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for future generation to investigate Kazakh nation’s ethnos and state, language and graphical 

system, historical –cultural and ethno political condition of it.    

Nowadays science and national culture’s developing levels has several political meanings. 

Famous Turkic runes writings are known to whole world and in Egypt had found Schumer’s age 

writings were in the same century. Like this historical facts have our Turkic people and it is real 

investigations – the great duty in the science of study Turkic languages nowadays. 
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GİRİŞ 

 

YENI IPEK YOLU PROJESI VE ÖNEMI 

 

İpek Yolu (Silk Road) milattan önce başlayıp Çin’i, Asya üzerinden Anadolu ve Avrupa’ya 

bağlayan tarihi kervan yoludur. Dünyanın en uzun ve en verimli ticaret ve kültürel iletişim ağıdır. 

Ticaret Çin’den başlayıp Avrupa’da son bulmuştur. Bu yol üzerinde en çok ipek taşındığı için 

“İpek Yolu” adıyla anılmıştır. Milattan yüzyıllar önce Mısırlılar, daha sonra da Romalılar, 

Çinlilerden ipek satın alırlardı. Bu yol, Orta Çağda ise Hindistan ve Uzak Doğu’nun baharat, ipekli 

dokuma ve kıymetli madenlerini Avrupa’ya ulaştırmak için kullanılmıştır. İpek Yolu ismi ilk kez 

Alman Coğrafyacısı Ferdinand von Richthofen tarafından 1877 yılında kullanılmıştır. 

İpek Yolu farklı güzergâhlar yoluyla dünyanın farklı bölgelerinde ticari ve kültürel bağı 

sağlamıştır. Örneğin bir güzergâh Baktriyo yolundan Hindistan’a gitmiştir. Antakya’dan başlayarak 

İran ve Afganistan’ın kuzeyinden geçen bir diğer kol ise Pamir Ovasına kadar varırdı. Burada Taş 

Kule denilen yerde batıdan gelen ticari mallar, doğunun mallarıyla değiştirilmekteydi. Başka bir 
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diğer kol da Batı Türkistan’ın güneyinden geçerek Doğu Türkistan’a ulaşırdı. Bu yol Doyang 

bölgesine kadar uzanmaktaydı. Orta Çağda, ticaret kervanları, şimdiki Çin’in Xian kentinden 

hareket ederek Özbekistan’ın Kaşgar kentine gelirler, burada ikiye ayrılan yollardan ilkini izleyerek 

Afganistan ovalarından Hazar Denizi’ne, diğeri ile de Karakurum Dağları’nı aşarak İran üzerinden 

Anadolu’ya ulaşırlardı. Anadolu’dan deniz yolu ile veya Trakya üzerinden kara yolu ile Avrupa’ya 

giderlerdi. İpek Yolu’nda genelde develerle taşınan mallar Orta Asya ve İran üzerinden Anadolu’ya 

ve Karadeniz kıyılarına ulaştırılırdı. Karadeniz kıyılarında pazarlardan Venedikliler ve Cenevizliler 

tarafından alınan mallar deniz yoluyla Güney Avrupa’ya, oradan da Avrupa içlerine ulaştırılıyordu. 

İpek Yolu’yla gelen malların bir kısmı da Anadolu’nun güneyinden Suriye ve İskenderiye’ye 

ulaştırılıp oradan da deniz yoluyla Avrupa’ya gönderiliyordu. Milattan önce başlayıp binyıldan 

fazla bir süre etkinliğini devam ettiren İpek Yolu, 1453’te İstanbul’un fethedilmesi ile önemini 

kaybetmeye başladı. Çünkü Avrupalı devletler pusulanın keşfiyle birlikte deniz ticaretinin 

gelişmesine bağlı olarak karadan değil de denizden ticareti tercih eder oldular. Avrupalı tüccarlar, 

Ümit Burnu’nu dolaşarak, Hindistan’a ve Çin’e ulaştılar. Osmanlı Devleti önemini kaybeden İpek 

Yolu’nun işlevselliğini artırmak için girişimlerde bulundu. Osmanlı hükümdarı Kanuni Sultan 

Süleyman, Fransızlara kapitülasyonlar vererek Avrupalı tüccarların Anadolu üzerinden ticaret 

yapmalarını teşvik etmeye çalıştı. Fakat deniz ticaretinin daha karlı olması ve Anadolu’nun asayiş 

açısından güven vermemesi gibi sebeplerle İpek Yolu eski önemini kazanamadı. İpek Yolu sadece 

ticaret yolu olarak algılanmamalıdır. Çünkü ipek, ayrıca Doğu kültürünün Batı tarafından 

tanınmasını da sağlamıştır. Bu yol 2000 yıldan beri bölgede yaşayan kültürlerin, dinlerin, ırkların 

da izlerini taşımakta ve olağanüstü bir tarihsel ve kültürel zenginlik sunmaktadır. 

1990’lı yıllarda Sovyetler Birliğinin dağılması ile bağımsızlıklarını kazanan Orta Asya Türk 

Cumhuriyetleri, İpek Yolu’nun hem bir ticaret yolu, hem de tarihsel ve kültürel değer olarak 

yeniden canlandırılması için çalışmalar yapmıştır. Kazakistan ve Özbekistan gibi ülkeler bu yol 

boyunca inşa edilmiş ve artık kullanılmayan yapıları tamir ederek yeni işlevler kazandırmaya 

çalışmışlardır. İpek Yolu’nun canlandırılması konusunda en büyük proje Çin tarafından yürürlüğe 

konulmuştur. Çin Halk Cumhuriyeti “İpek Yolu Ekonomik Kuşağı Projesi”ni yürürlüğe koyarak bu 

projeyi Eylül 2013’te kamuoyuna duyurmuştur. İpek Yolu Ekonomik Kuşağı Projesi,  demir yolu 

ve deniz yoluyla tüm ülkelerin birbirine bağlanmasını amaçlamaktadır. Projenin ilk başlangıç 

noktası Çin’dir. Çin’den sonraki başlangıç noktasını, Kazakistan’ın Khorgos sınır bölgesi 

oluşturmaktadır. Kazakistan’dan sonraki yol ise Rusya üzerinden birkaç güzergâha ayrılmaktadır. 

Çin’in gündeme taşıdığı “Yeni İpek Yolu Projesi” sadece demiryolunu değil aynı zamanda deniz 

yolunu da içermektedir. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Ekim 2013’te Endonezya’ya yaptığı 

ziyaret sırasında yaptığı açıklamada Çin’den başlayacak ticaret ürünlerinin deniz yoluyla Avrupa 

ülkelerine taşınacağını belirtmiştir. Çin’in liderliğini yaptığı Yeni İpek Yolu Projesinde asıl amaç 

Avrupa Birliği ülkeleriyle ticaret hacmini artırmaktır. Bunun için yeni hızlı tren için demir yolları, 

kara yolları, limanlar ve havaalanları gibi ulaşım alt yapısının inşa edilmesi öngörülmektedir. 

Çinliler tarafından  “Tek Kuşak ve Tek Yol” sloganına dönüşen “Yeni İpek Yolu Projesi”, 

2014 yılında daha da işlevsellik kazanmış ve demir yollarının yapımına başlanmıştır. Çin, bu proje 

sayesinde iç bölgeler ve batıdaki gelişmemiş şehirlerdeki gelir adaletsizliğini azaltmayı 

amaçlamaktadır. Çin, bu proje için 2014 yılında Yeni İpek Yolu Fonu kurmuş ve 40 Milyar Dolar 

kaynak ayırmıştır. Ayrıca bu projeye destek sağlaması için de Kasım 2014’de Asya Altyapı 

Yatırım Bankası’nı (AIIB) kurmuştur. Bu kaynaklara ek olarak Ocak 2015 yılında Enerji Kalkınma 

Fonu oluşturulmuştur. Bu fon sayesinde 20 Milyar Dolar yatırım çekilmesi öngörülmüştür. Çin’in 

Yeni İpek Yolu Projesi 65 ülkeyi kapsamaktadır. Bu proje 21 trilyon dolarlık bir ekonomiyi 

yakından ilgilendirecektir. 

Çin’in “Yeni İpek Yolu Projesi”nin Orta Asya ülkeleri başta olmak üzere Avrupa ülkeleri 

tarafından da ilgiyle karşılanması ABD ve Rusya’yı kendi İpek Yolu projelerini üretmeye itmiştir. 

ABD Dışişleri Bakanı 2011’de “Yeni İpek Yolu Stratejisi” adıyla bir bildirge yayımlamıştır. Bu 

bildirgenin temelinde ABD ile NATO ülkelerinin Afganistan’dan çekilmesi ve bölgenin ekonomik, 

kültürel ve sosyal açıdan istikrarı vardır. ABD’nin planına göre Afganistan’da oluşacak bir istikrar 

ile Orta Asya ülkeleri Afganistan üzerinden Pakistan ve Hindistan’a bağlanacaktır. Bu projenin 
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temelinde kara ve demir yollarının yapılması ve enerji boru hatlarıyla Hindistan’a kadar uzanacak 

bir ekonomik hat yer almaktadır. 

 

 

YENİ İPEK YOLU PROJESİ’NDE KAZAKİSTAN VE TÜRKİYE’NİN ROLÜ 

 

Kazakistan bağımsızlığını kazandıktan sonra diğer Orta Asya ülkelerine nazaran hızlı ve 

düzenli bir ekonomik kalkınma gerçekleştirmiştir. Bölgede kurulmuş olan ekonomik birlik ve 

teşkilatlara katılmaktan geri durmamıştır. Çin ve Rusya ile olan ilişkilerini geliştirirken aynı 

zamanda ABD ve Avrupa ile olan münasebetlerini de sıcak tutmuştur.  

Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, bağımsızlığın kazanılmasından sonra 

bölge ülkelerine çağrıda bulunarak birlikte hareket edebilme ve aralarındaki tüm sorunları 

çözebilme konularını dillendirmiştir. Çin ve Rusya’nın öncülüğünü yaptığı projelerin aslında fikir 

babalığını Nazarbayev’in yaptığını söylesek yanlış yapmış sayılmayız. Çin’in ortaya attığı Yeni 

İpek Yolu Projesinde Kazakistan’ın özel bir yeri vardır. Çin, projede Kazakistan’ın önemini bildiği 

için proje açıklaması Çin Devlet Başkanı Xi Jinping tarafından Kazakistan ziyareti sırasında 

yapılmıştır. Kazakistan, Çin’in ortaya attığı İpek Yolu Projesi’ni desteklemektedir. Kazakistan, bu 

proje ile Avrupa ve Asya ülkeleri arasında bir arabulucu rol oynamak istemektedir. 6 Ocak 2008’de 

Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, Ulusa Sesleniş Konuşması’nda "Batı Avrupa-

Batı Çin" ulaşım koridorunun nasıl yapılacağını anlatmıştır. Nazarbayev’in de girişimleriyle Rusya, 

Çin ve Kazakistan  arasında “Batı Avrupa-Batı Çin” ulaşım koridorunun kurulmasına ilişkin bir 

mutabakat anlaşması imzalanmıştır. Bu üç ülkenin mutabakata vardığı anlaşmayla öngörülen yol 

güzergâhı St. Petersburg’dan başlayıp Kazak bozkırlarına uzanacak, Khorgos Gümrük istasyonu 

üzerinden Çin’e ulaşacaktır. Bu hattın toplam uzunluğu 8445 km’dir. 

Kazakistan, Çin ile olan ilişkilerinde ekonomik temelli bir planlama yapmaktadır. Nursultan 

Nazarbayev, Mayıs 2014’te Çin’e yaptığı ziyarette 2016 yılında Çin-Kazakistan ticaret hacminin 

40 Milyar Dolara çıkmasına dair planlamadan bahsetmiştir. Ayrıca Çin’in önderliğini yaptığı Yeni 

İpek Yolu Projesi’ne güçlü desteklerini bildirmiştir. Bu ziyaret sırasında Kazakistan ile Çin 

arasında stratejik ortaklık beyanı yapılarak bunu destekleyen bildiri yayımlanmıştır. Bu planlamaya 

göre Kazakistan’dan iki demir yolu hattı geçecektir. Birincisi Batı Çin-Batı Avrupa hattıdır. Bu hat 

ile Çin’den yola çıkacak tren Çin içlerinde durmaksızın Kazakistan üzerinden Rusya, Beyaz Rusya, 

Ukrayna ve Avrupa ülkelerine gidecektir. İkinci hat ile ise Türkiye ve Akdeniz ülkelerine 

ulaşacaktır. Bu hat Türkmenistan üzerinden İran ve Arap ülkelerine de gidecektir.    

İpek Yolu Projesi ile Çin’in ekonomik ürünlerinin tüm Avrupa, Asya ve Afrika ülkelerine 

taşınması amacı güdülüyorsa da çift taraflı olacak bu yol sayesinde Orta Asya ülkeleri başta olmak 

üzere Türkiye ve diğer ülkelerin ticari mallarının da Çin’e taşınacağı hesaplanmaktadır. 

Kazakistan, Yeni İpek Yolu Projesi’ne oldukça önem vermektedir. Bu amaçla Khorgos 

Uluslararası Sınır İşbirliği Merkezi kurulmuştur. Ayrıca Aktav Deniz Liman Genişletme Projesi ve 

Aktöbe Lojistik Merkezi inşaatı da devam etmektedir.  2015 yılında, Kazakistan içlerinden geçen 

"Batı Avrupa-Batı Çin" yolu ulaşıma açılacaktır. Kazakistan bu projeye bağlı olarak sadece batıdan 

doğuya değil, kuzeyden güneye giden kara yolunun yapılması çalışmalarını da yürütmektedir. 

Türkiye, Çin’in liderliğini yaptığı Yeni İpek Yolu Projesi’ne kayıtsız kalmamıştır. Çünkü 

zaten tarihi olarak Osmanlı sınırları içerisinde önemli bir gelir kaynağı olan İpek Yolu’nun yeniden 

canlandırılması Türkiye’nin de gelecek vizyonu içerisinde yer almaktadır. Bu projenin ortaya 

atılması ile Türkiye hem Kazakistan hem de Çin ile irtibata geçerek projeye olan ilgisini bildirmiş 

ve gerekli düzenleme ve yardımları yapabileceğini beyan etmiştir. Hatta Türkiye, Çin'in 

öncülüğünde kurulması planlanan Asya Altyapı Yatırım Bankası'na kurucu üye olmak istediğini 

dile getirmiş ve kurucu üyelik için 26 Mart 2015’te yaptığı başvuru kabul edilmiştir. Çin'in kuruluş 

sermayesinin 50 milyar dolarlık kısmını karşılayacağını taahhüt ettiği bankaya 50'den fazla ülke 

üye olmak için başvurmuştur. Toplam sermayesinin 100 milyar dolar olması hedeflenen bankanın 

2015 sonunda faaliyetlerine başlaması beklenmektedir.  
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Türkiye Asya Altyapı Yatırım Bankasına kurucu üye olarak tüketim pazarı açısından önemli 

bir bölgenin parçası olmuştur. Türkiye, İpek Yoluna dâhil olan ülkelerde yapılacak projeler için 

finansman kaynağını Asya Altyapı Yatırım Bankası üzerinden sağlamak için önemli bir fırsat 

yakalamıştır. Türkiye, İpek Yolu Projesi içerisinde hem ekonomik hem de stratejik olarak desteğini 

beyan etmektedir. 

Çin’in Ankara Büyükelçisi Yu Hongyang’in 26 Nisan 2015’te Ankara’da yaptığı açıklamada 

Yeni İpek Yolu Projesi’nde Türkiye’nin kilit rol alacağı vurgulanmıştır. Çin’in ‘Bir Kuşak Bir Yol 

Projesi’ olarak nitelendirdiği bu birliktelikte planlanan tüm yolların mutlaka Türkiye’den geçeceği 

ifade edilmektedir. Yu Hongyang’a göre Yeni İpek Yolu Projesi, Çin’den Türkiye’ye kadar uzanan 

hattaki tüm ülkeleri olumlu etkileyecektir. İki bin yıl önce Çin’den başlayıp, Kazakistan, 

Özbekistan, Rusya, Türkiye, Yunanistan üzerinden Roma’ya uzanan İpek Yolu’nu yeniden hayata 

geçirilmesi ile sadece ticaret değil aynı zamanda gönül birliğinin de sağlanacağı dile 

getirilmektedir. Çin Büyükelçisi, projenin Türkiye’yi yakından ilgilendirdiğini, 3’ü deniz, 2 kara 

yolu olmak üzere 5 güzergâhta inşa edilmesi tasarlanan projede her yolun mutlaka Türkiye’den 

geçtiğini vurgulamıştır.  

Türkiye’nin Yeni Pek Yolu Projesi Vizyonu belgesi henüz hazırlanmamıştır. Fakat bu 

projeye ilgisi devam etmektedir. Özellikle demir yoları ile Asya’nın Avrupa ile bütünleşmesi 

konusunda Türkiye’nin planlamaları Çin’in işini de kolaylaştıracaktır.  

 

 

AVRASYA BİRLİĞİ PROJESİ VE ÖNEMİ 

 

Rusya özellikle Avrupa Birliğine alternatif olması ve diğer taraftan Çin’in Orta Asya’da 

etkinliğinin önüne geçilmesi amacıyla bir başka İpek Yolu projesi diyebileceğimiz Avrasya 

Ekonomik İşbirliği Örgütünü kurmuştur. Rusya Devlet Başkanı Putin, Avrasya Ekonomik 

Birliği’ne özel bir önem vermektedir. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kazakistan 

Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev ve Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko’nun 

önderliğini yaptığı Avrasya Ekonomik İşbirliği Örgütü 29 Mayıs 2014 yılında imzalanan 

antlaşmayla yürürlüğe girmiştir.  

Avrasya Ekonomik entegrasyonu 6 Ocak 1995'te Rusya ile Belarus arasında imzalanan 

Gümrük Birliği Anlaşması ile başlamıştır. 10 Ekim 2000'e gelindiğinde Beyaz Rusya, Kazakistan, 

Kırgızistan,  Rusya ve Tacikistan imzaladıkları antlaşmayla Avrasya Ekonomi Topluluğu'nu 

(EurAsEC) kurmuşlardır. Bu birlik; Rusya, Kazakistan ve Belarus arasında yapılan yeni bir 

anlaşma ile 1 Ocak 2010 tarihinde Avrasya Gümrük Birliği'ne dönüşmüştür. 18 Kasım 2011 

tarihinde imzalanan bir anlaşma ile de Ortak Pazar’a dönüştürülmüştür.2011 yılında gümrük 

birliğine üye ülkelerin devlet başkanları Avrasya Ekonomik Komisyonu'nu oluşturan antlaşmayı 

imzalarken, takip eden 2012 yılında tek ekonomik bölgeye geçilmiştir. 29 Mayıs 2014'de 

Kazakistan, Rusya ve Belarus arasında Avrasya Ekonomik Birliği’ni hayata geçiren anlaşma 

Kazakistan'ın başkenti Astana'da imzalanmıştır. 2015 yılı itibariyle Kırgızistan ve Ermenistan da 

birliğe dâhil olmuştur. 29 Mayıs 2014’de imzalanan antlaşmayla birlikte Gümrük Birliği, bundan 

böyle Avrasya Ekonomik Birliği'ne dönüştürülmüştür. Bu oluşum 2015'te de Avrasya Birliği'ne 

dönüşmüştür. Aralık 2013’te Avrasya Ekonomik Birliği'ni kurma çalışmaları için Moskova'da bir 

araya gelen ülkeler aralarında anlaşarak birliğin oluşumunu kabul etmişlerdir. Putin, Ukrayna’nın 

da Avrasya Birliğine dâhil olmasını istemişse de maalesef ortaya çıkan Kırım Krizi ile bu 

birliktelik yakın zaman için mümkün gözükmemektedir.  

Avrasya Birliği Projesi ile Avrasya’da kurulacak ekonomik bir birlikteliğin küresel krizlerin 

çözümüne önemli bir katkı yapacağı kaçınılmazdır. Avrasya’da kurulması düşünülen ekonomik 

entegrasyon önemlidir. Avrasya’da kurulacak bu birliktelik 21. yüzyılın getirdiği küresel sorunlara 

bir nebze olsun çözüm getirebilecektir. Avrasya Birliği Projesi Orta Asya başta olmak üzere, Post-

Sovyet bölgesinin entegrasyonu için önemli çalışmalara imkân verecektir. Sovyetler Birliğinin 

dağılmasıyla ortaya çıkan Bağımsız Devletler Topluluğu’nun geleceği açısından “Avrasya Birliği” 

fikri değerlidir. 
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AVRASYA BİRLİĞİ PROJESİ’NDE KAZAKİSTAN VE TÜRKİYE’NİN ROLÜ 

 

Çin’in ortaya attığı Yeni İpek Yolu Projesi’nde olduğu gibi Rusya’nın önderliğini yaptığı 

Avrasya Birliği Projesi’nde de Kazakistan’ın önemli bir rolü vardır. Kazakistan, Avrasya Birliğine 

üye ülkeler arasında oluşturulan Gümrük Birliği sayesinde ekonomik anlamda önemli getiriler elde 

edeceğini düşünmektedir. Fakat birliğin ortaya çıkışından itibaren Kazakistan’ın bu oluşumdan çok 

fazla bir getirisi olduğu söylenemez. Çünkü Gümrük Birliği düzenlemesinde Kazakistan 

ürünlerinin Rusya pazarına girmesinde önemli engellerle karşılaştığı gözlemlenmektedir. 

Kazakistan ürünlerine uygulanan tarife, ürün kalitesi, temizlik ve diğer kontrollerle ilgili talepler 

karşılıklı ticaretin gittikçe karmaşıklaşmasına neden olmaktadır. Ayrıca Rusya’nın birlik üzerindeki 

etkisi de Kazakistan’ı rahatsız etmektedir. Kazakistan birliğe üye ülkelerin eşit haklara sahip 

olmasını talep etmektedir.  

Kazakistan Devlet Başkanı Nursultan Nazarbayev, Avrasya Birliği Projesinden önce 18 

Şubat 2005 tarihinde Orta Asya Devletleri Birliği fikrini ortaya atmıştır.  Bu fikir bölgenin diğer 

devletleri tarafından da olumlu olarak karşılanmış ve pratik hayata geçirilmesi yönünde çalışmalar 

yapılmaya başlanmıştır. Fakat Özbekistan’ın Kazakistan’ın liderliğine karşı çıkması gibi nedenlere 

bağlı olarak Orta Asya ülkelerinin oluşturmak istediği birlik hayata geçememiştir. Liderlik 

eleştirilerine Nazarbayev’ın cevabı da şöyle olmuştur: “Bu çalışmalarımın hiç birisinde 

Kazakistan’ın bölgede lider olma hırsı söz konusu değildir.  Burada bölge kardeş halklarının uzun 

süreli çıkarlarını sağlayıcı çalışmalar söz konusudur.” 

Avrasya Birliği Projesine Türkiye’nin de dâhil olması fikri uzun süredir uzmanlar tarafından 

dile getirilmektedir. Fakat Türkiye’nin Avrupa Birliği vizyonu dolayısıyla Avrasya Birliğine sıcak 

bakmadığı bilinmektedir. Türkiye’nin Avrasya Birliği Projesi’nde resmi olarak adı geçmese de 

projenin sağlıklı yürümesinde kilit ülke olduğu yadsınamaz. Rusya Devlet Başkanı Putin, 

Türkiye’nin birliğe üyeliğine açık kapı bırakmaktadır. Çünkü birlik için Türkiye’nin kıyısı 

bulunduğu Karadeniz kritik bir değerdedir. Türkiye’nin birliğe üye olması durumunda Karadeniz'e 

kıyısı bulunan Rusya, Avrasya Ekonomik Topluluğu ülkelerine deniz yoluyla gelecek ürünlerde 

gümrüksüz giriş kapısı olarak avantajlı bir konum elde edecektir. Bir diğer etki ise Türkiye’nin 

birliğe üye olmasıyla dünya genelinde önemli bir eksen kayması yaşanacaktır. Çünkü dünya 

genelinde birçok ülke Avrasya Birliği Projesine bir bakıma Sovyetlerin yeniden diriltilmesi 

gözüyle bakmaktadır. Türkiye’nin birliğe alınmasıyla bu endişe ve eleştiri de ortadan kalkacaktır. 

Türkiye’nin Avrasya Birliğine üye olmasıyla bu birliğe mesafeyle bakan Türkmenistan, 

Azerbaycan ve Özbekistan’ın üyeliklerinin de kolaylaşacağı düşünülmektedir.   

Türkiye, Avrasya Birliğine üye olma konusunda henüz istekli değildir. Fakat Çin ve 

Rusya'nın başını çektiği Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) gibi daha üst kabul edilebilecek bir 

oluşuma girmeyi hedeflemektedir. 23 Kasım 2013 tarihinde Rusya’nın St. Petersburg şehrinde 

yapılan Rusya-Türkiye zirvesinde dönemin Başbakanı Tayyib Erdoğan’ın Rus lider Putin’e 

“Şanghay İşbirliği Teşkilatı’na gelin Türkiye’yi alın. Bizi de bu sıkıntıdan kurtarın” teklifinde 

bulunması Türkiye’nin hedeflerini açıkça ortaya koymaktadır. Cumhurbaşkanı Erdoğan 2007 

yılından bu yana Şanghay İşbirliği Örgütü’ne katılmak istediğini 3 defa daha açıklamıştır.  

Türkiye’nin 2007-2011 yılları arasındaki başarısız üyelik girişimlerinin ardından 2012 yılında 

“Diyalog Ortağı” olma talebinin kabul edilmesi önemli bir başarıdır. Sayın Cumhurbaşkanı 

Erdoğan’a göre Avrupa Birliği’nin Türkiye’yi oyalaması durumunda Şanghay 5’lisi önemli bir 

alternatiftir. 

Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev birçok defa Türkiye’nin Avrasya 

Birliğine alınması konusunda teklif yapmıştır. Nazarbayev, Türkiye’nin Gümrük Birliği’ne üye 

olmasını teklif ederek, Ermenistan’ın Gümrük Birliği’ne üye olmak yolundaki istemine karşı 

tepkisini de dile getirmiştir. Fakat Ermenistan’ın birliğe üye olmasına engel olamamıştır. Bundan 

sonra Ermenistan’ın dâhil olduğu bir birliğe Türkiye’nin girmesinin de zor olacağı 

unutulmamalıdır. Rusya planlamalarını yaparken bazen ortak çıkar gözetmek yerine duygusal 

davranmaktadır. Ermenistan’ın birliğe üye olması Rusya’nın duygusal davranışıdır.  Türkiye’nin 

AB ve ABD ile olan ekonomik ve siyasi ilişkileri Avrasya Birliğine üyeliğe önemli bir engeldir. 
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Ayrıca Rusya’nın sözde Ermeni soykırım iddialarına karşı takındığı tavır da Türkiye’yi Rusya’dan 

uzaklaştırmaktadır.  

AB’nin Türkiye’yi birliğe almayacağına dair hipotezler ortaya koyan uzmanlar, Avrasya 

Birliği’nin Türkiye için bir alternatif olduğunu dile getirmektedirler.  Fakat Avrasya Birliği 

Projesi’nin sahibi Rusya’dır. Türkiye’nin birliğe katılması durumunda dil-kültür dengeleri 

değişecektir. Türkiye’nin üyeliği durumunda bölge ülkeleri üzerinde etkili olan Rusya ve diğer 

Slav ülkeleri dil ve kültür üstünlüğünü kaybedecek ve Türkiye, birlik içinde kendi kurallarını 

koyabilecek konuma gelecektir. Birlik içinde uluslararası belgelerin sadece Rusça değil, ikinci bir 

dilde daha hazırlama zorunluluğu ortaya çıkacaktır. Bu durum Rusya’nın Türkiye’nin üyeliğine 

henüz hazır olmadığına dair hipotezleri de çoğaltmaktadır.  

Kazakistan ile Türkiye’nin birlik içinde işbirliğine gitmesi durumunda Ankara’dan Altaylara 

kadar olan coğrafyada yaşayan 200 milyon Türk’ün birlik fikrinin güçlenebileceği endişesi vardır. 

Rusya’ya göre Türkiye’nin Avrasya Birliğine katılması istenilen bir durum değildir. Fakat 

Rusya’nın bu düşüncesi doğru politik temellere dayanmamaktadır. Hâlbuki Türkiye’nin birliğe 

üyeliği sayesinde elde edeceği ekonomik, siyasi ve kültürel gücü hesaplayamamaktadır. Türkiye-

Rusya birlikteliği ile ortaya çıkacak sinerji yeni bir dünyanın oluşumunda temel teşkil 

edebilecektir.  

 

 

SONUÇ 

 

Sonuç olarak Çin’in önderliğini yaptığı Yeni İpek Yolu Projesi ile Rusya’nın önderliğini 

yaptığı Avrasya Birliği Projesi Türkiye ve Kazakistan’ın gelecek planlamasında önemli bir yeri 

vardır. Yeni İpek Yolu Projesi, Çin için özellikle de Çin'in yeni lideri Xi Jinping için kişisel bir 

projedir. Kazakistan Cumhurbaşkanı Nazarbayev de tarihi İpek Yolu Projesine verdiği değeri 

birçok konuşmasında dile getirmiştir. Türkiye bu yeni projeye olan ilgisini Asya Altyapı Yatırım 

Bankasına kurucu üye olarak göstermiştir.  

Kazakistan bağımsızlığını kazanmasından sonra çevre ülkelerin refahı ve barışı için Orta 

Asya Birliği ve Avrasya Birliği ile ilgili bir dizi proje önermiştir. Bu projeler başta Türkiye 

tarafından ilgi çekici bulunmuştur. Türkiye ve Kazakistan, Avrasya Projesi ve Yeni İpek Yolu 

Projesi’ni bir refah projesi olarak değerlendirmektedir. Orta Asya’nın çok eski devirlerden itibaren 

Doğu-Batı ve Avrupa-Asya arasında bir köprü olduğu düşünülürse yeni yüzyılda bu coğrafi 

avantajın yerinde kullanılması tüm ülkelerin menfaatine olacaktır. 

Türkiye ve Kazakistan açısından bakıldığında Eski Sovyetler Birliği bölgesinde Rusya'nın 

öncülük ettiği Avrasya Birliği Projesinin aksine Çin’in ortaya attığı Yeni İpek Yolu Projesi çevre 

ülkeler açısından daha ilgi çekicidir. Çünkü bu proje kesin bir şekilde tanımlanmış sınırları 

olmayan, açık bir siyasi ve ekonomik projedir. Bunun bir sonucu olarak, Çin’in çok taraflı 

işbirliğini inşa etmesine uygun zemin hazırlamaktadır.     

 

 

KAYNAKÇA 

 

1. ALİZADE, Hakim., “Küresel Değişimler Eşiğinde Rusya’nın Avrasyacılığı”,-

http://www.sde.org.tr/tr/haberler/1713/kuresel-degisimlerin-esiginde-rusyanin-avrasyaciligi.aspx- 

(E.T. 23.04.2013) 

2. "Avrasya Ekonomik Birliği: Bir Medeniyet Projesi, Sputnik Türkiye, 22.01.2015,    

http://tr.sputniknews.com/analiz/20150107/1013359480.html 

3. BAJPAEE, Chietigj, India, “China Locked in Energy Game”, Asia Times, 17.04.2005. 

http://www.atimes.com/atimes/Asian_Economy/GC17Dk01.html (23.10.2006) 

4. BHADRAKUMAR, M.K., “Pipeline Project: A New Silk Road”, Asia Times, 16.12.2010. 

5. “Çin'den dev 'Türkiye' projesi: Şincan'dan İstanbul'a hızlı tren”, Hürriyet Gazetesi, 

06.07.2014, http://www.hurriyet.com.tr/dunya/26746735.asp 

http://tr.sputniknews.com/analiz/20150107/1013359480.html
http://www.hurriyet.com.tr/dunya/26746735.asp


 12  

6. HİLALOV, Fuad., “Yeni Avrasyacılık ve Rusya”, Turgut Özal Uluslararası Ekonomi ve 

Siyaset Kongresi II e-kitap.-http://iys.inonu.edu.tr 

7. HUAŞEN, Çjao, Kitay, Sentralnaya Azia i Şanhayskaya Organizatsiya Sotrudnişestva, 

Moskovskie Sentr Karnegi, Raboçie Materialı, No.5, 2005. 

8. ROY, Meena Singh, Dynamics of Expanding the SCO, IDSA Comment, 4 April 2011. 

9. “Rusya, Çin ve Hindistan'dan yeni ipek yolu projesi”, Dünya Bülteni, 05.02.2015, 

http://www.dunyabulteni.net/haber/321552/rusya-cin-ve-hindistandan-yeni-ipek-yolu-projesi 

10. “Rusya’nın AB’ye karşı hamlesi:Avrasya Birliği kuruldu”, AB Haber-Brüksel, 

29.05.2014, http://www.abhaber.com/avrasya-birligi-kuruluyor/  

11. “Türkiye-Rusya Federasyonu Siyasi İlişkileri”, http://www.mfa.gov.tr/turkiye-rusya-

federasyonu-siyasi-iliskileri.tr.mfa- (E.T. 03.05.2013) 

12. “Yeni İpek Yolu için Türkiye Kilit Olacak”, Milliyet Gazetesi, 26.04.2015, 

http://www.milliyet.com.tr/yeni-ipek-yolu-icin turkiyekilit/ekonomi/detay/2050114 

 

 
 

 

ӘӨЖ 94 (574) «13/15»  

 

ҚАЗАҚ ХАНДЫҒЫНЫҢ ҚҰРЫЛУЫНЫҢ ЭТНИКАЛЫҚ АЛҒЫШАРТЫ 

ЖӨНІНДЕ 

 

Кәрібаев Б.Б. 

әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті, Қазақстан, Алматы қ. 

 

Қазақ халқының қалыптасуы Қазақстан аумағында ежелгі замандардан бері үздіксіз 

жүрген этноүрдістердің заңды қорытындысы екені ғылымда дәлелденген тұжырым болып 

саналады. Этногенез үрдісі әрбір тарихи кезеңде өзіне тән айрықша белгілермен 

ерекшеленеді. Сондай ерекше кезеңге XIV – XV ғғ. этноүдерістер жатады. Бұл кезеңнің 

басты белгілерінің біріне – қазақ халқының этнос ретінде тарих төріне шығуы жатса керек. 

Біз төменде осы соңғы кезеңдегі этноүдерістердің барысына талдау жасауды осы 

жұмысымыздың мақсаты етіп алдық. Орда Ежен ұлысының негізінде құрылып, Алтын 

Орданың құрамында болған Ақ Орда хандығының аумағы шамамен алғанда Шығыс Дешті 

Қыпшақ аумағына сай келеді. ХІV ғасырдың ортасына дейінгі Алтын Орда аумағында 

болған этноүрдістердің, соның нәтижесінде қалыптасқан этноқауымдастықтың, сол сияқты 

аумақтың  тұрғындарына қатысты жазба деректерде қолданылған қыпшақ, өзбек  

атауларының Ақ Орда тұрғындарына да қатысы бар.  

Жошы ұлысы құрылғаннан ХV ғасырға дейінгі аралық Шығыс Дешті Қыпшақ 

аумағында салыстырмалы түрде саяси тұрақтылықтың ұзақ уақыт бойы сақталынуы, 

қыпшақтану процесінің аяқталуы, дәстүрлі шаруашылық түрлерінің дамуы, жергілікті 

тайпалардың исламды қабылдауы, осылардың бәрі осы аймақта біртұтас, ортақ саяси, 

рухани, этникалық, экономикалық кеңістіктің қалыптасуына әкеледі. Ал ол өз кезегінде 

этникалық процестерге оң ықпал жасап, олардың өзара жақындасуына, бірігуіне, сол 

арқылы ортақ халықтық сана-сезімді туғызды. Ақ Орда аумағының Өзбекстан деп аталуы, 

оның тұрғындарының жалпылама атаумен өзбек делінуі соның дәлелі. 

Өзбек атауы біз қарастырып отырған кезең ішінде жиынтық мәнде болғандықтан, 

оның құрамына енген ру-тайпаларды анықтаудың маңызы ерекше. Біз сол арқылы қандай 

тайпалардың жергілікті, қандай тайпалардың түрік, монғол тілдес екендігін анықтай аламыз. 

Сол себепті де біз Шығыс Дешті Қыпшақ аумағындағы өзбектер құрамын анықтап көрелік. 

Шығыс Дешті Қыпшақтың ХV ғасырдағы тайпаларының жалпылама атауын немесе 

бір бөлігін ауыз әдебиетінде өзбек атауымен қатар, ноғай, қыпшақ деп атайды да, ауыз 

http://www.dunyabulteni.net/haber/321552/rusya-cin-ve-hindistandan-yeni-ipek-yolu-projesi
http://www.milliyet.com.tr/yeni-ipek-yolu-icin%20turkiyekilit/ekonomi/detay/2050114

