve ülke üzerinde 

kontrol sağlaması bakımından önem taşımaktadır.  Bu çerçevede, ABD 1990’lı 

yıllar boyunca eski Sovyet sahasında ortaya çıkan ülkelerle ilişkileirni sağlam 

iktisadi-askeri  temele oturma çabalarında önemli adımlar atarak, bilhassa, coğrafi 

konumu nedeniyle ABD açısından jeostratejik öneme sahip ve doğal kaynaklar 

bakımından zengin Kazakistan’da varlığını pekiştirmiştir. 11 Eylül 2001’den 

sonra ABD’nin Kazakistan’a olan ilgisi  daha da artmaya başlamıştır. 

 

b.  11 Eylül 2001 Sonrası Dönem 

11 Eylül olayları ABD’nin Kazakistan’a yönelik politikalarında yeni bir 

dönüm noktası olmuştur.  Ulusal güvenlik bağlamında556 Orta Asya ülkelerinin 

                                                 
554 Babak, a.g.m., s.6. 
555 NATO, Aralık 1991'de Kuzey Atlantik İşbirliği Konseyi’ni kurmuş, eski sosyalist ülkelerin 

büyük çoğunluğuyla birlikte Kazakistan da 1997 yılında KAİK'e üye olmuştur. Fakat, bazı 
Doğu Avrupa ülkelerinin NATO'ya üyelik konusunda gösterdikleri isteklilik karşısında hem 
Rusya'nın tepkisini çekmemek hem de bu ülkeleri hayal kırıklığına uğratmamak için bir ara 
çözüm bulunmuştur: Barış İçin Ortaklık Projesi. Barış İçin Ortaklık Çerçeve Anlaşmasını 
Kazakistan 27 Mayıs 1994’te imzalamıştır.  BİO Projesi sadece askeri politika ile sınırlı değil, 
aynı zamanda  doğal afet ve çevreyi koruma gibi konulara ilişkin faaliyetlerde de 
bulunmaktadır. Koppiters, a.g.m., s.13.   

556 11 Eylül 2001 terör olayları sonrası 2002'de kabul edilen yeni Güvenlik Doktrini ile ABD, 
kendisine yönelik doğrudan bir saldırı olmadan da tehdit olarak algıladığı hedefleri vurma 
hakkını kendine tanıdığını ileri sürerek  Soğuk Savaş döneminde yürüttüğü ve sadece saldırıya 
uğradığı zaman karşı saldırı hakkını kullanacağı şeklinde özetlenebilecek stratejisinden kesin 
bir dönüş yapmaktadır. The National Security Strategy of the United States of Amerika, 
September 2002, www.whitehousse.gov/nsc/nss.html;  Ayrıca,  11 Eylül sonrasında ABD'nin 
diğer büyük güçlerle ilişkilerinde köklü bir değişim sözkonusu olmaktadır. İvo, H., Daalder 



 154 

desteğine çeşitli boyutlarda ihtiyaç duyan Washington yönetimi bölge ülkeleriyle 

temaslarını arttırarak, Afganistan557 kaynaklı terörle mücadele kapsamında Orta 

Asya bölgesine yönelik siyasi-iktisadi politikasını aktifleştirmiştir.558 ABD 

açısından Orta Asya ülkelerinin hava sahasının  askeri üslerinin ve havaalanlarının  

Afganistan’a yönelik operasyonda kullanılmasına izin verilmesi sorunu önem 

kazanmış,559 Orta Asya ülkelerinin terörle mücadele kapsamında ABD ile 

işbirliğine sıcak bakmaları Beyaz Saray yönetiminin  işini kolaylaştırmıştır: 7 

Aralık 2001’de Amerikan askerleri Özbekistan’da kendilerine tahsis edilen eski 

Sovyet havalimanı Karşi’ye (Batı literatüründe genelde  Hanabad deniliyor) 

konuşlanmaya başlarlarken, Bişkek yönetimi ile de   Kırgızistan’da bir askeri 

üssün kullanılması konusunda anlaşmaya varmıştır.560 Böylece, ABD, sadece   iki 

Orta Asya ülkesinin değil aynı zamanda  bilhassa Kırgızistan vasıtasıyla  BDT, 

KGSÖ, ŞİÖ  gibi örgütlerin sorumluluk sahibi olduğu bir alanda askeri varlığını 

ilan etmiştir. Kazakistan, her ne kadar,   ABD’ye askeri üs tahsis etme konusunda 

istekli davranmasa da, ABD çeşitli konularda yardım ve yatırımlarını  arttırma 

bahanesiyle Kazakistan hava sahasını  ve gerektiğinde acil inişler yapabilmek, 

yakıt ikmali yapabilmek için Almatı havalimanını kullanma hakkını elde 

                                                                                                                                      
and James B., Steinberg, “The Bush National Security Strategy: An Evolution”, October 2002, 
www.brookings.edu.com/policybriefs/pb109.html 

557 Afganistan, Batı Asya ile Orta Doğu ve Orta Asya ile Basra Körfezi ve Hint Okyanusu arasında 
bir geçit noktasıdır. Ülkenin bu stratejik ehemmiyeti büyük devletler arasındaki mücadeleye 
sebep olagelmiş, bu nedenle siyasi istikrarsızlık Afganistan'ın en önemli siyasi karakteristiğini 
teşkil etmiştir. Fahir, Armaoğlu , 20. Yüzyıl Siyasi Tarihi 1914-1980, cilt 1, Ankara, Türkiye 
İş Bankası Kültür Yayınları, 1993, s.762. 

558 “Tsentralnaya Azia Posle 11 Sentyabrya”, www.antiterör.kz (Merkezi Asya 11 Eylül Sonrası) 
559 ABD, Orta Asya ülkeleri liderleriyle ilk kez bu konuda anlaşmaya vararak bu ülkelerle 

ilişkilerinde yeni boyutun oluşturulmasına öncülük etmiştir. Richard, L. Armetage, “Soyuzniki, 
Druzya i Partnyorı: Mejdunarodnoye Sotrudniçestvo v Oblasti Strategii Natsionalnoy 
Bezopasnosti”, eJournalUSA, cilt 7, sayı 4, Aralık 2002, s.3, 
www.usinfo.state.gov/journals/itps/1202/iipr/toc.htm  

560   Oleg Sidorov, “Politika SŞA v Tsentralnoy Azii: Realii i Perspektivı”, 28 Ocak 2005, s.5, 
www.muslimuzbekistan.com/ru  
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etmiştir.561  

 19 Nisan 2002'de, Almatı'da gerçekleştirilen birinci Kazak-Amerikan 

çalışma grubu oturumunda iki ülke arasında savunma ve güvenlik alanında 

işbirliğine ilişkin meseleler ele alınarak Kazakistan Silahlı Kuvvetlerinin 

altyapısının geliştirilmesi konusu gündeme taşınmıştır. Temmuz 2002'de 

Kazakistan Savunma Bakanı B.K. Sembinov ve ABD Savunma Bakan Yardımcısı 

M. Rickardel arasında gerçekleşen görüşmeler sonucunda, Kazak askeri 

personelin ABD askeri okullarında eğitimine ve Kazakistan Silahlı Kuvvetlerinin 

maddi-teknik altyapısının güçlendirilmesi için ABD’nin finansal desteğinin 

arttırılması konusunda anlaşmaya varılmış,562  2003’te ABD'ye davet edilen 

Savunma Bakanı Sembinov ile ABD   Savunma Bakanlığı arasında ise 5 yıllık 

işbirliği planı kabul edilmiştir.563 Eylül 2003'te ise Kazakistan ve CENTCOM 

arasında Orta Asya bölgesinde vuku bulacak acil durumlarda işbirliğine ilişkin 

konferans düzenlenmiştir.564 Bu plan temelinde “Yabancı Askeri Finansal Destek” 

(FMF) ve “Uluslararası Askeri Eğitim ve Hazırlık” (IMET) programları hayata 

geçirilmekte565 ve sözkonusu plan uluslararası terörizmle mücadele, barış 

gücünün geliştirilmesi, Kazakistan'ın hava savunma ve hava mobil gücünün, 

Hazar bölgesi askeri altyapısının pekiştirilmesi, Amerikan yapımı askeri teknoloji 

                                                 
561 28 Nisan 2002'de Astana'da, ABD Savunma Bakanı Donald Rumsfeld ile Nursultan 

Nazarbayev, Afganistan'da görev yapan Amerikan askeri uçaklarının kaza durumlarında 
Almatı havalimanının kullanmaları sorunu konusunda görüşmüşlerdir. Nazarbaev, böyle 
durumlarda, Almatı havalimanı dışında Şımkent ve Lugovoy'daki havalimanlarının da 
kullanılabileceğini belirtmiştir. Voyennaya İstoria, Ministerstvo Oboronı Respubliki 
Kazahstan, 2002, s.1, www.mod.kz 

562 Voyennaya İstoria, a.g.m., s.1. 
563 Davletov, a.g.m., s.10. 
564 Elizabeth,Wishnick, “Strategic Consequences Of The Iraq War: U.S. Security Interests in 

Central Asia Reassessed”, May 2004, s.5, www.carlisle.army.mil/ssi  
565 Davletov, a.g.m., s.10 
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ve araç-gereçlerin sağlanması konularını kapsamaktadır.566 ABD’nin Kazakistan 

veya diğer Orta Asya ülkeleriyle askeri alanda ilişkilerini geliştirme ve işbirliğini 

arttırma çabalarında Hazar bölgesi askeri altyapısını pekiştirme niyeti dikkat 

çekmektedir. Gerçekten de Afganistan kaynaklı terörle mücadele sebebiyle Orta 

Asya bölgesine yerleşen Washington yönetiminin   Hazar Denizinin Kazakistan 

kıyısındaki Atırau eyaletinde bulunan kışlanın onarımı ve yenileştirilmesi567  ve 

Kazak deniz gücünün yapılandırılmasına destek vermeye başlaması ABD’nin  

bölgede bulunma amacını terörle mücadele dışında daha  geniş bir çerçevede ele 

almamız gerektiğine işaret etmektedir. Bu doğrultuda, gerek ikili düzeyde gerek 

NATO çerçevesinde568 Astana yönetimi ile askeri ilişkilerini pekiştirmeye devam 

eden ABD’nin  Hazar’da Kazakistan’ın askeri gücüne  geliştirme girişimlerine 

yardım etme  politikasını 1998’de ortaya attığı  enerji güvenliği söylemini hayata 

geçirmek için bir basamak olduğunu ileri sürmek mümkündür ve gerçekten de,   

ABD için dünyamızın sadece güvenli değil aynı zamanda daha selametli hale 

getirilmesi bunun için ekonomi güvenliğinin sağlanması önem kazanırken buna 

bağlı olarak enerji kaynakları ve rotalarının çeşitlendirilmesi ile enerji 

                                                 
566 Gennadi Andreev, “Strategii 2030- Desyat Let”, İzvestia Kazahstan, 18 Ekim 2007, s.3,   

www.izvestia.kz  
567  “Segodnya v Atırau Sostoyalas Ofitsialnaya tseremoniya otkrıtiya Kazarm, Kotorıye Bıli 

Postroyenı v Ramkah Amerikanskoy Programı Zarubejnogo Finansirovaniya (FMF), 23 
Temmuz 2004, www.kazakh.ru/news/id/608/+atyrau  

568 2003-2004 yıllarında NATO Genel Sekreter yardımcıları nezdinde Kazakistan'a bir çok kez 
resmi ziyaret gerçekleştirilmiştir. 2004 yılında N. Nazarbaev'in Almatı'da NATO Genel 
Sekreteri ile görüşmeleri sonucunda terörizm, köktendincilik, uyuşturucu ve silahların yasadışı 
yollarla ticaretine karşı işbirliği yapılması konusunda anlaşmaya varılmıştır. Keza, Mart ve 
Ekim 2005, Temmuz ve Eylül 2006'da NATO Genel Sekreterinin Orta Asya ve Kafkaslar’daki 
özel elçisi R. Simmons'un Kazakistan'a gelerek siyasi ve askeri diyalogu geliştirme yönündeki 
arzularını yeniden beyan etmesi bölgesel güç dengesi bağlamında önemli gelişmelerdir. 31 
Ocak 2006'da Kazakistan Savunma Bakanı yardımcısı B. Sembinov başkanlığındaki heyet ile 
NATO arasında işbirliği konusunda özel bir proje kabul edilmiştir. Sözkonusu proje 
Kazakistan ve NATO arasında işbirliğinin arttırılması ve bölgesel, uluslararası istikrara ilişkin 
önemli meseleler hakkında diyalogun derinleştirilmesini amaçlamaktadır. Kazahstan Men 
Ğalamdık Jane Aymakhtık Kauipsizdik, NATO, www.mid.kz (Bölgesel ve Global İstikrar) 
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güvenliğinin sağlanması  ön plana çıkarılmaktadır.569 Bu çerçeve içinde, Aralık 

2001’de ABD’yi ziyaret eden N.Nazarbayev ile Bush ortak beyanatlarında uzun 

vadede stratejik ortaklığın pekiştirilmesi konusuna vurgu yapılırken, ABD, iki 

ülke arasında imzalanan Enerji Sektöründe Ortaklığa İlişkin Deklarasyon,570  

Ekonomik Ortaklık ve Hyuston İnisiatifi571 gibi belgelerle Kazakistan 

ekonomisinde varlığını pekiştirmeye devam etmektedir. Ekim 2003'te Avrupa ve 

Avrasya'dan sorumlu Bakan Elizabeth Jones’un  ABD'nin Orta Asya'ya yönelik 

güvenlik, enerji ve iç reform meselelerini kapsayan 3 grup çıkarının olduğunu 

beyan etmesi ise572 Washington’un daha uzun bir süre bölgeyle temaslarını 

sürdürmeye niyetli olduğunu ortaya koymaktadır.  Bu doğrultuda, Condoleeza 

Rice’ın 2005’te Dışişleri Bakanlığı’ndaki Güney ve Orta Asya bürolarını tek çatı 

altında birleştirerek bundan sonra bir bütün olarak (Büyük Orta Asya) ele alma 

girişimi573  dikkat çekerken,  böyle bir çabanın aslında Afganistan, Pakistan, 

Hindistan gibi güney Asya ülkelerinin Hazar havzası enerji sistemine dahil 

edilmesine hizmet ettiği göze çarpmaktadır. Diğer bir ifade ile ABD, enerji 

güvenliği politikasına  uygun olarak boruhattı seçeneklerinin çeşitlendirilmesi ve 

Hazar petrollerini Afganistan ve Pakistan üzerinden Hint  Okyanusuna taşıma 

arzusunu açıkça ortaya koymakta ve bu bağlamda Hazar’da en çok petrol 

rezervine sahip olan Kazakistan ile ilişkilerin genişletilmesi ve işbirliğinin 

                                                 
569 Alan P. Larson, “Ekonomiçeskiye Prioritetı Strategii Natsionalnoy Bezopasnosti”, 

eJournalUSA, cilt 7, sayı 4, Aralık 2002, s.1, www.usinfo.state.gov/journals/itps/1202/ijpr/pj7-
4larson.htm   

570 Timur, Davletov, “Astana-Washington: Novıye Gorizontı Sotrudniçestva”, 8 Eylül 2006, 
Kazahstanskaya Pravda, s.4, www.kazpravda.kz   

571 2001’de ABD’de Nazarbayev-Bush  görüşmesi sırasında Nazarbayev tarafından dile getirilen 
Hyuston İnisiyatifi iki ülke özel sektörünün yakınlaşmasını öngörmektedir.  “Zayavleniye K. 
Tokayeva o Naçale Realizatsii Hyustonskoy İnitsiyativı”, 3 Ekim 2002,  s.1, 
www.ru.government.kz/documents/publications/page93 

572 Wishnick, a.g.m., s.6. 
573 Richard, A. Baucher,”Yjnaya i Tsentralnaya Asia”, eJournalUSA, Eylül 2006,  s.1, 

www.usinfo.state.gov/journals/itps/0906/ijpr/sca.htm  
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pekiştirilmesi önem kazanmaktadır. Beyaz Saray yönetiminin günümüzde  374 

ABD sermayeli şirketi Kazakistan’da faaliyette bulunmakta574 ve 2002’den 

itibaren 10 yıl içinde Kazak petrol sektörüne 150-200 milyar ABD doları tutarında 

yatırım yapılması hedeflenmektedir.575  Ayrıca,  Kazak petrolünün  bir kısmının 

Bakü-Ceyhan boruhattı ile taşınmasının sağlanması ABD için güncelliğini 

korumakta, çünkü, Azeri petrol üretiminin 2008’den sonra düşüşe geçeceği 

iddialarından sonra daha çok siyasi menfaatlerin gözetilerek yapıldığı iddia edilen 

Bakü-Ceyhan’ın kapasitesine uygun olarak çalışabilmesi için Kazakistan’ın 

Kaşagan sahasından çıkan petrole ihtiyaç artmaktadır.576  

ABD’nin iç reformlara ilişkin girişimleri  bölge ülkelerinin istikrarı ve 

ulusal güvenlikleri bağlamında ciddi tehdit yaratmıştır. Özellikle, askeri üs 

edindiği Özbekistan ve Kırgızistan’da bu yöndeki girişimlerini çeşitli sivil toplum 

kuruluşları aracılığıyla arttıran Washington yönetimi Özbekistan’ı sık sık insan 

hakları ihlali nedeniyle köşeye sıkıştırmaya çalışırken Kırgızistan’daki ABD 

elçiliği 2005’te cumhurbaşkanı Akayev muhaliflerini açıkça desteklemiştir.577 

Buna karşılık, Çin ve Rusya, Amerikan müdahaleciliğine ve yayılmacılığına 

yönelik  ortak tepkilerini Şanghay İşbirliği Örgütü çerçevesinde ortaya koyarak  

“dünyadaki uygarlıkların ve onların gelişim yollarının çeşitliliğinin korunması ve 

buna saygı duyulması; siyasal ve toplumsal sistemlerin ve onların gelişimlerinin 

farklılığının diğer devletlerin iç işlerine karışılmasına bir bahane olarak 

                                                 
574 Davletov, a.g.m., s.8 
575 “Zayavleniye K. Tokayeva o Naçale Realizatsii Hyustonskoy İnitsiyativı”, 3 Ekim 2002,  s.1, 

www.ru.government.kz/documents/publications/page93 
576 N.B. Godlevskaya, “Postsovetskaya Tsentralnaya Azia: Razvitiye Magistralnoy 

Nefteprovodnoy i Gazoprovodnoy İnfrastrukturı”, Uralski Gosudarstvennıy Universitet im. 
A.M .Gorkogo, 2006, s.3, www.ogbus.ru/authors/Godlevskaya  

577 Sidorov, a.g.m., s.7. 
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kullanılmaması gerektiğini” beyan etmişlerdir.578  

Gerçi, Washington yönetimi bölgede Çin ile Rusya’ya karşı açıkça cephe 

almamakta, bilakis, işbirliğinin arttırılması ve ilişkilerin arttırılmasında yana 

olduğu yönünde açıklamalarda bulunmaya devam etmekte,579 bununla birlikte, 

bölgede askeri varlığını arttırarak ve bölge ülkelerine mali v.s. konularda 

yardımını arttırarak bölge ülkelerinin kendisine yakın tutmaya, böylece uzun 

vadede Rus nüfuzunu azaltmaya çabalamaktadır.580 Bu çerçevede, “ABD'nin 

terörizmle mücadele söylemi gerçekten de amacına yönelik midir yoksa güç 

mücadelesinin bir parçası mıdır?” sorusu akıllardan çıkmamaktadır.581 Ancak, 

ABD’nin coğrafi açıdan uzakta bulunduğu Orta Doğu ve Orta Asya 

bölgelerinde582 üslenerek kendisine rakip olabilecek kapasitedeki devletleri 

                                                 
578 Deklaratsia Pyatiletiya Şanghayskoy Organizatsii Sotrudniçestva, 15 Haziran 2006 , 

Şanghay, www.sectsco.org 
579 Ancak  ABD'nin terörle mücadelede mevcut bölgesel yapılara katılmayıp veya onların 

gelişmelerini desteklemeyip kendi çözüm yollarını ileri sürme dikkat çekicidir. Oysa Orta 
Asya'da terörle mücadele kapsamında yaşanan gelişmeler ve çeşitli oluşumlar dikkate alınması 
gereken unsurlardır. Özellikle, bölgesel gelişmelerin akışını derinden etkileme kapasitesine 
sahip Şanghay İşbirliği Örgütü bölgesel güvenliğin sağlanmasında önemli bir oluşumdur. 
Kolektif Güvenlik Sözleşmesi ve Bağımsız Devletler Topluluğu çatısı altında 1999 yılında 
kurulan Anti-terör Merkezi de bölgesel istikrarın ve güvenliğin sağlanmasında başvurulması 
gereken oluşumlardandır. Nitekim sözkonusu iki örgütün kurumsallaşma süreci tarafların da 
olumlu tutumları sonucu son hızıyla devam etmektedir. Nihayetinde terörizme karşı ortaklaşa 
mücadelete terörün yok edilmesinde vazgeçilmez yöntemlerden biri olmalıdır. 

580 S. S. Jiltsov ve A. M. Uşkov, “Politika SŞA v Kaspiskom Regione: Osnovnıye İtogi i 
Tendentsii (Posle Sentyabrya 2001g.)”, Moskova, Rossiski Universitet Drujbı NArodov, 18 
Aralık 2003, s.8, www.humanities.edu.ru/db/msg/50960  

581 Nitekim, Bush önderliğindeki Washington yönetimi Irak işgalinden sonra Irak'a saldırmasında 
en önemli neden olduğu ileri sürülen kitle imha silâhlarını Irak topraklarında “bulamayınca”, 
bu sefer İran üzerinde nükleer silâh nedeniyle baskı uygulamaya başlamıştır. Oysa, “İsrail'in, 
tek olmasa dahi Orta Doğu'da en önemli bir nükleer güç olduğu artık herkes tarafından bilinen 
bir gerçektir. Bu olgu uzun zamandan beri bilinmekte, fakat Amerikan güvenliği açısından 
tehdit olarak algılanmamaktadır”. V., İ., Maksimenko,  “Geostrategiçeskoye Znaçeniye 
Sredney (Tsentalnoy) Azii v Mejdunarodnıh Otnoşeniyah Naçala XXI Veka” Geopolitiçeskoe 
İzmereniye İstorii i Sredneaziatski Vopros (Otvet Opponentam), Vostok, Nauka Yayınları 
Moskova , sayı 5, 2003, s.79. 

582 Sözkonusu bölgeler stratejik değere sahip doğal kaynaklar açısından zengin topraklardır. 
Günümüzde ispatlanmış ve tahmini petrol rezervlerinin %80 gibi çok önemli bir bölümü Orta 
Doğu, Hazar havzası ve Rusya'nın Sibirya bölgelerinde bulunmaktadır.V.,İ., Maksimenko, 
“Geostrategiçeskoye Znaçeniye Sredney (Tsentalnoy) Azii v Mejdunarodnıh Otnoşeniyah 
Naçala XXI Veka. Rasşirennıye Tezisı K Diskussii “, Vostok , Nauka Yayınları Moskova , 
sayı 3, 2003, s.73. (21. yüzyıl Başlarında Uluslararası İlişkilerde Merkezi Asya'nın Jeostratejik 
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denetim altında tutmaya yöneldiği açıkça ortaya çıkmaktadır. Petrolün 

tükenilebilir bir kaynak olması dikkate alındığında, ABD sözkonusu bölgelerde 

etkinlik sağlayamazsa, bulunduğu küresel güç konumundan diğer sanayi 

devletlerin seviyesine düşme tehlikesiyle karşı karşıya kalmaktadır583. Nitekim, 

Washington yönetiminin teröre karşı mücadele söylemini Orta Asya'daki enerji 

kaynaklarını kontrol etmek ve bölgenin iç politikasına karışmak için kullanıldığı 

iddia edilmektedir.584  Bu çerçevede, ABD yayılmacılığı  Rus-Çin yakınlaşmasını 

tetiklemekte ve Pekin ile Moskova yönetimleri hem kendi aralarında hem bölge 

ülkeleriyle ikili düzeyde ilişkilerini geliştirerek ve ortaklaşa hareket ederek bölge 

üzerindeki varlıklarını pekiştirmek istemektedirler. Kolektif Güvenlik 

Sözleşme'sinin ve Şanghay Beşlisi'nin örgüte dönüştürülmeleri, diğer kurumların 

işlevselleştirilmelerine; askeri-siyasi ve iktisadi alanda işbirliğinin 

derinleştirilmesi ve arttırılmasına ilişkin çabalar, bölgesel güç mücadelesi 

bağlamında önem arzetmektedir. 2005'te Afganistan İslam Cumhuriyeti ile 

Şanghay İşbirliği Örgütü arasında bir Bağlantı Grubunun kurulmasına ilişkin 

Protokol imzalanarak585 ŞİÖ çatısı altında Afganistan sorunuyla doğrudan 

ilgilenme meselesi gündeme oturmuştur. 

 

 

 

 

                                                                                                                                      
açıdan Önemi) 

583 Maksimenko, a.g.m., s.73. 
584 Wishnik, a.g.m., s.19. 
585 Buna göre karşılıklı çıkar çerçevesinde Şanghay İşbirliği Örgütü ile Afganistan arasında 

işbirliğinin geliştirilmesi için bir bağlantı grubunun oluşturulması öngörülmektedir. Protokol 
Şanghayskoy Organizatsii Sotrudniçestva i İslamskoy Respubliki Afganistan o Sozdanii 
Kontaktnoy Gruppı Şos-Afganistan, Pekin, 4 Kasım 2005, www.sectsco.org 
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4. Türkiye Cumhuriyeti’nin Kazakistan’a Yönelik Tutumu 

Kazakistan'a yönelik politikaları değerlendirilirken, Türk dış politikasının 

dayandığı temel unsurlara değinmemiz konumuz açısından önem kazanmaktadır. 

Zira, Soğuk Savaş dönemi boyunca zaman zaman Batı'yla ilişkilerde bir takım 

sorunlar yaşansa bile çıkarlarını ve güvenlik bağlantılarını Batı Bloku ile 

özdeşleştirmesi nedeniyle Türk dış politikası Batı ekseninde oluşturulmuş, keza, 

Türkiye'nin bulunduğu coğrafyanın ABD ve müttefikleri açısından sahip olduğu 

önem itibarıyla Batı dünyası da Türkiye'yi kendi ekseninde tutmaya dikkat 

etmiştir. Dolayısıyla Türkiye iki kutuplu dünya düzeni süresince ABD/Batı 

merkezli dış politika izlemiştir. Soğuk Savaşın sona ermesiyle Türk dış 

politikasına yeni boyutlar eklenmiş, fakat uluslararası sistemde meydana gelen 

değişimler Türkiye'nin müttefikleriyle olan ilişkilerinde köklü bir dönüşüme 

neden olmamıştır. 

 Sovyetler Birliği’nin ülke ekonomisinin yeniden yapılandırılmasına ilişkin 

kararlarını 1988'den itibaren uygulamaya başlanmasıyla Türk–Sovyet ticari-

iktisadi alandaki ilişkileri ivme kazanmış, bununla birlikte Türkiye, Orta Asya  

bölgesindeki Sovyet cumhuriyetleriyle doğrudan ilişki kurmamaya dikkat etmiştir. 

Türkiye'nin bu temkinliliğinin temelinde SSCB'yi tehdit edebilecek tavırlar 

sergiliyormuş görüntüsünü vermeme ve bu yönde bir niyeti olmadığını teyit etme 

düşüncesi yer almaktadır586. Nitekim, cumhuriyetin kuruluşundan bu yana, 

Osmanlı İmparatorluğunun son yıllarını etkisi altına almış olan Turancı 

maceraların tehlikelerinin bilincinde olan Türkiye Cumhuriyeti yöneticileri, 

                                                 
586 Mustafa, Aydın, “Global Değişim ve Genişleyen Türk Dünyası: Türkler ve Türkiler”, Şaban, 

H.Çalış, (ed.) Türkiye'nin Dış Politika Gündemi Kimlik, Demokrasi, Güvenlik,, 1.basım, 
Ankara, Liberte Yayınları, 2001, s.278. 
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özellikle Sovyet sınırları içinde yaşayan “dış Türklere” herhangi bir resmi ilgi 

göstermekten uzak durmuşlardır.587 Böylelikle, Türkiye, SSCB'de Gorbaçov ile 

başlatılan reformların tetiklediği Sovyet Müslümanlarının milliyetçi uyanış 

hareketlerinden de uzak durmayı yeğleyerek SSCB'nin toprak bütünlüğüne saygı 

göstermiş, hatta Gorbaçov ile başlayan süreçte dış dünyaya kapıları açılan 

sosyalist Müslüman ülkelerle sınırlı da olsa doğrudan ilişkiler kurma fırsatını 

yakalamasına rağmen bu ülkelerle Moskova üzerinden bağlantı kurmayı tercih 

etmiştir.  

 1990 yılında Kazakistan ve Orta Asya ülkeleri egemenliklerini588 ilan edince 

Türkiye de ilgisini yavaş yavaş merkezden cumhuriyetlere kaydırmış, üst düzeyde 

olmasa bile temsil düzeyi düşük tutulan delegasyonlar karşılıklı ziyaretlere 

başlamışlardır. 1990 yılının ekim ayında egemenliğini ilan eden Kazakistan 

Sovyet Sosyalist Cumhuriyetinin Kültür Komitesi ile Türkiye Cumhuriyeti Kültür 

Bakanlığı aynı yılın aralık ayında Almatı’da bir niyet protokolü imzalayarak589 

ilişkilerin temelini atmışlardır. İki ülkenin hükümetleri arasında imzalanan bu 

protokol eğitim ve bilim, basım ve yayın, turizm, radyo-televizyon, ulaşım, 

haberleşme, iktisadi ve ticari işbirliği, mesleki eğitim gibi maddelerden 

                                                 
587 Aydın, a.g.m., s.277. 
588 SSCB'nin dağılması sürecinde ortaya çıkan egemenlik kavramı bağımsızlığa giden yolda 

önemli bir adımdır, fakat bağımsızlık demek değildir. Cumhuriyetlerin yerel yasalarının 
Birlik yasaları üzerinde öncelik sahibi olduğunu, bu cumhuriyetlerin kendi kaynakları ve iç, 
dış politikaları üzerinde denetim sahibi olduklarını fakat merkezle olan konfederal bağların 
koparmamayı ifade etmektedir. Aydın,, Mustafa, “Kafkasya ve Orta Asya'yla İlişkiler”, Oran, 
a.g.e., s.373. 

589 Buna göre, taraflar, karşılıklı olarak eğitim alanlarındaki tecrübelerinden yararlanarak 
birbirlerine destek olacaklarını, iki ülke arasında ticari ve iktisadi ilişkileri geliştirme, ortak 
girişimler kurma, doğrudan ihracat ve ihracatı geliştirmek için gerekli tedbirleri alacakları 
konusundaki niyetlerini belirtmişlerdir. Türkiye, her yıl ülkesinde eğitim ve bilim 
kurumlarında eğitilmek üzere Kazak öğrencileri kabul edeceği niyetini, 30 hat girişli 30 hat 
çıkışlı telefon şebekesi kurmaya hazır olduğunu, ayrıca, Türk Hava Yollarının Almatı'yaA.g.e. 
doğrudan uçması konusundaki arzusunu dile getirmiştir. Türkiye ile Türk Cumhuriyetleri ve 
Türk Toplulukları Arasında Yapılan Anlaşmalar, İlişkiler ve Faaliyetler, 1990-1992,  
T.C., M.E.B., Talim ve terbiye Kurulu Başkanlığı, Türk Cumhuriyetleri ve Türk Toplulukları 
Daire başkanlığı Dairesi Yayınları, Yayın No.I/1, Birinci Kitap,  Ankara, 1993. 
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oluşmaktadır. Niyet Protokolünün imzalandığı gün Türkiye adına Kültür Bakanı 

N. Kemal Zeybek ile Kazak SSC adına Kültür Komitesi Başkanı K.Sandanbaeva 

tarafından 2 yıl için Kültür İşbirliği Sözleşmesi imzalanmıştır.590  Kazak SSC ile 

Türkiye Cumhuriyetleri arasında kültür, bilim-eğitim haricinde ulaştırma, 

haberleşme, vize muafiyetine, tıp ve sağlık alanına, ticari ve ekonomik işbirliğine 

dair işbirliği protokolleri ve sözleşmeler imzalanmıştır. Eğitim alanında sağlanan 

anlaşmalar sonucu daha sonraki yıllarda binlerce Kazakistanlı genç Türkiye'nin 

eğitim kurumlarında öğrenim görmüşler ve Türkiye, Kazakistan’la eğitim, kültür 

alanlarında ilişkilerini geliştirmeye devam etmiştir.591 Türkiye’nin  “Büyük 

Öğrenci Projesi”592 dışında  Kazakistan’ın Türkistan şehrinde 1992’de kurulan 

Ahmet Yesevi adındaki uluslararası Türk-Kazak üniversitesi iki ülke arasında 

eğitim alanında atılan önemli adımlardan biri olarak kabul edilirken,593 Türk özel 

vakıflar tarafından Kazakistan’da işletilmekte olan  28 Kazak-Türk lisesi ve bir 

ilköğretim okulu594 Türkiye’nin dışa açılması ve bölgedeki geleceği adına  atılan 

                                                 
590 Bu sözleşme ile taraflar kültür alanında işbirliği yapma arzularını ortaya koymakta, tarihi İpek 

Yolu projesinin gerçekleştirilmesi için işbirliği yapacaklarını dile getirmektedirler, Türkiye, 
Kazakistan'ın tarihi kenti Otırar'da bulunan Aslanbaba türbesinin onarımını üstlenmekte, 
türbenin yakında bir cami inşa edeceğini bildirmektedir. A.g.e. 

591 1992 yılından 2005 yılına kadar Türkiye’nin yüksek öğrenim kurumlarına 3150 Kazak genci 
kabul edilmiştir. Bunlardan 1388’i mezun olurlarken 658’i eğitimlerine devam etmektedirler. 
Bunlardan 529’u lisans, 892u yüksek lisans ve 40’ı doktora yapmaktadırlar. Bkz. 
Sotrudniçestvo so Stranami Evropı i Ameriki: Sotrudniçestvo Respubliki Kazahstan s 
Turetskoy Respublikoy, Kazakistan Dışişleri Bakanlığı, 4 Aralık 2006,  www.mfa.kz  

592 “Büyük Öğrenci Projesi; Türk Cumhuriyetlerinin ve Türk Topluluklarının, yetişmiş insan gücü 
ihtiyaçlarını karşılamaya yardımcı   olmak, Türkiye dostu genç bir nesil yetiştirmek ve Türk 
Dünyası ile kalıcı bir kardeşlik ve dostluk köprüsü     kurmak, Türkçeyi öğretmek ve Türk 
kültürünü tanıtmak, Türk Dünyası'nda yer alan ülkeleri, bu ülkelerin kendi aralarındaki 
ilişkileri geliştirerek bir büyük şemsiye oluşturmak amacıyla uygulamaya konulmuştur”.  Proje 
1992-1993 öğretim yılından itibaren uygulanmaya konulmuştur. Büyük Öğrenci Projesi,  TC 
Milli Eğitim Bakanlığı,  www.yeogm.meb.gov.tr/hizmetler/bop.html  

593 Günümüzde üniversite bünyesinde bulunan  11 fakültede Kazakistan ve Türk uyruklu 
öğrenciler dışında daha 28 yabancı ülkeden gelen toplam 25 000 öğrenci eğitim görmekte. 
1000’den fazla olan öğretim üyelerinden 63’ü ise Türk uyrukludur. Sotrudniçestvo so 
Stranami Evropı i Ameriki Sotrudniçestvo Respubliki Kazahstan s Turetskoy 
Respublikoy, Kazakistan Dışişleri Bakanlığı, www.mfa.kz  

594 Türkiye-Kazakistan Cumhuriyeti Siyasi İlişkileri, TC Dışişleri Bakanlığı, 30.11.2007, 
www.mfa.gov.tr 
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önemli adımlardan biri olmuştur.595 

Türkiye, genel olarak Kafkasya ve Orta Asya bölgesindeki yeni bağımsız 

devletlerle ilişkilerin başlangıcında596 ortak bir tarihe ve kültürel değerler gibi 

unsurlara vurgu yapmaya dikkat etmiş ve kültürel alanda bağlantıların 

güçlendirilmesine önem vermiştir. Bu açıdan, Orta Asya bölgesinde yeni bağımsız 

cumhuriyetlerin ortaya çıkmaları Türkiye’nin kültür politikasına yeni bir yön 

vermiş ve Türkiye tarihsel bağları olan bu ülkelerle ilişkilerini  ağırlıklı olarak 

kültürel boyutta geliştirmeye başlamış,597 hatta Türk terminolojisinde Orta Asya 

ülkeleri ile yakınlığı vurgulamak için yeni bir tanım geliştirilmiştir: Orta Asya 

Türk Cumhuriyetleri. Yeni cumhuriyetler ile bağlantıların geliştirilmesi ve 

pekiştirilmesi doğrultusunda  TC Kültür Bakanlığı Halk Kültürlerinin Araştırma 

ve Geliştirme Genel Müdürlüğü bünyesinde Türk Dünyası Araştırma Şubesi 

kurulmuş, bunu Dışişleri Bakanlığı Türk İşbirliği ve Kalkınma Ajansı (TİKA),598 

Türk Kültür ve Sanatları Ortak Yönetimi (TÜRKSOY)599 gibi yeni kurumlar 

                                                 
595 Cumhurbaşkanı T.Özal yurtdışında Türk okullarının açılmasına büyük önem atfetmiştir. Yeni 

bağımsız cumhuriyet yönetimlerinin bu okullar ile ilgili endişelerini onlarla bizzat görüşerek 
halletmeye çalışan T.Özal’ın, ölümünden önce  Nisan 1993’te gerçekleştirdiği Orta Asya 
gezisine sırf okullar için çıktığı ileri sürülmektedir. “Türk Milletinin Yitiği. Vefatının 
13.yıldönümüne Merhum Turgut Özal’ın Aziz Hatırasına”, 
www.forumankebut.net/forum/turgut-ozal-ortaasya  

596 19 Ağustos 1991'de Moskova'da Gorbaçov'a karşı başlatılan darbe girişimi, başarısız olmasına 
karşın SSCB’nin sonuna giden süreci hızlandırmış, darbe girişimi sonrasında Orta Asya ve 
Kafkasya ülkelerinden bazıları bağımsızlıklarını ilan etmişler, Kazak Sovyet Sosyalist 
Cumhuriyeti ise bağımsızlığını ilan etme konusunda temkinli davranmıştır. Zaten Türkiye 
Cumhuriyeti de Kazak SSC'nin bağımsızlığını ilan ettiği 16 Aralık 1991'de (henüz SSCB'nin 
resmen dağıldığı ilan edilmemiştir) Kazakistan ile birlikte tüm diğer Orta Asya devletlerinin 
bağımsızlıklarını tanımış ve bu ülkelerin bağımsızlıklarını tanıyan ilk ülke olmuştur. Türkiye-
Kazakistan Cumhuriyeti Siyasi İlişkileri, TC Dışişleri Bakanlığı, 30.11.2007, 
www.mfa.gov.tr  

597 Türk Dünyası, TC Kültür Bakanlığı, 16.12.2007, www.kultur.gov.tr  
598  TC Bakanlar Kurulu’nun 24 Ocak 1992 tarihli kararıyla  Dışişleri Bakanlığına bağlı bir teşkilat 

olarak kurulan TİKA 28 Mayıs 1999’da Başbakanlığa bağlanmıştır. TİKA, başta Türk dilinin 
konuşulduğu ülkeler ve Türkiye’ye komşu ülkeler olmak üzere gelişme yolundaki ülkelerin 
kalkınmalarına yardımcı olmak, bu ülkelerle ekonomik, ticari, teknik, sosyal, kültürel, eğitim,  
alanlarında işbirliğini projeler ve programlar aracılığyla geliştirmek amacı ile kurulmuştur. 
Türkiye İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı, www.tika.gov.tr  

599 Türk Dili Konuşan Ülkeler arasında karşılıklı dostane ilişkiler kurarak, ortak Türk kültürünü, 
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izlemiştir.  Türkiye, Kafkaslar ve Orta Asya’da politikalarını “mümkün olduğu 

kadar tüm bölge ülkelerini içinde barındıracak platformlara taşıma”600 gayreti 

içinde olduğundan bu ülkelerin ECO’ya katılmalarına ve  KEİT’in kurulmasına 

öncülük etmiş, NATO’nun  BİO projesini desteklemiş, ayrıca, Türkiye’deki çeşitli 

üniversite ve valilik v.s. bünyelerinde Türk Dünyası Araştırma Merkezleri  

kurulmuştur. 

Kazakistan ve diğer Orta Asya cumhuriyetleri de bağımsızlığa doğru giden 

süreçte ve bağımsızlıklarını elde etmek için ihtiyaç duydukları desteği öncelikle 

Türkiye'den beklediklerini beyan etmişlerdir. Yeni bağımsız devletlerden 

Türkiye'ye ve Türkiye'den bu devletlere üst düzeyde gerçekleştirilen resmi 

ziyaretler hız kazanarak ilişkiler yeni bir boyut kazanmıştır. 1991'de Türkiye'yi 

ziyaret eden Kazak Devlet Başkanı N. Nazarbayev'in ifade ettiği gibi 21. Yüzyıl 

“Türk Yüzyılı“ olarak hayal edilmeye başlanmış, daha birkaç yıl öncesine 

Türkiye'de dış Türklerden bahsetmek ırkçı eğilimlerin göstergesi olarak 

algılanırken,601 şimdi “Adriatik'ten Çin Seddine kadar Türk Dünyasından” 

rahatlıkla bahsedilebilir olmuştur. Yeni bağımsız devletler açısından, siyasi, 

kültürel ve iktisadi desteğe ve yardıma ihtiyaç duydukları bir dönemde ortak 

geçmişe ve kültürel değerlere sahip oldukları Türkiye gibi önemli bir ülkenin 

kapılarını sonuna kadar açarak kendilerini ”kucaklaması” bu ülkelere büyük bir 

moral sağlamıştır.602  Ülke içinde bu tür ortak geçmişe vurguya dayalı söylemlerin 

                                                                                                                                      
dilini, sanatını, tarihini, kültür sanat ürünlerini, tarihi mirasını ve tüm kültürel değerlerini 
araştırarak ortaya çıkarma ve bu değerleri geliştirmek, tanıtmak,ve gelecek kuşaklara aktararak 
ortak Türk kültür ve sanatını kalıcı kılma amacı taşıyan TÜRKSOY 12 Temmuz 1993 tarihinde 
Almatı’da kurulmuştur. Resmi dili Türkçe merkezi ise Ankara’dır. Türk Kültür ve Sanatları 
Ortak Yönetimi (TÜRKSOY), TC Kültür Bakanlığı,10.12.2007, www.kultur.gov.tr  

600 Hasret Çomak, 21’inci Yüzyıda Şangay İşbirliği Teşkilatının yeni Yönelimleri ve Türkiye ile 
Yeni İşbirliği yaklaşımları”, Sandıklı a.g.e., s.247. 

601 Aydın, a.g.m., s.380. 
602 Kuşkusuz, iki kutuplu dünya düzeninin sona erdiği bu dönemde gerek yeni bağımsız devletler 
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canlı tutularak kendi kamuoyunun desteğini sağlamasına paralel olarak Türk dış 

politikasının, eski Sovyet topraklarında varlıklarını sürdüren Türk kökenli 

devletlere yönelmesi ABD ve müttefikleri tarafından da desteklenmiştir. ABD 

açısından, Moskova'dan boşalan yerin Batı karşıtı güçler tarafından 

doldurulmasından ziyade Müslüman Türkiye gibi Müslüman (İran’dan garklı 

olarak Orta Asya devletlerinin tümü Sünnidir) fakat laik ve demokratik bir yapıyı 

temsil eden Türkiye devletince doldurulması önemliydi. Dolayısıyla, Orta Asya'da 

bağımsızlıklarını kazanan devletlere yönelik “Adriyatik'ten Çin Seddine Kadar 

Türk Dünyası” söylemiyle anlam kazanan Türkiye'nin tutumu Batı dünyasının 

tepkisine maruz kalmamıştır.   

Türkiye’nin Kazakistan’a ve genel olarak Orta Asya bölgesine yönelik ilgisi 

açıkça ifade edilmese bile topraklarında önemli oranda Türk ve Müslüman 

unsurun yaşadığı Çin ve Rusya tarafından endişeyle karşılanmıştır. Bunun en 

önemli sebeplerinden biri “Panislamizm ve Pantürkizm ile ilgili 

spekülasyonlar”603 ve diğeri enerji kaynaklarına ilişkin çıkar mücadelesidir. 

Türkiye, yeni cumhuriyetler ile bağlantı kurduğundan beri bu ülkelerle kültürel 

alanda ilişkilerini geliştirme ve pekiştirme girişimlerinin ötesinde Türkçü ve aşırı 

dinci eğilimlere destek vermemiş, bu yönde bir politika benimsememiştir. Fakat,   

                                                                                                                                      
gerek Türkiye açısından basit milliyetçi söylemlerin ötesinde değişik politik ve iktisadi 
hesapların/çıkarların sözkonusu olduğu inkâr edilemez. Bu nedenle, kabul etmek gerekir ki, 
tarihte nadir olarak gerçekleşebilecek olan aynı kökene aynı geçmişe sahip ve eskiden aynı 
yurdu paylaşan, ama çeşitli nedenlerle birbirlerinden uzakta varlıklarını sürdürmek zorunda 
kalan “halkların tarihi buluşmasının” getirdiği “Türklük” etkeni, doğal olarak, ilişkilerin ilk 
döneminde gerçekçi bir dış politika hesaplarının önüne geçmiş gibi gözükse bile, Türk 
yönetiminin kendi kamuoyu nezdinde yeni bağımsız ülkelerle ilişkileri bağlamında destek 
sağlaması için başvurulan bir yol olarak değerlendirilmelidir. 

603 Roy, a.g.e., s.261;  Merkezkaç eğilimin yaşandığı 1990’lı yılların başlarında  bu “ideale” 
erişileceğine ilişkin söylemleri destekleyen kalabalık gruplar ortaya çıkmıştır. Örneğin, Nisan 
1990’da Kazakistan’da kurulan  Alaş Ulusal Özgürlük Partisi, Eski Sovyetler Birliği’ndeki ve 
Doğu Türkistan’daki Türk halkalarını Büyük Türkistan Cumhuriyeti’nde birleşmeye davet 
etmiştir. Kesici, a.g.e., s.250. 
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değişik Türk milliyetçi grupların söylemleri ve Eski Sovyet coğrafyasındaki 

ayrılıkçı gruplara verdiği destek başta Rusya ve Çin olmak üzere yeni bağımsız 

cumhuriyet yönetimlerinin tepkisini çekmiştir.604 Rusya,  ilk etapta, yakın 

çevresini hayati çıkarlarının bulunduğu alan olarak  tepkisini ortaya koyarken 

2004 yılında Devlet Başkanı Putin’in  Türkiye’yi ziyareti sırasında  Rusya ve Orta 

Asya  cumhuriyetlerinde faaliyet gösteren Fethullah  Gülen okullarının 

faaliyetlerinden duyulan rahatsızlık dile getirilmiş,  “İslamcı ve Pantürkist” 

propaganda yaptığı  ileri sürülen okulların bölge açısından tehdit oluşturduğuna 

dikkat çekilmiştir.605  Türk dünyası için “Türk Kuşağı” adını verdiği projenin 

sahibi olan ve Özbekistan yönetiminin güçlü muhaliflerinden Muhammed Salih’in 

Türkiye’de birkaç kez “misafir edilmesi”  de Türk-Özbek ilişkilerinin 

bozulmasında önemli rol oynamıştır.606  Zaten, Türkiye’nin, “ortak geçmiş ve 

kültürel yakınlığa” dayalı  Türk kökenli devletlerle ilişkilerini geliştirme ve 

pekiştirme çabası  çoğu zaman hüsrana uğramıştır.  Bunun en önemli 

nedenlerinden biri, Türkiye açısından “Türk devletleri”  ile ilgili beklentilerini 

aşırı idealize etmesi ve onlara  yeni dünyada model olma çabasının, Türki 

Devletlerin bağımsızlıklarını pekiştirme ve ekonomilerini düzlüğe çıkarma gibi 

başlıca beklentileri  ile uyuşmamasıdır. Orta Asya ve Kafkaslar’daki halkların 

çoğunluğu ilk aşamada kendi ulusal kimliklerini vurgulamayı tercih etmelerinden 

ve ayırtedici kimlik anlayışına sahip olduklarını ileri sürmelerinden dolayı,607 

                                                 
604 Örneğin, 1994’te Özbekistan cumhurbaşkanına  suikast yapanlar içinde Türk vatandaşlarının da 

bulunması Türk-Özbek ilişkilerini gerginleştirmiş ve Özbekistan Türkiye’de okuyan Özbek 
öğrencileri geri çekmiştir. 

605 Bu okulların faaliyetlerini yakından takibe alan Rusya  okullarda yeterliliği olmayan eğitimlerin 
görev aldığını ve okulların bir bölümünün yasal olmayan belgeler düzenlenerek açıldığını 
tespit etmiş ve Başkırdistan’da görevli 10 öğretmen sınır dışı edilmiştir. “Rusya’da Fethullah 
Gülen Raharsızlığı”, 8 Aralık 2004, www.kenthaber.com  

606 “Media Suikast Hakkında”, s.11, www.muhammadsalih.info/turkishms/suiqasd.press.htm  
607 Örneğin Kazakistan'da, ortak Türk kökene değil ama Kazak dili, Kazak tarihi, edebiyatı, 
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genel olarak  kendilerini yeniden “Türk” hissetme gereği duymamışlardır.608 

Ayrıca, ülkesinde yaşayan kalabalık Rus azınlığı nedeniyle Kazak yönetimi, daha 

ilişkilerin başlangıç evresinde, Türkiye ile ilişkilerinde her türlü milliyetçi ve dini 

söylemlerle düşüncelerin, hem Kazak milliyetçiliği hem de Rusya ve Rus azınlığı 

cephesinde tepki uyandırarak kendi ülkesel birliği ve bütünlüğü açısından ciddi 

zararlar doğurabileceği endişesi taşımıştır. Nitekim, İlk Türkçe Konuşan Ülkeler 

Devlet Başkanları Zirvesi sonrası kabul edilen Ankara Bildirgesi’nde Kazakistan 

dahil diğer Orta Asya cumhuriyetleri ortak geçmiş ve ortak kültürel aidiyete 

rağmen, Karabağ çatışması konusunda hiçbir göndermeye izin vermemişler, 

Nazarbayev, KKTC'nin bağımsız bir devlet olarak tanındığını ima eden bir 

açıklama imzalamayı da reddetmiştir.609 

Öte yandan, 1990'lı yıllarda Türkiye hem iktisadi  hem Batı’yla ilişkileri 

bağlamında ciddi bir sınavdan geçmekteydi. 90'lı yılların başında gerek dünya 

ekonomisinde yaşanan durgunluk ve “Körfez Krizi” gibi dış faktörler, gerek 

ekonomideki yüksek enflasyon oranı, kamu açıkları, artan iç ve dış borç stoku gibi 

kronikleşen sorunlar sonucunda Türkiye 1994 yılında ekonomik kriz yaşamış ve 

bu kriz sonrasında 5 Nisan Kararları olarak bilinen, ekonomik istikrarın 

sağlanmasını amaçlayan bir dizi tedbirler paketini uygulamaya koymuştur610. 

1997 yılı ortalarından itibaren önce Uzakdoğu ülkelerinde mali piyasalarda 

başlayan krizin 1998 yılında Rusya’ya sıçraması, dünya talebindeki daralma ve 

dünya mal fiyatlarındaki düşüş Türkiye’nin ihracatında beklenen artışın 

                                                                                                                                      
geleneklerine v.s. yöneliş ciddi bir artış göstermiştir. 

608 Roy, a.g.e., s.262. 
609 Aydın,  a.g.m. ,s.389. 
610 Türkiye İhracatının Gelişimi  1990-2000 Dönemi, TC Dış Ticaret Müsteşarlığı, 17 Aralık 

2007, www.dtm.gov.tr , s.4. 
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gerçekleşmesini engellemiş ve Türk dış ticaretini olumsuz etkilemiştir.611  Yine, bu 

dönemde, Türkiye'nin, parçası olmak istediği Avrupa Topluluğu çerçevesinde 

Avrupa idealine ya da Avrupa kimliğine ait olup olmadığı ve Avrupa sınırlarının 

Türkiye'yi kapsayıp kapsamadığı derinlemesine tartışmaya başlanmıştır.612 Bu 

tartışma içerisinde, Türkiye'nin AB üyeliği ile Kıbrıs sorunu arasında bağ 

kurulmaya çalışılması, ayrıca, Yunanistan'ın Ege sorununu da öncelikler arasına 

alınmasını sağlamaya çalışması, Balkanlar’daki istikrarsızlık, kuzey Irak'ta bir 

Kürt siyasal oluşumuna doğru giden gelişmeler, diğer taraftan PKK terörü gibi 

sorunların varlığı Türkiye'nin dikkatini bu sorunlara yöneltmesinde önemli 

faktörler olmuştur. Bu çerçevede, gerek içinde bulunduğu mali ve iktisadi 

zorluklar gerekse bulunduğu bölgede güvenliği ile varlığını önemli ölçüde 

etkileyecek sorunların varlığı  kuşkusuz büyük bir heyecanla başlayan Kazak-

Türk ilişkilerinin yavaşlamasına olumsuz tesir yapmıştır.  

Bununla birlikte,  iki ülke arasında diplomatik ilişkilerin tesis edildiği 2 

Mart 1992’den itibaren günümüze dek çok sayıda üst düzey ziyaretler 

gerçekleştirilmiş ve 100’den fazla ikili anlaşma imzalanmıştır. 17 Ekim 1994’te 

imzalanan  ve dostluk, siyasal işbirliği,  ittifak ve tarafsızlık konularını içeren  

Dostluk ve İşbirliği Anlaşması613  iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesinde 

önemli bir adım olmuştur. İki ülke arasında 1992 yılında 30 milyon ABD doları 

olan ticaret hacmi 2000 yılında 465 milyon ABD dolarına ulaşmıştır.614  1992 

yılında 19 milyon ABD doları olan Türk ihracatı 1999 yılında 97 milyon  dolara 
                                                 
611 A.g.m., s.5. 
612 Baykal, a.g.m., s.326. 
613 Anlaşma 15.05.1997’de Türkiye tarafından onaylanmış ve  Türkiye Cumhuriyeti ile Kazak SSC 

arasında 15 Mart 19991’de  imzalanan İşbirliği Anlaşmasının yerini almıştır. İkili ve Çok 
Taraflı Anlaşmalar. Kazakistan, TC Dışişleri Bakanlığı, www.mfa.gov.tr  

614Neslihan Adanalı, Kazakistan Cumhuriyeti Temel Ekonomik Göstergeleri ve Türkiye-
Kazakistan Dış Ticareti, İzmir Ticaret Odası, Dış ekonomik İlişkiler Müdürlüğü,  Temmuz 
2006, s.5. 
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ulaşmış ve genel ihracatın %0.4’ünü oluşturmuştur. Kazakistan’dan ithalat ise 

1992 yılında 10 milyon dolar’dan 1998’de 254 milyon dolara yükselmiş ve 

toplam ithalatın %0.6’sını teşkil etmiş ve Türkiye’nin, diğer Türk 

Cumhuriyetlerinin tümüne yaptığı ihracatın  %25.6’sı  ithalatın %56.5’ini  ise 

Kazakistan ile ticaret oluşturmuştur.615 Türkiye Kazakistan’dan ağırlıklı olarak  

bakır ve bakırdan eşya, mineral yakıtlar ithal ederken, nükleer reaktörler, kazan; 

makine ve cihazlar, aletler, plastik ve plastikten mamul eşya, elektrikli makine ve 

cihazlar, halı, temizlik maddeleri gibi ürünler ithal etmiştir.616   

Türkiye'den ilk dönemde resmi düzeyde Kazakistan'a yapılan ziyaretler ve 

sıcak ilişkiler Türk özel sektörüne geniş imkanlar yaratmış ve iki ülke arasında 

ticari ilişkilerin gelişmesine katkı sağlamıştır. Türk işadamları ağırlıklı olarak 

telekomünikasyon, otelcilik, mütteahitlik, tekstil ve hizmet sektöründe yatırıma 

yönelmişlerdir.617 Kazakistan'ın gündeminde olan projelerin büyük finansman ve 

ileri teknoloji gerektiren projeler olması sebebiyle, Türk firmalarının tek başına 

bunları gerçekleştirme olanakları sınırlı olmuştur.618 Buna karşılık Türk 

işadamlarının ve küçük Türk firmalarının düzenli vergi kuralları ve hukuki 

altyapısı olmayan iş ortamlarında risk alma konusundaki cesaretleri ve 

hevesleri,619 makul fiyatlarda işgücüne sahip olmaları yerel şartlara Batı’lı 

şirketlere nazaran daha fazla uyum sağlamalarını olanaklı kılmıştır. 1998 yılı sonu 

itibariyle Türk özel sektörünün çok geniş ekonomik potansiyele sahip olan 

Kazakistan'daki mütteahitlik hizmeti diğer Orta Asya cumhuriyetlerinin hayli 

                                                 
615 Kazakistan. Ülkemiz ile Ekonomik ve Ticari İlişkilerin Değerlendirilmesi,  TC Dışişleri 

Bakanlığı, s.1, www.mfa.gov.tr  
616 Adanalı, a.g.e., s.6 
617 Kazakistan Ülke Raporu , Ankara , TİKA Yayınları , 1996 , s.91. 
618 Adem, a.g.e., s.27. 
619 Aydın, a.g.m., s.427. 
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önüne geçmiş ve 1milyar 398 milyon$'a ulaşmıştır. Oysa bu dönemde, Türk 

mütteahitlik hizmeti Özbekistan'da 686 milyon$, Türkmenistan'da 620 milyon$ ve 

Kırgızistan'da 83.8 milyon$'dir.620 1998’de yaşanan mali krizden önce 

Kazakistan’da yaklaşık 250 Türk şirketi aktif durumda iken  günümüzde bu rakam 

yarı yarıya inmiş ve ülkedeki Türk sermayesinin % 90’ı 12 büyük şirkete geriye 

kalan %10’luk kısmı ise KOBİ’lere aittir.621  

 Kazakistan’daki Türk yatırımlarının 1/3’ü  de petrol alanındadır.622 Türkiye, 

büyük boyutta yatırımlar gerektiren ve kalkınması açısından en önemli gelir 

kaynağı olarak görülen Kazakistan'ın enerji sektöründe, 1993'ten itibaren TPAO 

aracılığıyla faaliyet göstermeye başlamıştır. TPAO, Kazakistan'ın enerji 

sektöründeki çalışmalarını 1994 yılında kurulan Kazak Türk Munay ortak şirketi 

ve 1998 yılında kurulan TEPCO LLG şirketleri aracılığıyla gerçekleştirmiştir.623 

TPAO bu ortaklıkta % 49'luk bir hisseye sahip olmuştur. Kazak Türk Munay 26 

000 km² alanda faaliyet göstermiş fakat, prospektif gözükmeyen alanların terk 

edilmesinden sonra 6 764 km² alanda teknik değerlendirme ve üretim 

faaliyetlerini sürdürmeye devam etmiştir. Bunun yanı sıra, Tengiz-Novosibirsk 

boruhattının  Kazakistan bölümünün ve bazı petrol istasyonlarıonın 

modernizasyonu  çalışmalarında Türk Tefken şirketi   aktif rol oynamıştır.624 

Türkiye, hem kendi enerji ihtiyacını karşılamak hem de Hazar bölgesinde etki 

sağlayabilmek için Kazakistan'ın enerji sektöründe yer alma çabasını sürdürmüş 

ve Kazakistan'ın denize çıkışının olmaması, dolayısıyla ancak komşu ülkelerden 
                                                 
620 Aydın, a.g.m., s.430. 
621 Kazakistan’daki Türk Şirketlerinin %69’u tamamen Türk sermayeli, %25’i Kazak firmalarıyla 

ortaklık geri kalanı ise çokuluslu şirketlerle ortaklık şeklindedir. Adanalı, a.g.e., s.7. 
622 İsmail Adem, Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı 

Kazakistan Cumhuriyeti Ülke Raporu, Pazar Araştırma ve Geliştirme Merkezi, Aralık 2004, 
s.26, www.abmankara.org.tr/ulkeler/kazakistan  

623 TPAO Yıllık Rapor, TPAO Yayınları, Ankara, 1999. 
624 Hronologia Proekta, CPC, 29 Mart 2000, www.cpc.ru  
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geçecek boru hatlarıyla enerji kaynaklarını ihraç etme olanağına sahip olması 

bağlamında Türkiye'nin önemi artmıştır. Petrolün ve petrol boru hattının stratejik 

öneme sahip olması Türkiye üzerinden geçecek boru hattının, dolayısıyla Batı 

dünyasının bir parçası olan ABD ve Batı'nın nazarında da Türkiye'nin önemini 

arttırmıştır.625 

    Türkiye’nin askeri ve siyasi alanda Kazakistan’la ilişkileri ise  

Kazakistan’ın Rusya ve Çin gibi ülkelerle işbirliği boyutuna nazaran zayıf 

kalmıştır, fakat Türkiye ile Kazakistan’ın  bu alanda ilişkilerinin tarihsel bir 

geçmişe sahip olmadığı ve henüz yeni temellendirilmiş bulunmakta olduğu 

dikkate alındığında önemli gelişmelere imza atıldığı dikkat çekicidir. Nitekim, 

Türk Hükümeti askeri ve teknik yardımlarla Kazakistan Silahlı Kuvvetlerinin 

gelişimine önemli katkılar sağlamıştır. 1991’den 2001’e kadar iki ülke arasında 

6'sı askeri alanda eğitim ve teknik konuları içeren 11 anlaşma imzalanmıştır.626  

2006 yılına kadar Türk askeri eğitim kurumlarında 96 Kazak subayı eğitimlerini 

tamamlamış, 38’i eğitimlerine devam etmektedirler.627 1992’den 2003’e kadar 

Türkiye, her türlü arazi ve iklim şartlarında uzun yıllar hizmet verebilecek üstün 

teknoloji ve performansa sahip NATO standartlarında  ve 3 milyon ABD doları 

tutarında askeri malzemeleri Kazakistan’a hibe olarak vermiştir.628 Mayıs 2003’te 

                                                 
625 Bununla birlikte, Türkiye'nin hattın kesintisiz çalışacağını, projeyi finanse edeceğini, taşıma 

ücretleri için uygun tarifeler belirleyeceğini, taşınan petrolden her yıl uygun bir miktarı satın 
alacağını ve terörden dolayı politik risk garantisi vereceğini  ifade etmesine rağmen Kazakistan 
hattın içinden geçecek petrol miktarını garanti etmemiştir. Pamir, a.g.e., s.19; Kazakistan 
yönetiminin projeye hattın neredeyse tümünün istikrarsız bölgeden geçmesi nedeniyle sıcak 
bakmadığını ifade etmesinin yanısıra, (Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki yaşanan Karabağ 
sorunu, Gürcistan'daki iç savaş ve Abhazya ile yaşanan gerginlik, Türkiye'de Kürt sorunu) 
projeye sıcak bakmamasında dış ilişkilerinde Rusya'ya ağırlık vermesinin etkisi büyük 
olmuştur. 

626 “Kazakistan Ordusuna TSK Modeli”, Akşam, 25 Temmuz 2001, www.akşam.com.tr  
627 Sotrudniçestvo so Stranami Evropı i Ameriki: Sotrudniçestvo  Respubliki Kazahstan  s 

Turetskoy Respublikoy, Kazakistan Dışişleri Bakanlığı, 4 Aralık 2006, s.2,  www.mfa.kz  
628 “TSK Kazakistan Ordusuna Askeri Araç Hibe Etti”, Zaman, 12  Ekim 2003, 

www.zaman.com.tr  
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N.Nazarbayev’in Türkiye’yi resmi ziyareti sırasında Astana ve Ankara’nın 

stratejik ortaklığı taraflarca destek bulmuş, Türk yönetimi, Kazakistan’ın Orta 

Asya bölgesinde siyasi ve ticari-iktisadi alanda önemli ortağı olduğunu beyan 

etmiştir.629  Mayıs 2005’te Başbakan Tayip Erdoğan’ın Kazakistan’ı ziyareti iki 

ülke arasında  ilişkilerin yeniden hız kazanmasını ve taraflar arasında  karşılıklı 

anlayış ve güvenin pekiştirilmesini etkileyen önemli bir adım olmuş, Türk 

yönetimi Kazakistan’ın 2009 yılında AGİK  ve BM Sosyal ve Ekonomik 

Kurul’un başkanlığına  adaylığını desteklediğini bildirmiştir.630 

13-15 Haziran 2005’te Türkiye Genelkurmay Başkanı H. Özkök 

Kazakistan’da ve Kazakistan Savunma Bakanı M.Altınbayev 28-29 Haziran 

2006’da Türkiye’de bulundukları sırada askeri-teknik alanda işbirliğinin 

genişletilmesi ve derinleştirilmesini  ve savunma sanayisinde ortak faaliyetlere 

ilişkin konuların ele alınması gerekliliğini vurgulamışlardır.631 Aralık 2006’da 

Almatı’da bulunan TC Genelkurmay Başkanlığı Lojistik Dairesi Başkanı 

Tümgeneral Zafer Çamlı, Türkiye’nin, 1998 yılından beri sürdürülen askeri 

yardım programı çerçevesinde  Kazakistan’a yaptığı toplam askeri yardım ve 

desteğin  tutarının 10 milyon ABD dolarına ulaştığını bildirmiştir.632  

Aralık 2007’de yeni Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün Orta Asya bölgesine  

yaptığı ziyaret Türkiye’nin Türki Cumhuriyetlere yönelik yeniden atağa geçtiği 

yönünde görüşlere ağırlık kazandırmıştır. Nitekim, bu  ziyaret Türkiye’nin 7 yıl 

                                                 
629 Sotrudniçestvo so Stranami Evropı i Ameriki: Sotrudniçestvo  Respubliki Kazahstan s 

Turetskoy Respublikoy, Kazakistan Dışişleri Bakanlığı, 4 Aralık 2006,  www.mfa.kz  
630 A.g.e., s.1. 
631 Sotrudniçestvo so Stranami Evropı i Ameriki: Sotrudniçestvo  Respubliki Kazahstan s 

Turetskoy Respublikoy, Kazakistan Dışişleri Bakanlığı, 4 Aralık 2006, s.2,  www.mfa.kz  
632 TSK’dan Kazakistan’a Yardım, 11.12.2006, www.8sutun.com  
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aradan sonra bölgeye yaptığı cumhurbaşkanı düzeyinde ilk resmi gezi olmuştur.633 

Gül’ün Kazakistan’ın enerji sahasına Türk özel sektörünün konsorsiyum kurarak 

girmesi yönündeki teklifi Kazakistan tarafından olumlu karşılanırken, TPAO’nun 

Kazakistan’da faaliyet gösterdiği sahanın genişletilmesi konusunda mutabakata 

varılmıştır.634 Nazarbayev ve Gül ikilisinin temasları çerçevesinde savunma 

sanayii konusunda işbirliği  önemli gündem maddesini oluştururken, Gül’ün 

heyetinde yer alan Türk Aselsan, Havelsan ve Roketsan yöneticileri kazak 

tarafıyla önemli görüşmeler yapmıştır. Bu doğrultuda Kazakistan ordusunun 

komuta kontrol ve haberleşme altyapısının Türkiye tarafından entegre edilmesi 

konusunda önemli adımlar atılmış ve hava savunma sisteminin modernleştirilmesi 

için Türk Aselsan’ın ürettiği Kaideye Monteli Stinger (Atılgan) sisteminin  

alımına ilişkin anlaşmanın 2008’in ilk aylarında imzalanarak üretime başlanacağı 

konusu gündeme oturmuştur.635 

Gül’ün,  işadamları dışında bilim adamlarını da  Orta Asya gezisine dahil 

etmesi bu coğrafyadaki ülkelerle sadece ekonomik değil, kültürel, bilimsel ve 

iletişimi sağlayacak her alanda yakın temas kurma636  ve Türkiye’nin bölgede 

etkin olma  isteğini yeniden gündeme taşıdığını gözler önüne sermektedir.  Türk 

                                                 
633 Türkiye 2006’ya kadar Kazakistan’a cumhurbaşkanı düzeyinde 8 kez gezi düzenlemiştir. 

Cumhurbaşkanlığının Atatürk’ün doğumunun 125. yıl anısına hazırladığı Cumhurbaşkanlığı 
Tarihi  kitabından, Haziran 2006, www.sanalforum.com/arsiv.php/cankaya8217nin-
enleri/58588; Oysa sadece 2006 yılında Rus Devlet Başkanı V.Putin ile  Kazakistan Devlet 
Başkanı N.Nazarbayev  13 kere  çeşitli sebeplerle resmi düzeyde bir araya gelmişlerdir. 
V.B.Amirov, “Rol Kazahstana v Torgovo-ekonomiçeskih Svyazyah Rossii s Tsentralnoy 
Aziyey”,  KİSİ, 6 Kasım 207, www.kisi.kz  

634 “Kazakistan Yatırım İçin Türk Holdingleri Bekliyor”, Aralık 2007,  
www.haberler.canim.net/75111_kazakistan  

635 Tolga Akıner, “”Kazakistan Hava Sahası Atılgan’a Emanet Olacak”, Radikal, 21 Aralık 2007, 
www.radikal.com.tr  

636 Gül’ün Orta Asya seyahatinde uçakta bulunan bilim adamlarından Ankara Üniversitesi Dil 
Tarih Coğrafya Fakültesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatı Bölümü Başkanı Prof. Dr. Sema 
Barutçu bu coğrafyadaki ülkelerle ortak bir alfabe kurulması gerektiğine ve ortak bir dil ile 
güçlü bir iletişimin sağlanabileceğine vurgu yaparken  Türkiye’nin öncü rol üstlenmesi 
önerisinde bulunmuştur. 13.01.2007, http://hackhell.com/showthread.php?t=354720&page=4 
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heyetinin Nazarbayev tarafından sıcak ilgiyle karşılanması, Türk işadamlarının 

Kazakistan’da yatırım yapmaya teşvik edilmesi ve savunma sanayi konusunda 

uzun bir zamandan sonra derinlemesine görüşmeler yapılması, bağımsızlığı 

pekiştirme ve kalıcı hale getirme amacı güden Kazak yönetiminin dış politikasına 

aykırılık teşkil etmemektedir. Fakat, bu gelişme, Orta Asya bölgesinde yeni bir 

safhaya girmekte olan çıkar mücadelesi tablosundaki renklerin, 1990’lardan farklı 

olarak, iyice belirginleştiğini  göstermektedir. İkili ilişkiler ve çeşitli bölgesel 

kurumlar aracılığıyla bölgede etkinliklerini arttıran ve tarihsel olarak “Türk”  

fobisi/endişesi taşıyan Çin ve Rusya’nın  Türkiye’nin bu atağına ilişkin tavrı 

merak konusudur.  Dil birliği, ortak alfabe  gibi konuların, uzun vadede 

ülkelerinde büyük oranda Türk kökenli nüfus barındıran Çin ve Rusya’yı 

etkilemesi kaçınılmaz görünmektedir. Bu konuda en ufak bir restleşmenin, 

özelikle, Rus azınlık nedeniyle hassas bir yapısı olan Kazakistan’ın  toprak 

bütünlüğü ve ulusal güvenliğine karşı büyük bir tehdit oluşturacağı ortadadır. 
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Sonuç 
 

Bu çalışmada tarihinde ilk kez bağımsız bir devlet olarak uluslararası 

ilişkiler sahnesine çıkan Kazakistan’ın güvenliği sorunu analiz edilmeye 

çalışıldı ve güvenlik sorunu bölgesel güç mücadelesi bağlamında ele alındı.  

Güvenlik konusunu dış etkenler açısından ele almamızın nedeni, 

Kazakistan’ın,  güvenlik sorununun önem taşıdığı istikrarsız bir bölgede yer 

almasından ve güvenlik sorununun kendisinin doğrudan varoluşa ilişkin 

olmasından kaynaklanmaktadır. 

 Çalışmada yararlanılan kuramsal ve kavramsal çerçevenin güvenlik 

sorunsalını açıklamamda önemli katkısı olduğu düşünülmektedir. Her ne 

kadar, genel olarak iç etkenleri dikkate almaması nedeniyle ve eksiklikler 

taşıdığı yönünde eleştiriler olsa bile, neorealist kuramın özellikle 

Kazakistan’ın güvenliği sorunsalı analizinde uygulanabilirliği sonucuna 

varılmıştır: Neorealizmin devlet merkezli bir yaklaşım olması, uluslararası 

sistemin yapısı üzerinde odaklanması ve sistem içinde gücün dağılımını 

temel alması çalışmamız açısından önem kazanmaktadır. Bir kere, klasik 

realizme yönelen eleştiriler üzerine geleneksel realizme bilimsel nitelik 

kazandırma çabalarının ürünü olan neorealist yaklaşımda uluslararası 

ilişkilerde devlet dışı aktörlerin rolleri yadsınmamakla birlikte devlet dışı 

birimleri oluşturan güç kaynağı yine devlet olduğundan uluslararası 

ilişkilerde devletin önceliği/ağırlığı ön plana çıkmaktadır. Gerçekten de 

Kazakistan’ın bulunduğu bölgede devlet dışı aktörlerin gücü ve rollerini 

gözlemlediğimizde, örneğin, birçok uluslararası kuruluşun devletin askeri, 

siyasi ve iktisadi olanaklarını arttırmada bir araç olarak işlevsellik 
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kazandıkları ortaya çıkmaktadır. Örneğin, Rusya, KGSÖ ya da BDT’yi  

eski Sovyet sahasında siyasi ve askeri nüfuzunu arttırmak için kullanmaya 

yönelirken, ABD NATO, çok uluslu petrol şirketleri ya da sivil toplum 

kuruluşları aracılığıyla bölgede etkinlik kurma çabası taşımıştır. 

Dolayısıyla, uygulamada devlet eğer gerek görürse  devlet dışı birimlerin 

faaliyetlerini engellediği ve sınırladığı görülmektedir. Nitekim petrol 

şirketleri, ABD karşı çıktığı için kârlı olmasına  karşın Kazakistan-İran 

petrol boruhattı projesinin hayata geçirilmesinde etkin olamamışlardır. Bu 

açıdan devlet, herhalükarda uluslararası ilişkilerde kendisi dışındaki 

birimlerin hareket sahasını belirleyen başlıca aktördür ve bu özellik 

çalışmamızın temel hareket noktasını oluşturan unsurlardan biri olarak ele 

alınmaktadır. 

Bununla birlikte, uluslararası sistemde devlet üstü bir otoritenin 

olmaması sistemin anarşik yapısını belirlerken,  sistemin anarşik yapısı  

ister istemez tüm devletleri  güvenlik ikilemi içine sokmaktadır. Yani 

sistemin dengeleyici ilkesi olan anarşi birbirine benzer birimler ortaya 

çıkararak rekabetçi bir ortam yaratmaktadır. Böyle bir ortamda kendi ulusal 

çıkarlarını koruma yönünde bir tutum içine girecek olan devletlerin 

karşılıklı etkileşimi uluslararası ilişkilerin herhangi bir dönemindeki 

karakterini belirlemekte, ama sistemin yapısı aynı kalmaya devam etmekte 

ve devletlerin davranışlarını belirleyen sistemin yapısı olmaktadır. Bu 

ortamda gücün dağılımı önem kazanırken,  her bir aktörün ayakta 

kalabilmesi için  kendi kendine yardım  etmesi kaçınılmaz olmaktadır.  

Nitekim, SSCB’nin yıkılmasıyla sistemin özünde güç dağılımı dışında bir 
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değişim yaşanmamış  ve gücün sistemdeki dağılımının ABD lehine 

gerçekleşmesi, yani, ABD’nin bütün sistem üzerinde siyasi ve iktisadi 

hakimiyetini kurması ve bu durumu sürdürmesi ve koruması yolundaki 

arzusu belli bir süre sonra diğer devletleri endişeye sevketmiştir. Bu durum 

ABD, Çin ve Rusya gibi devletlerin Hazar havzasında hammadde 

kaynaklarının üretimi ve bu kaynakların taşındığı boruhattı güzergahlarını 

kontrol altında tutmak için neden rekabet ettiklerini anlamamız bağlamında 

önem kazanmaktadır. Burada devletlerin iktisadi olanaklarını korumak ve 

arttırmak için rekabet ettikleri gözlemlenmekte, zira içinde ekonomi unsuru 

taşıyan her türlü faaliyetin kendi kontrolü  dahilinde olması devletlerin 

iktisadi gücü bağlamında önem kazanmaktadır. Diğer bir değişle, her ne 

kadar neorealist yaklaşımda güç  bir amaç değilse de ulusal güvenliğin 

sağlanması ve korunması açısından önemli bir araçtır ve bu nedenle 

herhangi bir devletin ulusal güç kaynaklarını arttırmaya yönelik politikalar 

izleme gereği duyduğu ortaya çıkmaktadır.  Belki de,  ne kadar güce sahip 

olunması gerektiğini kesin verilerle ölçmek  ve bir devletin gücünü 

arttırmaya  çalışıp çalışmadığını  iddia etmek mümkün değildir, ama  

ekonomisi güçlü bir devletin  ileride  iktisadi olanaklarını askeri  ve siyasi 

gücünü arttırmak için kullanmayacağını da iddia etmek mümkün değildir. 

Elimizdeki çalışmada elde ettiğimiz  veriler bu görüşü pekiştirmekte ve 

nitekim,  gerek Çin’in ve Rusya’nın   gerekse Kazakistan’ın geçirdikleri zor 

dönem sonrası elde ettikleri iktisadi kazanımlarını ulusal güçlerini 

geliştirmek için kullanmakta olduklarını göstermektedir. 

Bu doğrultuda, ilk yıllarda Kazakistan’ın  petrol ihracatını kota 
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sınırlaması getirerek engellemeye çalışan Rusya’nın, bölgede ABD ve Çin 

gibi güçlerin varlıklarını hissettirmeye başlaması sonucu Kazakistan ile 

ilişkilerini yeniden geliştirmek ve derinleştirmek için atağa geçtiğini  ve 

bölgede hayati çıkarları olduğunu beyan etme gereği duyduğunu 

görmekteyiz.   Böylece, büyük güçler arasında yaşanan mücadele ve büyük 

güçler arasında   mücadelenin yaşandığı bir bölgede yer alması 

Kazakistan’ın varlığını doğrudan tehdit etmese de uzun vadede güvenlik 

sorunu yaratacağı düşünülmektedir. Öyle ki, dış güçlerin sahip oldukları 

askeri, siyasi ve iktisadi araçlarından herhangi birini diğerini elde etmek 

için kullanmaya eğilimli olmaları  ve bu bağlamda, azınlık sorunu, 

sınır/toprak sorunu, coğrafi konumu, teknolojik ve mali açıdan dışa 

bağımlılık  gibi  içsel özellikler güvenliği tehdit eden unsurlar olarak ön 

plana çıkmaktadır.   Çalışmada bu iç etkenler ele alınmış ve dış güçlerin 

ekonomik  veya siyasi etki alanı yaratma  çabalarının engellendiği 

dönemlerde sözkonusu iç  özellikleri kullanarak etkilerini sağlamaya 

çalıştıkları sonucuna ulaşılmıştır.   

Burada, tezin temel kavramlarından olan ulusal çıkarın 

tanımlanmasına yönelik eleştirilerin varlığı gözardı edilmemekte, ancak 

devlet perspektifli bu çalışmada kullanılan ulusal çıkar ve güvenlik 

kavramlarının neorealist yaklaşıma uygun bir içeriğe sahip olduğu 

düşünülmektedir.  Diğer bir ifade ile, çalışmada kullandığımız ulusal çıkar 

kavramından anlaşılması gereken varlığını sürdürmek, büyümek, gerekirse 

genişlemektir. Böylelikle, tüm ulus devletlerin davranışlarını standart bir 

biçimde incelemek olanaklı hale gelmektedir. Günümüzde bir çok önemli 
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uluslararası sorunun temelinde  devletlerin iç yapılarından kaynaklanan 

etkenlerin olduğu düşüncelerine karşın, bu çalışmada, her türlü ulus ötesi 

faaliyetlerin ve ekonomik ve toplumsal sürecin güvenliğini sağlamak için 

şu veya bu şekilde devlete ihtiyaç duyduklarına  dikkat çekilmekte, diğer 

bir değişle, devlet içindeki çeşitli çevrelerin çıkarları devletin 

güvenlikleştirilmesi ile güvende olmaktadır. Kuşkusuz, bir devletin  kendi 

güvenliğini sağlamaya yönelik davranışları diğer devletleri de güvenlikleri 

konusunda endişeye sürüklemekte, ama güvenlik ikilemi sistemin 

yapısından kaynaklandığından sürekli bir uluslararası alanda barış ortamı 

olası gözükmemektedir. Yine de, uluslararası alanda  barış ve istikrara 

güçler arasında dengenin sağlanması sonucu ulaşılması  mümkün 

olabilmekte, ancak devletlerin sınır tanımaz ihtirasları potansiyel olarak her 

zaman devam ettiği için güç dengesi  sağlansa bile bu geçici bir süre için 

söz konusu olmaktadır. 

 Bu çerçeve içinde, Kazakistan’ın dış politikasında bölgede çıkarları 

olan güçler arasında dengenin sağlanmasına yönelik bir tutum içinde 

olduğu ve  günümüzde böyle bir tutumun büyük ölçüde istikrarın  

oluşmasına  vesile olduğu fakat  gerek ABD ve Rusya-Çin gerek Çin-Rusya 

ya da ABD-Çin arasında dengenin bozulması durumunda Kazakistan’ın 

güvenliğinin tehlikeye gireceği belirtilmektedir. 
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ÖZET 
 
 

Bu çalışmada, SSCB'nin dağılmasıyla uluslararası ilişkilerde meydana gelen 

değişimler neorealist perspektiften ele alınmakta ve tartışma, Kazakistan'ın 

güvenliği sorunsalı üzerinden yoğunlaşmaktadır.  

İki kutuplu dünya düzeninin sona ermesiyle başlayan yeni dönemde 

devletler, yeni koşullara ve çevreye uyum sağlamak için çaba harcamaktalar, ama 

yine, sistemin ana oyuncuları olmaya devam etmektedirler. Dolayısı ile 

devletlerin “ulusal güvenliğini” sağlama yönündeki temel amacında bir değişim 

sözkonusu değildir. Bununla birlikte, yeni dönemde, devletin ulusal güvenliğine 

yönelen tehdit yelpazesi oldukça genişlemiş, askeri tehdit odaklı güvenlik 

gündemine iktisadi, toplumsal, siyasi, ekolojik unsurlar eklenmiştir. Genişleyen 

güvenlik gündemi karşısında, devlet, çeşitli önlemlere başvurarak varlığımı 

sürdürmeye ve korumaya devam etmektedir. Coğrafi konumu ve yer altı 

zenginlikler bakımından dünyanın sayılı ülkelerinden biri olan Kazakistan 

Cumhuriyeti, SSCB'nin kendiliğinden dağılması sonucunda büyük güçlerin ilgi 

odağı haline gelmiştir. Rakip güçlerin Kazakistan'ı etkilemeye dönük politikaları, 

demografik yapısı hassas, iktisadi ve askeri-siyasi gücü zayıf, komşularıyla 

geçmişten kaynaklanan çeşitli sorunları olan bu ülkenin güvenliğine yönelik 

endişelerin artmasına neden olmuştur. Bu nedenle Kazakistan, sosyalist yapıdan 

serbest piyasa ekonomisine geçiş süreci boyunca tek yönlü dış politika izlemekten 

dikkatle kaçınarak, büyük güçlerin ilgisini, kendi askeri, siyasi ve iktisadi 

olanaklarını geliştirmek için kullanagelmiştir. 

Anahtar kelimeler: Neorealizm, Kazakistan, ulusal güvenlik, ulusal çıkar, güç ve 

güç dengesi 
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SUMMARY 
 
 

 The changes in the international relations emerged after dissolution of 

USSR are studied in this work from the point of view of neorealist perspective 

and the discussions are concentrated on the problem of national security of 

Kazakhstan.  

 After the collapse of two-pole world system, the countries in this new era 

struggles to adopt themselves to the new conditions and environment; however 

they still continue to be the main players of this system. Therefore, it can not be 

said that there is a change in regard to main target of the countries for providing 

national security. Nevertheless, the threat range against national security of the 

countries are quite widened and extended, and economical, communal, politic and 

ecological facts are added to the military threats focused security agenda. The 

country tries to survive and protect its existence against widened security agenda. 

Kazakhstan, one of the notable country of the world  in regard to geographical 

position and underground richness, becomes the focus of interest of the great 

powers as a result of self dissolution of USSR. Policies of the opponent powers 

for manipulating Kazakhstan have caused to an increase in the concerns and fears 

for security of this country as it has a sensible demographical structure, poor 

economical and military-politic power, and some problems with its neighbors 

coming from the past. Therefore, Kazakhstan have used the interest of great 

powers to develop its military, politic and economical conditions by avoiding to 

follow a one-sided foreign policy during the transition period from socialist 

economy to free market economy.  

Key words: neorealism, Kazakhstan, national security, national interest, power 

and power balance.  
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 Tablo 1 

Hazar Havzası Petrol Rezervleri - Haziran 2000 

m/v – milyar varil 

Ülkeler İspatlanmış Petrol 
Rezervleri m/v 

Tahmini Petrol 
Rezervlerim/v 

Azerbaycan 3,6-12,5 32 

İran 0,1 15 

Kazaistan 10,0-17,6 92 

Rusya 2,7 14 

Türkmenistan 1,7 80 

Toplam 18,1-34,9 233 
 Kaynak: United States Energy Administration; www.eia.doe.gov/emeu/cobs/caspgrh/htm 

 

Tablo 2 

Yıllar İtibarıya Boğazlardan Tranzit Geçiş Yapan gemi sayısı 

Yıl Geçiş Yapan gemi sayısı 

1938  4500 

1985 24 100 

1994 19 320 

1995 46 954 

1996 49 952 

1997 50 942 
Kaynak: T.C. Dışişleri Bakanlığı 

 

 

 
 
 
 
 
 
 


