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Kazakistan; Cumhurbaşkanı Nursultan 

Nazarbayev’in 1 Ocak 2018 tarihinde 

BM Güvenlik Konseyine hitaben 

kaleme aldığı “Kazakistan'ın Güvenli, 

Adil Ve Müreffeh Bir Dünya İnşa 

Etmek Üzere Küresel Ortaklığı 

Güçlendirmeye Yönelik Kavramsal 

Vizyonu” başlıklı yazısıyla uluslararası 

barış ve güvenlik konusundaki stratejik 

amaç, ilke ve önceliklerini ilan edip 

kendi ulusal çıkarlarını göz önünde 

tutarak BM’in faaliyet ve çalışmalarına 

önderlik etti. 

BM Güvenlik Konseyi dönem 

başkanlığı yapan Kazakistan, BM Genel 

Sekreterliği'nin yardımıyla Konseyi'nin 

rutin çalışmalarının kesintisiz devam 

etmesini sağladı ve sorumluklarına 

uygun olarak görevlerini yerine getirdi. 

Kazakistan'ın dönem başkanlığı 

süresince, istişareler, brifingler ve 

tartışmalar şeklinde yaklaşık 30 toplantı 

yapıldı. Bununla ilgili olarak Konsey 

Başkanınca basın bilgilendirmeleri 

yapıldı. 

Kazakistan'ın BM Güvenlik Konseyi 

başkanlığı sırasındaki en önemli 

faaliyeti ise 18 Ocak 2018 tarihinde 

Kazakistan Cumhurbaşkanı N. 

Nazarbayev'in hitap ettiği ve kitle imha 

silahların yayılmaması konusunda üst 

düzey tematik bir brifing toplantısı 

düzenlemesi oldu. Toplantıda, önleyici 

diplomasi araçlarının güçlendiril-

mesinin yanı sıra, güven artırıcı 

önlemlerin, dünyadaki etkin güç 

ilişkilerinde yaşanan kilitlenme sebe-

biyle zamanında çözülmeyen pek çok 

kritik konuda ilerleme kaydedilmesi 

için bir başlangıç noktası olabileceği 

dile getirildi. 

BM Güvenlik Konseyi Başkanlığı’nın 

S/PRST/2018/1 no’lu kararı ile 

çatışmaların engellenmesi ve sorunların 

çözümüne yönelik kapsamlı stratejiler 

kabul edilmiştir. Bu belgede, erken 

uyarı, önleyici faaliyet, arabuluculuk, 

barışçılık, çatışma sonrası barışın inşası 

ve hesap verebilirlik statüsünün 

güçlendirilmesi gibi konuların yanı sıra, 

kitle imha silahlarının yayılmasının 

önlenmesi gibi hususlar ilk kez ele 

alınmıştır. 

Kazakistan, dönem başkanlığı sırasında 

bölgemizdeki tüm devletlerin çıkarlarını 

korumak ve geliştirmek üzere aktif 

çalışmalar yapan ve BM Güvenlik 

Konseyi'ne seçilen ilk Orta Asya devle-

tidir.  

Geçtiğimiz yıl 18 Ocak günü 

Kazakistan, BM çerçevesinde terörün 

olmadığı bir dünyayı oluşturmak üzere 

davranış kurallarını belirlemek üzere üst 

düzeyli bir toplantı düzenledi. Toplantı 

sonucunda üretilen belgedeki kuralların 

amacı, 2045 yılına kadar terörizmden 

arınmış bir dünya yaratmak ve 

uluslararası ortak ülkeler koalisyonu 

oluşturmaktır. Kuralların uygunluğunu 

ve önemini desteklemek için BM'nin 

liderliği ve Güvenlik Konseyi'nin 

terörle mücadele birimleri, üye 

devletlerin başkanları ve heyetleri söz 

konusu toplantıda birer konuşma 

yaptılar. 

Kazakistan'ın BM Güvenlik Konse-

yindeki gündeminin bir parçası olarak 

N. Nazarbayev'in Nükleer Silahların 

yayılmasını önleme uluslararası 

girişimlerini de destekleyen terörle ve 

aşırılıkçılıkla mücadele alanında 

“Dünya - 21. Yüzyıl” manifestosu da 

bulunmaktadır. 
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Bütün dünyada, Kazakistan, nükleer 

silahlardan vazgeçen, Semipalatinsk 

nükleer test sahasını kapatan, nükleer 

silahları terk etmek için devletlere 

sürekli çağrı yapan ilk ülke olarak 

biliniyor. Yeni bir savaş çıkacaksa, ne 

kazananlar ne de kaybedenler olacaktır. 

Bu önemli hususlar, uluslararası toplum 

tarafından memnuniyetle karşılanan  

“Manifesto: Dünya - 21. Yüzyıl” 

belgesinde açıklanmaktadır. 

“Dünya - 21. Yüzyıl” manifestosunda 

N. Nazarbayev, savaş ve barış konu-

sunda stratejik bir vizyon ortaya koydu. 

Zaten manifestonun en başında şöyle 

denilmektedir: “Tüm insanlık 21. 

yüzyılda yeni bir küresel işbirliği 

dönemi ümit etmiştir”. "Küresel 

İşbirliği için Yeni Bir Dönem". 

Cumhurbaşkanı, yaklaşımının özünü 

şöyle belirtir: “Savaşsız bir dünya, her 

şeyden önce, uluslararası finans, ticaret 

ve kalkınmada adil bir küresel rekabetin 

neticesinde gerçekleşir. Tüm ulusların 

alt yapıya, pazarlara eşit ve adil bir 

şekilde erişmesi temelinde yeni bir 

gelişme trendi oluşturmak önemlidir”. 

Bu doğrultuda uluslararası toplumun 

eylemlerinin bütünsel algoritmaları 

önerilmiştir.  

19 Ocak 2018 tarihinde Kazakistan 

Dışişleri Bakanı K.Abdrakhmanov 

başkanlığında “Afganistan ve Orta 

Asya'da bölgesel bir ortaklığın, 

güvenlik ve kalkınmanın karşılıklı 

bağımlılığı modeli oluşturulması” 

konulu BM Güvenlik Konseyi dışişleri 

bakanları toplantısı gerçekleştirildi. Bu 

toplantıda Başkanlık Bildirgesi kabul 

edildi (S / PRST / 2018/2). Bu belge, 

Afganistan ve Orta Asya'da uzun vadeli 

barış, istikrar ve sürdürülebilir kalkınma 

sağlamak için bölgesel, bölgelerarası ve 

uluslararası işbirliğinin geliştirilmesinin 

önemini vurguladı. Bölge ülkelerinin 

gösterecekleri çabaların, barış, işbirliği 

ve refah alanı-nı genişletmek üzere 

destekleneceği açıklandı. 

Kazakistan tarafsız olarak açık ve şeffaf 

bir şekilde BM Güvenlik Konseyi'ne 

başkanlık etmiş, somut ve pratik 

sonuçların elde edilmesine odaklanmış 

ve gündemdeki tüm konularda Konsey 

çalışmalarına olumlu ve yapıcı katkıda 

bulunmayı amaçlamıştır. 

Pek çok küresel ve bölgesel süreçte yer 

alması, arabuluculuk ve güven 

oluşturulmasında aktif bir konuma sahip 

olması nedeniyle Kazakistan, çok taraflı 

diplomasi çerçevesinde tüm uluslararası 

devletler ve örgütler için etkin, dengeli 

yaklaşımı ve tarafsızlığıyla tanınan 

dürüst bir “arabulucu” olarak hareket 

etmeye devam etmektedir. 

Kazakistan heyetinin başkanlık döne-

minde başlattığı etkinliklerin başarılı bir 

şekilde sonuçlandırılması ve sonuçlara 

dayalı olarak nihai belgelerin kabul 

edilmesi, ülkemizin barışı koruma 

potansiyelini müzakere etme ve talep 

etme, modern dünyanın en önemli 

sorunlarını çözmek için yaklaşımların 

yapılandırılması Kazakistan’ın ve onun 

muhterem Cumhurbaşkanı'nın yüksek 

öngörüsü ve vizyonu sayesinde müm-

kün olmuştur. 

 


