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Öz: 

Çalı�mada, Rus-Çin ili�kileri tarihi açıdan incelenerek, özellikle �anghay ��birli�i Örgütü’nün kurulu� ve 
geli�mesindeki kar�ılıklı ili�kilere de�inilmi�tir. �anghay ��birli�i Örgütü’nün kurulu� a�amasında, tek kutuplu 
dünyaya kar�ı birlikte hareket etmeyi zorunluluk olarak gören, ortak bakı� açısına sahip olan bu iki devletin ili�kileri, 
bu kurulu�la birlikte daha da yakınla�arak müttefiklik boyutuna ula�mı�tır. �li�kilerin müttefiklik derecesinde iyi gidi�i, 
kar�ılıklı sorunların ihmal edilmesini ve bu alana pek de�inilmemeyi getirmi�tir. Oysa ki, çalı�mamızda görülece�i 
üzere, iki ülke arasında çok ciddi problemler, farklılıklar ve anla�mazlıklar da mevcuttur. Çalı�mamızda özellikle bu 
problemler ve nitelikleri üzerinde durulacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Rusya, Çin, Rus-Çin �li�kileri, ��O, �anghay ��birli�i Örgütü. 

 

Abstract 

In this study, Russia-China relations, especially in the process of establishment and development of Shanghai 
Cooperation Organization (SCO) are examined from historical perspective. The relations of these states that have 
common point of view during the establishment process of SCO in terms of standing against unipolar world turned into 
alliance under this organization. Good relations that have developed through this alliance led to negligence of some 
problems between Russia and China. However, as it can be seen in our study, there are serious problems, differences 
and disagreements between these states. These problems and their main characteristics will be particularly stressed in 
this study. 
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1. Giri� 
Rusya-Çin ili�kilerine bakıldı�ında son yıllarda �anghay i�birli�i örgütü bu ili�kilerde önemli yer 

etmektedir. Uzun bir geçmi�e sahip olan iki ülke ili�kileri, tarihi boyunca ini�li çıkı�lı seyir izlemi�tir. Bu 
ili�kilere bakıldı�ında, özellikle SSCB’nin yıkılması ile ABD’nin dünyanın tek süper gücü olarak kalmasının 
getirdi�i tek kutupluluk tartı�malarında, aynı kaygıları payla�an Rusya ve Çin’in aynı tarafta yer almayı ve 
beraber hareket etmeyi zorunluluk olarak gördükleri dikkat çekmi�tir. Bu beraberli�in getirisi olarak da 
öncelikle sınır problemleri halledilmi�, �anghay Be�lisi kurulmu�, ardından da �anghay ��birli�i Örgütü’nün 
(��O) kurulu�u ya�anmı�tır.  

2. �anghay ��birli�i Örgütü’nün Kurulu� Öncesi Rusya-Çin �li�kileri 
�anghay ��birli�i Örgütü öncesinde Rus-Çin ili�kilerini, �anghay ��birli�i Örgütü öncesinde kurulan 

�anghay Be�lisini baz alarak, �anghay Be�lisi öncesi tarihi ili�kiler ve �anghay Be�lisinin kurulu�, geli�im 
a�aması olarak iki evreye ayırabiliriz. Bu a�amalarda Rus-Çin ili�kileri yakınla�mı�, beraber çalı�ma ve karar 
alma mekanizmaları test edilmi� ve �anghay ��birli�i Örgütüne giden süreçte ili�kilerin sa�lam zemine 
oturtulması için temel mü�tereklerde anla�ma sa�lanmı�tır. 

2.1. �anghay Be�lisi Öncesi Rus-Çin �li�kileri 
1917 yılında Sovyetler Birli�i’nin kurulmasından sonra Çin, Sovyet dı� politikasında önemli rol oynadı 

(Lukin, 2002, s. 88). 2 Ekim 1949’da Sovyet deste�ini alan Çin Komünist Partisi, Çin Halk Cumhuriyeti’ni 
kurunca iki ülke diplomatik ili�kileri sıcak �ekilde i�lemeye ba�lamı�tır. �li�kiler 1950’de yapılan “Dostluk 
������������������������������������������������������������
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��birli�i ve Kar�ılıklı Yardım Anla�ması” ve kar�ılıklı ticaret anla�malarının etkisiyle daha da yakınla�mı�, 
bu do�rultuda 1950’lerde Çin dı� ticaretinin yarısından fazlasının yönü SSCB olmu�tur (Brenton, 2013, s. 
234). �ki ülke 1950’lerde Komünist blokta yer alarak, ABD’ye kar�ı ittifak konumunda olmu�lardır (Kuchins, 
1997, s. 1). 1955-56’ya kadar süren dönemde Sovyet modelinin ve Sovyet dü�üncesinin ithali ön plandadır. 
Bu dönemde çok sayıda Çinli, Sovyetler Birli�inde e�itilmi�tir (Shenkar, 2007, s. 59). 

1950’lerin sonlarından itibaren ideolojilerinin anlayı� farklılıklarından dolayı iki ülke ili�kileri 
gerilmi�, iki ülke yetkilileri tarafından birbirlerini suçlayan mektuplar göndermi�lerdir (Kaya, 2011, s. 641). 
Olu�an bu gerilim, sınırlarında askerlerin silahlı çatı�masına kadar gitmi�tir (Haffie, 2011, s. 26). 1969 yılında 
Çin sınırına 1 milyonun üzerinde Sovyet askeri yı�ılması da, bu çatı�manın habercisiydi (Kissinger, 2012, s. 
216). 

Sovyetler Birli�i ile ili�kileri gerginle�en Çin, 1970’lerde SSCB’ye kar�ı ABD ile yakınla�mı�tır (Menon, 
1997, s. 101). Çin bu stratejik hamle ile, hem ABD’ye hem de SSCB’ye kar�ı dı� güvenli�i sa�layıp, iç refah ve 
ekonomik büyümesi için uygun ortam olu�turmu�tu (Ekrem, 2011, s. 10). 1970-80 arası stabil süren Rus-Çin 
ili�kileri (Brenton, 2013, s. 235), Gorbaçov’un SSCB iktidarına gelmesine kadar mesafeli olmu�tur. 
Gorbaçov’un açılım politikasıyla 1989’da, bir Sovyet liderinin 30 yıl sonra ilk kez Çin’e ziyarette bulundu�u 
bu görü�melerle, ili�kiler yumu�ama evresine girmi�tir (Brenton, 2013, s. 235-236). Bu evrede Çin’i zor 
duruma sokan ve Batı dünyasının tepkisini çeken 1989 Tiamenmen olaylarını, SSCB tarafı ili�kiler için engel 
olarak görmemi�tir(Menon, 1997, s. 102). 

Sovyetler Birli�i’nin tarih sahnesinden çekili�inden sonra, varisi olarak yeni olu�an ve düzeni 
sa�lamaya çalı�an Rusya ile 1989 Tiamenmen sonrası uluslararası ambargolara maruz kalan Çin birbirine 
yakınla�mı�tır. Bu dönemde iki ülkenin ortak özelli�i,  Marksizm ve Leninizm sonrası düzenli bir siyasi ve 
ekonomik düzene kavu�amamalarıydı (Mandelbaumi, 1997, s. 80).  

SSCB sonrası birbirine yakınla�an iki ülke yetkilileri, ili�kilerini geli�tirmek için kar�ılıklı birçok resmi 
ziyaretlerde bulunmu�lardır. 1992’deki kar�ılıklı görü�meler sonucunda ortak bildiri yayınlanmı�, bu 
bildiride kar�ılıklı i�birli�i ve çıkarların gözetilece�i açıklanmı�tır. 1994 yılında ba�ka bir ortak bildiride de 
kar�ılıklı iyi ili�kiler ve yapıcı ortaklık üzerinde durulmaktaydı. 1995 Temmuzunda ise Rusya devlet ba�kanı 
Boris Yeltsin, Rusya için en önemli devletin Çin oldu�unu vurgulayarak, iki ülke ili�kilerine çok büyük 
önem verdiklerini belirtmi�tir (Lukin, 2002, s. 103).  

2.2.   �anghay Be�lisinin Kurulu�u ve Geli�imi (26 Nisan 1996) 
1996 Nisanında Çin’de bulunan Yeltsin’in temaslarında, Çin ve Rus tarafı yirmi birinci yüz yıl için iki 

taraf da stratejik partnerlik arzuladıklarını açıklamı�lardır (Lukin, 2002, s. 103). Stratejik partnerlik arayan bu 
iki büyük gücün bölgedeki en önemli sorunları, sınır sorunlarıydı. Dolayısıyla, �angay Be�lisi ülkeleri 
arasında 1996 yılında �angay’da yapılan ilk toplantının konusu da sınır sorunları olmu�tur. Böylelikle 
�angay be�lisinin kurulu�unda sınır sorunlarının çözümü önemli bir etkendir.  

2.2.1. Rus-Çin Sınır Sorunları 
Rusya-Çin arasındaki uzun sınır hakkında ihtilafın kökeni, uzun yıllar öncesine gitmektedir. 1860 

yılında belirlenen sınır, nihai tatmin olu�turmamı�tır. Bu konuda Mao, 19. yy. da 1,5 milyon km kare Çin 
topra�ının, Çarlık Rusya’sı tarafından gasp edildi�ini iddia etmekteydi (Kuchins, 1997, s. 3). 

1950’lerin sonunda iki ülke arasında gerilen ili�kiler, sınır konusuna da yansıdı ve 1960 yılında Çinli 
100 kadar hayvan yeti�tiricisinin SSCB sınırından geçmesiyle gerilim iyice arttı. 1964 yılında sınır sorununun 
çözümü konusunda tarafların bir araya gelip, suyolları ve akıntıları dikkate alarak yeni sınır belirleme 
çabaları da sorunu yatı�tıramamı� ve artan bu gerilim, nihayetinde sınır çatı�malarına yol açmı�tır. Bu 
gerilimli ortamın daha büyük çatı�malara yol açmaması için, 20 Ekim 1969 tarihinde iki ülke arasında acilen 
barı� görü�melerine ba�lanmı�tır. (Tütenbayev, 2012, s. 439) 

1989 Tiamenmen olayları sonrasında dı� politikada yalnız kalan Çin, Rusya’yla ihtilafları da dâhil 
olmak üzere sorunlarını çözme anlayı�ına geçti (Haffie, 2011, s. 27). Rusya’nın da açılım siyasetine denk 
gelen bu yıllarda sınır sorunu konusunda bir araya gelinmi� ve sınırların %98’i belirlenmi�tir. Fakat 
SSCB’nin kısa zaman sonra yıkılması, bu belirlemenin akıbetini meçhul kılmı�tır. 

SSCB’nin yıkılmasından sonra yeni ba�ımsızlı�ını kazanan devletler ve Rusya ile Çin’in sınırı tekrar 
belirsizlik durumuna dü�tü. SSCB’nin yıkılı�ıyla birlikte Çin, Sovyet sınırlarında jeopolitik bir güç bo�lu�u 
tehdidi altında kaldı (Kleveman, 2004, s. 114).  Fakat 1992 yılında Çin ba�bakanı LiPeng ve Rus ba�kanı Boris 
Yeltsin’in New York’taki görü�melerinde, konu hakkında olumlu açıklamalar yapılmı� ve sınır konusunda 
anla�maya varmak için uzla�ıya varılmı�tır. Görü�meler sonunda varılan anla�ma, 1992 �ubatında iki ülke 
parlamentolarında onaylanmı�tır (Menon, 1997, s. 103). 1992 Aralı�ında yapılan görü�melerde, iki tarafın da 
askerleri birliklerini sınırın 100 km gerisine çekmeleri konusunda anla�maya varılmı�tır. Aynı zamanda 200 
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km’lik alanda, saldırı silahların ve tankların azaltılmasıyla ilgili de uzla�maya varılmı�tır.(Menon, 1997, s. 
107) 

2.2.2. �anghay Be�lisi’nin Geli�imi 
1996 yılında sınır sorunu gündemiyle �angay’da toplanan be� ülke, kar�ılıklı en önemli problemleri 

olan aralarındaki sınır sorunlarını görü�mü�lerdir. �angay’da yapılan bu ilk toplantıda taraflar, sınır 
bölgelerinin güvenli�i için sınır bölgelerinde askeri faaliyetlerde bulunmamak ve sınırın 100 km 
derinli�indeki harekâtlarından birbirlerini bilgilendirmek konusunda anla�maya varmı�lardır. Böylelikle 
Kazakistan, Kırgızistan ve Çin sınırlarının ba�ladı�ı yer konusunda 1996 yılında anla�maya varılmı�tır 
(Tütenbayev, 2012, s. 439). 

ABD’nin tek hakim güç olarak kalması ve orta asya bölgesine yönelmesinden rahatsız olan Rus ve Çin 
liderleri, ABD’nin tek kutuplu hegemon yapısını ele�tirerek, ortak fikirde bir araya gelmi�lerdir. Boris 
Yeltsizn ve Jiang Zemin, Nisan ayındaki (1996) bulu�malarında, so�uk sava� sonrasında “Hegomonizm”i 
ele�tirerek, ABD’ye kar�ı ortak hareket etmek gerekti�i fikrinde birle�mi�lerdi (Kristol & Kagan, 1996, s. 20). 

Be�li’nin ikinci toplantısı 24 Nisan 1997’de Moskova’da yapılmı�, sınır alanlarında askeri birliklerin 
azaltılması konusunda mutabakata varılmı�tır. Bu anla�mayla sınır bölgesinde 260.400 asker 
bulundurulacaktı. Bu miktarın 130.400’ü Çin tarafına, di�er miktarı da Rusya, Kazakistan, Kırgızistan ve 
Tacikistan tarafına ait olaca�ı belirlenmi�ti (Aslan, 2004, s. 24). Üçüncü toplantı 3 Temmuz 1998’de 
Kazakistan’ın ba�kenti Almatı’da olmu�tur. Bu toplantıda bir kez daha sınır ve savunma konularından daha 
geni� çerçeveye açılınmı�, ekonomik i�birli�i konusundaki anla�malar daha ön plana alınmı�tır (Deniz, 2013, 
s. 220). Bölge kalkınmasını sa�lamak için ekonomik i�birli�ine gerek oldu�u vurgulanarak, bu do�rultuda 
3000 km’lik Kazakistan’dan Batı Çin’e gidecek büyük bir boru hattı yapılması gündeme gelmi�tir. 
Görü�melerde aynı zamanda uluslararası suçlar ve dinci akımlarla mücadele gibi konular gündeme 
gelmi�tir. Almatı zirvesi sonrasında, sınır sorunları için önemli adımlar atılmı�tır. Kazakistan ve Çin 
arasındaki sınır meselesi halledilmi�tir (Tütenbayev, 2012, s. 440). 

24 A�ustos 1999 tarihinde yapılan dördüncü toplantı, Kırgızistan’ın ba�kenti Bi�kek’te olmu�tur. Bu 
toplantının ana gündemini, NATO’nun Yugoslavya’yı bombalaması olu�turmu�tur. NATO’nun 
Yugoslavya’yı bombalamasını de�erlendiren taraflar, müdahaleyi kınayarak ABD kar�ıtlı�ı konusunda 
ortak vurgu yapmı�lardır. Özellikle Rusya ve Çin, ABD’nin uluslararası faaliyetlerini �iddetle 
ele�tirmi�lerdir. ABD’nin tek kutuplu dünya düzeni kurma çabalarına kar�ı seslerini yükseltmi�lerdir. 

5 Temmuz 2000 tarihinde yapılan be�inci toplantı ise Tacikistan’ın ba�kenti Du�anbe’de yapılmı�tır. 
Bu toplantıya, �anghay Be�lisine üye ülkelerin yanı sıra Özbekistan’ın da ça�rılması ve ba�kan �slam 
Kerimov tarafından temsil edilmesi, di�er toplantılardan farklı bir açılıma yönlenece�inin belirtisiydi. 
Yapılan zirve sonucunda Du�anbe Deklarasyonu olarak anılan bir deklarasyon imzalanmı�tır. Bu toplantıda 
bir araya gelen ülkeler, bölgesel güvenlik, ayrılıkçı hareketler ve terörizme kar�ı ortak tavır alınması, Çin’in 
Tayvan konusundaki isteklerini ve Rusya’nın Çeçenistan konusundaki politikasına destek, uluslararası 
terörizmle mücadele, üye ülkeler arasında askeri ve ekonomik i�birli�inin arttırılması kararının yanında, 
Bi�kek’te antiterör merkezinin kurulması konusunda da anla�maya varmı�lardır. Du�anbe zirvesinde 
Birle�mi� Milletlerin rolü de tartı�ılmı�tır. BM’nin etkisinin arttırılması ile ilgili öneriler gündeme gelmi�tir.   

3. �anghay ��birli�i Örgütü’nün Kurulu�u ve Geli�imi 
3.1.  �anghay ��birli�i Örgütü’nün Kurulu�u 
Sınır sorunlarının çözülmesi amacıyla Çin Halk Cumhuriyeti, Rusya, Kazakistan, Kırgızistan ve 

Tacikistan’dan olu�an be� bölge ülkesinin bir araya gelerek olu�turdukları yapıda, sınır sorunlarının 
çözülmesinden sonra ekonomik, askeri, kültürel ve enerji konularında da görü�meler yapılmı�, ortak 
mutabakat kararları alınmaya ba�lanmı�tır. Dolayısıyla, be� yıllık süresi içinde; iyi kom�ulu�u, kar�ılıklı 
güven ve dostlu�u, bölgenin güvenlik ve düzenini, ortak geli�meleri getiren �anghay Be�lisinin pozitif rolü 
�anghay ��birli�i’ne etkisi büyüktür (Andrei Melville, 2005, s. 181). 

�angay Be�lisi olarak tanına ülkelerin 15 Haziran 2001 tarihinde �angay’da yapılan toplantıya 
Özbekistan’ı da davet etmeleriyle, bu toplantıda bir farklılık belirmi�tir. Katılımcı ülkeler olan Rusya, Çin, 
Kazakistan, Kırgızistan ve Tacikistan’ın ortak deklarasyonuyla Özbekistan’ın üyeli�e alınması ile de yeni bir 
açılım yapılmı� ve �angay ��birli�i Örgütü (��Ö) kuruldu�u açıklanmı�tır (China Daily, 2001). 

15 Haziran 2001’de kurulu�u açıklanan ��Ö’nün ikinci toplantısı 7 Haziran 2002 tarihinde 
Petersburg’da yapılmı�tır. (Wu, 2008, s. 111) Altı üyenin imzalarıyla, kurulan �anghay ��birli�i Örgütü’nün 
ana sözle�mesi, bu toplantıda imzalanarak resmiyet kazanmı�tır. Yapılan bu sözle�mede örgütün amacı, 
ilkeleri, yönetim yapısı, i�leyi� usulleri belirlenmek olmu�tur.  
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Kurulu� sözle�mesinin 1. Maddesinde kurucu devletler tarafından �anghay ��birli�i Örgütü’nün 
kuruldu�u ilan edilmi�tir. �kinci maddede kurulu�un amaçlarının anlatıldı�ı 15 Haziran 2001 tarihli kurulu� 
ana sözle�mesi 11 maddeden olu�maktaydı (Internacionales, 2001). 

Deklarasyonda, olu�umun üçüncü taraflara kar�ı bir olu�um olmadı�ı ve üçüncü tarafları hedef 
almadı�ı vurgulanmı�, aynı zamanda organizasyon prensiplerini kar�ılayan yeni üyelere de açık oldu�u 
belirtilmi�tir. Deklarasyonda aynı zamanda bölge güvenli�ini sa�lamak için gayret edilece�i ve terörizmle 
mücadele, ayrılıkçılık, silah kaçakçılı�ı, uyu�turucu trafi�i, insan kaçakçılı�ı gibi illegal suç unsurlarıyla 
mücadele vurgulanmı�tır (Gill, 2007, s. 41). 

Üye ülkeler arasındaki ili�kilerin yapılandırılmasında, Çin tarafı �angay ruhu olarak adlandırılan 
hareket tarzının de�erlendirilmesinin altını çizmi�tir. Jiang; 2002 haziranında Petersburg’da �angay ruhunu; 
kar�ılıklı güven, kar�ılıklı avantajlar, e�itlik, danı�ma, kültürel farklılıklara saygı ve ortak geli�me arzusu 
olarak nitelendirmi�tir (Yong Deng, 2005, s. 184). 

3.2.  �anghay ��birli�i Örgütü’nün Kurulu�unda Rus-Çin Yakınla�masının Sebepleri 
��Ö’nün kurulmasında lokomotif te�kil eden Rusya ve Çin’in politikaları etkili olmu�tur. �ki ülke ve 

di�er orta Asya ülkeleri arasındaki sınır güvenli�inin sa�lanması, ekonomik çıkarları, bölge güvenli�i ve 
ABD kar�ıtlı�ı, temel olarak ��Ö sürecinde iki ülkeyi yakınla�tıran sebepler olmu�tur.  

3.2.1. Sınır Güvenli�i 
Rusya, Çin ve ba�ımsızlıklarını kazandıkları tarihten sonra olu�an Orta Asya Cumhuriyetleri 

arasında, kar�ılıklı en büyük sorun olabilecek mesele sınırların durumu ve güvenli�i olmu�tur. Sınır 
problemleri halledilmeden taraflar arası ortak görü�melerin ve i�birli�inin yapılması imkânsız durumdaydı. 
Bu sebepten ��Ö’nün kurulu� sürecinde sınırların belirlenmesi ve güvenli�inin sa�lanması önemli rol 
oynamı�tır.  

Çin, Rusya ve Bölge ülkeleri açısından sınırların güvenli�i çok önemli bir konuydu. Çin’in; Rusya 
Kazakistan, Kırgızistan ve Tacikistan ile olan sınırlarının uzunlu�u 7000 km. oldu�u dü�ünülürse, bu önem 
daha iyi anla�ılacaktır. Bu açıdan bakıldı�ında Çin, 1996 Nisanında �anghay Be�lisi çerçevesinde yapılan 
anla�malarla Kazakistan, Kırgızistan ve Tacikistan’la mevcut 3000 km uzunlu�undaki sınır anla�ması 
yapmı�tır (Ekrem, 2011, s. 25).  3 Temmuz 1998’de Kazakistan’ın ba�kenti Almatı’da yapılan toplantıda, sınır 
sorunlarının çözümü için taraflar daha yakın i�birli�i konusunda iradelerini ortaya koymu�lar, zirve sonrası 
Çin ve Kazakistan arasındaki 1000 kilometrelik sınır bölgesi taraflar arasında payla�tırılmı�tır. Çin ve 
Tacikistan arasındaki sınır anla�mazlı�ı da 2002’de nihai olarak çözüme kavu�mu�tur. 

3.2.2. Bölge Güvenli�i 
Rusya ve Çin, Orta Asya’nın en etkili iki büyük gücüdür. Orta Asya bölgesi de, etkin ve güçlü olmak 

isteyen büyük güçler açısından stratejik bir konuma sahiptir. Bu do�rultuda olu�turulan hâkimiyet 
teorilerinde bölge önemli yerini almı�tır. SSCB’den sonra ba�ımsızlı�ını kazanan bu güçler, daha zayıf 
durumda oldukları için büyük güçlerin etkisine girme konusunda dirençsiz durumdaydılar. Bu durumda 
bölgeyle tarihi ba�ları olan Rusya, ili�kilerini ve nüfuzunu kuvvetli kılma, bölgede yeniden etkili olma 
amacındadır. Çin ise bölge ülkeleriyle daha çok ekonomik alanda ili�kiyi önemsemektedir.   

Rusya, Çin ve bölge ülkeleri için bölgenin güvenli�i toplu çalı�ılarak elde edilebilecek bir konudur. 
Bölge ülkeleri birbirleriyle etkile�imde olduklarından ve heterojen yapılarından dolayı, bir ülkede meydana 
gelecek terör ve ayrılıkçılık hareketler, di�er ülkelere de yansıma ve tehdit olu�turma potansiyeline sahiptir. 
Bu do�rultuda gidilen i�birlikleri, �anghay be�lisinden �anghay i�birli�ine do�ru giden bir süreci 
olu�turmu�tur. Bölge güvenli�inin sa�lanması açısından Almatı’da 1988 yılında düzenlenen �anghay 
be�lisinin üçüncü zirvesinde önemli kararlar alınmı�tır. Bu kararlarla bölge güvenli�inin sa�lanması için, 
terörizm, her çe�it etnik bölücülük, silah ve uyu�turucu kaçakçılı�ı konularında kar�ılıklı güvenlik ve 
i�birli�i içine girilece�i belirtilmi�tir (Ekrem, 2011, s. 26). 

Çin 2003 yılında olu�turdu�u dı� politika strateji kapsamında bölgeye ve çevre ülkelere büyük önem 
vermektedir ve bu do�rultuda Asya merkezli küresel anlayı�la dı� ili�kilerini sürdürmektedir. Bu anlayı�la 
hem bölgeyi sorunlu bir bölge olmaktan uzak tutmak, hem de yükselen Çin olgusuna kar�ı bölge 
ülkelerinde olu�acak tehdit algısını en aza indirmek hedeflenmi�tir (Ekrem, 2011, s. 13). 

3.2.2.1. Rusya’nın Güvenlik �htiyacı  
SSCB sonrası iç düzenini sa�lama, ekonomik ve siyasi problemleriyle mücadeleye gücünü harcayan 

Rusya, dı� politikasında durgun bir sürece girmi�tir. Yapısını kurduktan sonra da 1993’te ilan etti�i “yakın 
çevre doktrini” çerçevesinde, yakın ili�kilerde oldu�u ve tarihi ba�ları bulunan Orta Asya cumhuriyetleriyle 
ilgisini ortaya koymu�tur (Özda�lı, 2012 , s. 110). Bölgeyle ilgili di�er güçlerin önüne geçmek için ili�kilerini 
kuvvetlendiren Rusya, aynı zamanda Çin ile stratejik olarak yakınlık kurmu�tur. Aynı zamanda bölgenin 
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enerji kaynakları olan Kazakistan petrolü ve Türkmenistan do�algazının kontrolüne hâkim olma, Rus bölge 
kuvvetini perçinleyecekti. 

Rusya, Çeçenistan bölgesindeki ayrılıkçı harekete kar�ı büyük askeri operasyonlar düzenlemi� ve 
güvenli�ini sa�almak için büyük çaba sarf etmi�tir. Bu büyük operasyonların ardında hem siyasi hem de 
ekonomik faktörler yer almaktadır. Rusya’nın Karadeniz’e çıkı�ında Kuzey Kafkasya’nın vazgeçilmezli�i ve 
Grozni’nin petrol bölgesi olmasının yanında, Azerbaycan ve Kazakistan’dan gelen boru hatlarının geçi� 
alanı olması sebebiyle bu bölgenin güvenli�ine büyük önem verilmi�tir (Yıldız, 2007, s. 157). 

Rusya’nın bulundu�u Orta Asya bölgesi, Sovyetler Birli�i’nin da�ılmasının etkilerini üzerinden 
atamamı� durumdaydı. �anghay Be�lisi’nin olu�umunda, sınır sorunlarının giderilmesindeki gayreti, bu 
sorunların önemini açıklamaktadır. Aynı zamanda etnik sorunlar, ekonomik ve siyasi dönü�ümden 
kaynaklanan sorunlar, radikal dini akımlar, su sorunları gibi bölge sorunları, bölge güvenli�ini tehdit eder 
boyutlardaydı (Çelik, 2012, s. 29). Bölgede ortak bir politika ve güvenlik açıklarını kapayıcı önlemler 
alınamaz ise hem bölgenin hem de Rusya’nın bölge dı�ı güçlerin etkisine maruz kalacakları a�ikârdı.  

3.2.2.2. Çin’in Güvenlik �htiyacı  
Çin; kalabalık nüfusu, içindeki etnik sorunları ve istikrarının devamı için, bölgenin güvenli�iyle 

yakından ilgilenmektedir. ��Ö gibi bir yapının varlı�ı, Çin’in güvenlik endi�elerini izale etmek adına önemli 
bir olu�umdur.  

Öncelikle kendi içindeki, özellikle Do�u Türkistan bölgesindeki ayrılıkçı hareketler Çin’in en hassas 
oldu�u iç güvenlik konusudur. Sincan-Uygur Özerk Bölgesi’nin ciddi bir tehdit unsuru olarak görülmesinde 
önemli unsurlar, bu bölgenin de�erli petrol ve do�algaz rezervlerine sahip olması ve Rusya, Mo�olistan, 
Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Afganistan, Hindistan ve Pakistan’la sınıra sahip bir sınır bölgesi 
olmasıdır. Çin’in yer altı zenginlikleri açısından bu bölge oldukça önemlidir, zira yer altı zenginlik 
kaynaklarının dörtte üçü bölgededir. Sincan’ın Kuzey tarafındaki Tarım Basin’de çok büyük petrol ve gaz 
kaynakları mevcuttur. Kom�u ülkelerden gelecek destekten çekinen Çin yönetimi, bu bölgede oldukça 
hassas davranmaktadır. Bu yüzden Çin yönetimi, on binlerce Uygur’un bulundu�u Orta Asyalı kom�u 
ülkelerden, Uygurların siyasi hareketlerinin sıkı kontrol altında tutulmasını talep etmektedir (Kleveman, 
2004, s. 115). Çin yönetimi, Orta Asya ülkelerinde meydana gelen herhangi bir dini akımın, Sincan bölgesini 
de hareketlendirece�i çekincesindedir. Özellikle Kazakistan ve Kırgızistan gibi kom�u ülkelerden, Uygurlara 
yapılacak silah yardımının önüne geçmek için ��Ö vasıtasıyla bu ülkelerle i�birli�ine gidilmesi, Çin 
çıkarlarına önemli bir önlemdir. Do�u Türkistan’daki ayrılıkçı giri�imlerin ba�arıya kavu�ması durumunda, 
�ç Mo�olistan ve Mançurya’da da benzer sorunlar ate�lenecektir. Dolayısıyla ��Ö, bölgede statükoyu 
koruma adına Çin’in arzuladı�ı bir giri�im olmu�tur. 

Çin’in, bölgesel güvenli�i sa�lama çalı�maları, 1991 yılında yeni ba�ımsızlı�a kavu�an bölge 
ülkelerinin ba�ımsızlıklarını tanıyarak ba�lamı�tır. Bu devletlerle ve Rusya ile ili�kileri iyi seviyede 
seyredince, sınır güvenli�ini ve bölge güvenli�ini sa�layıcı adımlar çerçevesinde �anghay be�lisinden, 
�anghay ��birli�i Örgütüne giden bir süreç ya�anmı�tır.1988 yılında yapılan �anghay Be�lisi’nin üçüncü 
zirvesinde, bölge güvenli�i konusunda alınan kararlarla, güvenlik konusu ön plana ta�ınmı�tır. Bu konuda 
�anghay be�lisinin ��Ö’ye dönü�mesi kararla�tırılan bulu�mada, “Terörizm, Bölücülük ve Radikal Dincilikle 
Mücadeleye �li�kin �anghay Antla�ması” imzalanmı�tır (Ekrem, 2011, s. 27). 

Çin, iç güvenlik önceliklerinin yanında, bölgede güvenli�ini sa�laması açısından da �anghay ��birli�i 
Örgütü’ne olumlu bakmaktadır. Orta Asya bölgesinde istikrarın devamı, Çin politikaları açısından hayati 
öneme sahiptir. 

Çin’in önemli di�er bir sorunu da Tayvan meselesidir. Hemen yanı ba�ında, ABD’nin destekledi�i ve 
ABD için do�al bir üs niteli�inde bir bölge olan Tayvan, Çin güvenli�i için ciddi bir tehdit olu�turmaktadır. 
Tayvan’ı topraklarına katarak, bu tehdidi ortadan kaldırma dü�üncesindeki Çin için, ABD’nin bu yönde bir 
giri�imi sava� sebebi sayaca�ı açıklaması, engelleyici bir durum olmu�tur.  

Ekonomik Çıkarlar 
3.2.2.3. Rusya’nın ekonomik çıkarları  
1990’lı yıllar sonrasında istikrarsız bir görünümde olan Rus ekonomisi, 1999 yılından itibaren istikrarlı 

bir geli�me seyri yakalamı�tır. Rus ekonomisinin geli�mesinde enerji sektörü önemli rol oynamaktadır. 
Dünya petrol rezervlerinin %6,6’sına ve do�algaz rezervlerinin %26,3’üne sahip olan Rusya, ihracatının 
%65’ini enerji sektöründen sa�lamaktadır (Nogayeva, 2011, s. 56). 

Rusya dünyanın en güçlü ve iddialı enerji �irketlerine sahip olma ve enerji merkezi olma amacındadır. 
SSCB yıkılı�ını takip eden yıllarda, Rusya dı� politikasında ve ekonomik politikalarında Batıya yakla�an, 
batılı normları yakalama yönünde giri�imlerde bulunmu�tur. Ancak Batıyı kendisine örnek alan Rus idaresi, 
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ekonomik anlamda kötüye gitmeyi durduramadı�ı sebebiyle, bu normların mevcut Rus yapısına uygunlu�u 
sorgulanmaya ba�lanmı�tır. Böylelikle Yeltsin, dı� politikasını yeniden gözden geçirme ihtiyacı duymu�tur. 
Bu sorgulama ekonomik politikalara da do�rudan etki etmi�tir.  

Özellikle Putin’in ba�kan seçildikten sonra Rusya’nın daha aktif politikalar izleyece�i yönündeki 
açıklamaları, dı� politikasında önceli�in Ba�ımsız Devletler Toplulu�u (BDT) co�rafyasına yönelece�i 
söylemleri, dikkatleri bu bölgeye çekmi�tir (Kamalov, 2011, s. 30). Ticaret ve ekonomi alanında da Rus 
çıkarları bölge ülkeleriyle yakın i�birli�ini gerektiriyordu. 

3.2.2.4. Çin’in Ekonomik Çıkarları 
Çin’in, ekonomik kalkınma ve dı�a açılım politikalarının geçmi�i, 1978 yılında Çin Komünist Partisi 

ba�kanı DengXiaoping’in iktidara gelmesine uzanır. Bu yönde karar alan ve 1979 yılında piyasa ekonomisine 
geçi� reformlarıyla açılan Çin, 1985’te uluslararası alana açılıp, ekonomisini yabancı sermayenin 
yatırımlarına açarak entegrasyonda ileri boyutu yakalamı�tır. 

Çin’in uyguladı�ı ekonomik kalkınma modeliyle, çatı�madan ve sava�tan uzak durarak güç 
kazanmak anlayı�ı önemlidir. Bu anlayı�la politikalar üreten Çin için ekonomik geli�me birinci öncelik halini 
almı�tır. Di�er geli�melerin, ekonomik geli�menin artmasıyla sa�lanaca�ı dü�üncesi hâkim hale gelmi�tir. 

Çok büyük üretim kapasitesiyle sürekli büyüyen Çin ekonomisi için, Enerji çok önemli bir konudur. 
ABD’nin ardından en büyük enerji ithalatçısı ülke olan Çin, üretimi için yeterli enerji kayna�ını kar�ılamak 
için petrol ithalatını arttırmak zorundadır (Nogayeva, 2011, s. 72). 

Çin ekonomisi için Orta Asya bölgesi, sahip oldu�u enerji kaynakları ve Çin’e yakınlı�ı bakımından 
büyük öneme sahiptir. Büyük miktarda enerjiye ihtiyaç duyan Çin için, ��Ö yoluyla bölge ülkeleriyle 
i�birli�ine giderek, hem enerji bölgelerine yatırımlar yaparak ihtiyacı kar�ılama, hem de varlı�ını 
peki�tirerek bölgede etkin olmak isteyen di�er güçlerin önünü kesmek, stratejik olarak önemli bir hedeftir. 

3.2.3. ABD Faaliyetlerine Tepki 
Rusya ve Çin’in, ��Ö yolunda birbirlerine yakla�masında ABD’nin faaliyetlerinden rahatsız olma ve 

bu faaliyetlere kar�ı ortak irade gösterme anlayı�ı vardır. �anghay ��birli�i Örgütü’nün kurulmasının arka 
planında, yalnızca üye devletlerarasındaki sorunların çözümü de�il, aynı zamanda ABD’nin Orta Asya’daki 
faaliyetlerine kar�ı duyulan tepki önemli rol oynamı�tır (Oldberg, 2005, s. 44). 

SSCB’nin yıkılmasının ardından, tek ba�ına kalan büyük güç olarak imparatorluk ve hegemonya 
nitelendirmelerinin yapıldı�ı dönemde ABD dı� politikası, mevcut üstünlü�ünün devamı için 
�ekillendirilmi�tir. Bu dı� politikada Orta Asya, hem büyük enerji kaynaklarını barındırması, hem de Rusya 
ve Çin gibi potansiyel büyük güçlere kom�ulu�u nedeniyle önem kazanmı�tır (Kafkasyalı, 2012, s. 26). 

Brzezinski, “Avrasya, yerkürenin en büyük kıtasıdır ve jeopolitik olarak bir eksendir. Avrasya’ya 
hâkim olan güç, dünyanın en ileri ve ekonomik olarak verimli üç bölgesinden ikisini kontrol edebilir” 
demektedir (Brzezinski, 1998, s. 31). Bu vurguda oldu�u gibi Avrasya’nın önemi, ABD tarafından da ön 
planda tutulmu� ve bölgeye yönelik planlar yapılarak, bölgeye sızılmı�tır. 

ABD, dünya dengelerinde tek büyük güç olarak kalı�ını devam ettirmek için çe�itli hamlelerde 
bulunmu�, Rusya ve Çin gibi dikkat çekici güçlerin rakip olarak statükoyu bozmalarını istememi� ve bu 
yönde önlemler almı�tır (Nogayeva, 2011, s. 88).  ABD’nin tek kutuplu dünya olu�umundaki faaliyetleri, 
1999 yılında ABD- Japon güvenlik i�birli�i Tayvan’la silah ticareti ve orta Asya’ya yönelik giri�imleri, Rusya 
ve Çin’de çevrelenme endi�esini do�urmu� ve bu endi�e çok kutuplu anlayı�ı benimseyen iki ülkeyi do�al 
olarak müttefik yapmı�tır. Tek kutuplulu�a kar�ı tepki olarak, 1996 yılında Rus dı�i�leri bakanı olarak 
göreve gelen ve ismi ile anılan Primakov Doktrini de “Çok kutuplu uluslararası sistem”i önermekteydi 
(Tellal, 2010, s. 209). 

ABD’nin NATO aracılı�ıyla bölgeye açılımı etkili olmu�tur. NATO’nun “Barı� �çin Ortaklık” 
projesiyle yeni cumhuriyetleri ittifaka dâhil etmesi, bölge enerji güvenli�ini sa�lama adına önemli bir 
uygulama olmu�tur. Fakat 1994’te Polonya, Macaristan ve Çek Cumhuriyeti’nin NATO’ya alınması 
tartı�maları ya�anırken Yeltsin, Budape�te’de “so�uk barı�” konu�masıyla durumu �iddetle ele�tirmi�tir. 
Rusya, NATO’nun do�uya do�ru yayılmasını, Hitler’in “do�uya do�ru yayılma” sıyla aynı tutmu�tur 
(Tellal, 2010, s. 211). 

1999 yılında NATO’nun Yugoslavya’nın iç bölgesi konumundaki Kosova müdahalesi, kendi iç 
bölgelerinde sorunlar ya�ayan Rusya ve Çin’i rahatsız etmi�tir. Bu rahatsızlık 25 A�ustos 1999 tarihinde 
Bi�kek’te yapılan �angay Be�lisini toplantısında açıkça ifade edilerek Amerikan kar�ıtlı�ı ön planda 
olmu�tur.  
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ABD, Orta Asya’da üsler elde ederek varlı�ını garanti altına alma çabasında hareket etmi�tir. ABD’nin 
Orta Asya’daki etkinli�ini arttırma giri�imlerine bölgede ilk olumlu cevap veren ülke Özbekistan olmu�tur. 
1995 Ekiminde Özbekistan ba�kanı Kerimov, ABD ile Savunma ve ��birli�i Anla�ması imzalamı�tır. 19 Eylül 
2001’de Afganistan operasyonlarında Özbek hava sahasının kullanım onayını alan ABD, 28 Nisan’da 
Kazakistan ve Türkmenistan’dan da hava sahalarının kullanımını elde etmi�tir(Çomak & Görenta�, 2011, s. 
1). 

11 Eylül 2001 saldırıları sonrası Rusya’nın ABD’nin Orta Asya’daki faaliyetlerine ve askeri varlı�ına 
ses çıkarmaması, ABD’nin bölgedeki etkinli�i için önemli bir de�i�im olmu�tur. Putin, saldırılar sonrası 
Bush’u ilk arayanlardan olmu�tur. 24 Eylülde ise ABD’ye verilecek deste�in boyutlarını anlatan yardım 
planı açıklanmı�tır. Bu planla ABD’ye, istihbarat bilgileri payla�ılmasından, hava sahasını her türlü insani 
yardımlara açılmasına kadar geni� destek sözü verilmi�tir. Kar�ılı�ında da Çeçenistan konusunda ABD’nin 
deste�i alınmı�tır (Tellal, 2010, s. 216). 

Çin de ABD’nin Afganistan operasyonuna destek vermi�tir. Bu yolla Rusya’nın, içindeki Çeçenlere 
kar�ı giri�ti�i mücadelede oldu�u gibi Çin, içindeki Sincan’da Uygurlara kar�ı giri�ti�i baskı ve yıldırma 
politikalarına kar�ı ABD’nin tepkisi engellenmi�tir. 

ABD için Orta Asya’da en önemli sektör enerji sektörüdür. Dolayısıyla dünya enerji kaynaklarını 
kontrol etme niyetinde olan ABD için bu durum önceliklidir (Ekinci, 2011, s. 523). Enerji kaynaklarına sahip 
Orta Asya ülkeleri, ABD tarafından yakından ilgilenilmektedir. ABD enerji �irketlerinin bölgede aktif rol 
oynaması, aynı zamanda enerji nakil ve da�ıtımında daha çok söz sahibi olmaları için hamleler 
yapılmaktadır. 

 ABD, di�er bölgelere olan politikalarında oldu�u gibi, Orta Asya bölgesinde de ekonomik ve siyasi 
planlarına eri�mek için bölgeye yönelik yardımlar yapmaktadır (Ekinci, 2011, s. 522). Yapılan bu 
yardımlarla, yardım yapılan ülkelerin dostlu�u ve stratejik de�erleri kazanılmaktadır. 

ABD etki ve nüfuzu, Rusya ve Çin’in ortak rahatsızlık konusu haline gelmi�tir. ABD’nin Rusya’ya 
kar�ı Avrupa sınırına yakın bölgelere ve Asya-Pasifik’teki ittifak yaptı�ı ülkelere füze savunma sistemleri 
kurma giri�imi, Rusya ve Çin tarafından büyük rahatsızlı�a sebep olmu�tur. Bunun yanında ABD’nin 1972 
yılında SSCB ile kar�ılıklı imzaladıkları Anti balistik Füze Sistemlerinin Sınırlandırılması Anla�masından, 13 
Haziran 2002’de çekildi�ini ilan etmesi, bu ülkenin niyeti konusunda büyük endi�e olu�turmu�tur. 
Dolayısıyla Çek Cumhuriyetine radar sistemi ve Polonya’ya füzesavar sistemlerinin konu�lanması gündeme 
gelmi�, bu giri�im de Rusya’nın büyük tepkisine sebep olmu�tu. 

ABD’nin Orta Asya hamleleri, kendini bölgedeki yönetimlerin �ekillenmesine de sirayet etmi�tir. 
Ba�ımsızlıklarını yeni kazanan bölge ülkelerinin tekrar Rusya’nın etkisi altına girmeleri, ABD açısından 
istenmeyen bir durumdur (Okur, 2012, s. 253). Bölgede etkisi ve prestiji süren Rusya’nın aleyhine olu�an 
yeni devletlerin yönetimlerini devirip, kendine yakın yönetimler olu�turma yönünde, renkli devrimleri 
desteklemi�tir (Kafkasyalı, 2012, s. 29-30). 

Rusya Federasyonu, ba�langıçta ABD’nin Afganistan operasyonuna destek vermi�tir. Fakat bu destek 
ABD’nin bölgede etkisini arttırmasını içermemekteydi. Afganistan’dan sonra Irak’a giren ABD’nin 
Kırgızistan ve Gürcistan’daki iktidar de�i�ikliklerini desteklemesiyle rahatsızlık had safhaya ula�mı� ve 
ABD’ye kar�ı Rus politikası de�i�mi�tir (Ekinci, 2011, s. 511). 

Orta Asya ve Hazar enerji kaynaklarına ilgi duyarak bu bölgede etkin rol oynama gayreti de Rusya ve 
Çin’i bu konuda ortak davranmaya sevk etmi�tir. Bölgenin petrol ve do�algaz rezervleri üzerinde hâkimiyet 
kurma anlayı�ında olan ABD, bu alanda bölge ülkeleriyle yakın temasa geçmi�tir. Aynı zamanda bölgenin 
sahip oldu�u ve üretiminin yapıldı�ı enerjinin ta�ınması konusunda da büyük mücadele ya�anmaktadır.  

Rusya ve Çin’in �anghay ��birli�i Örgütü’ne dair ilgilerinin en önemli unsurlardan biri bu ortaklıkla 
olu�an örgütün, bölgedeki Amerikan etkisini sınırlandıracak ve azaltacak bir katalizör olarak görülmesidir 
(Özda�lı, 2012 , s. 110). 

3.3.  �anghay ��birli�i Örgütü’nün �çeri�i ve önemi 
Tek kutuplu dünyadan çok kutuplu dünyaya dönü� tartı�maları özellikle 2000 yılı sonrasında 

artmı�tır. Bunda Rusya ve Çin’in geli�mesinin büyük etkisi vardır. SSCB sonrası istikrarsız bir görünümde 
olan Rusya enerji kaynaklarının itici gücü ile hızla toparlanmı�, Çin ise sürekli artan üretim gücü ile 
dikkatleri üzerine çekmi�tir (Nogayeva, 2011, s. 93). 

��Ö, Avrasya’nın be�te üçüne tekabül eden, toplamda 30 milyon 189 bin km. karelik alanla aynı 
zamanda dünya nüfusunun dörtte birine tekabül eden 1,5 milyar nüfusu ile dikkatleri üzerine çekmi�tir 
(Ayan, 2010, s. 43). Gözlemci olarak konumlandırılan Hindistan, Pakistan, �ran ve Mo�olistan’ı da bu gruba 
eklersek, 2,7 milyarla dünyanın %40’ını temsil edebilecek bir yapıdan bahsedebiliriz (Kafkasyalı, 2012, s. 32). 
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Örgüte üye olan ülkelerin nüfusları, sınırları ve ekonomik büyüklükleri açısından mevcut güçlerini 
mekânsal geni�li�e ve güce dönü�türdükleri ve neredeyse bütün Asya’yı temsil durumuna geldikleri 
görülmektedir (Deniz, 2013, s. 220). 

Orta Asya bölgesinin neredeyse tamamını temsil edici statüye kavu�an ��Ö, bulundu�u bölge 
açısından da stratejik önemdedir. Bölgenin Ortado�u’ya alternatif olarak görülen büyük enerji kaynaklarına 
sahip olması, bu enerjiyi nakil edici boru hatlarına ev sahipli�i yapması, bu açıdan bölgeyi jeostratejik alanda 
daha da etkili yapmaktadır  (Azer, 2012, s. 237). 

�angay ��birli�i Örgütü’nün toplantılarında, NATO’nun do�uya açılmasından dolayı rahatsızlık, çok 
kutupluluk vurgusu, ABD’nin füze kalkanı sistemi kurma giri�imlerinden duyulan rahatsızlıkla beliren 
söylemler, örgütün NATO’ya alternatif bir pozisyonda oldu�unu göstermektedir (Akal, Do�ruyol, & Bili�li, 
2011, s. 4). Bu do�rultuda birçok uzman, ��Ö’nün zamanla anti-NATO müttefikli�i �ekline dönü�tü�ünü 
tartı�maya ba�lamı�tır (Tolipov, 2010, s. 108). Dünyanın stratejik nükleer silaha sahip ülkelerinin yarısı, 
��Ö’ye üye oldu�u ve dünyanın en büyük ordusuna sahip olu�u (Akal, Do�ruyol, & Bili�li, 2011, s. 4), 
örgütün askeri yönden ne derece kıymetli oldu�unun bir göstergesidir. 

��Ö’nün olu�umundaki sebepler olarak, özellikle terörizm ve dı� tehdit tehlikesinde olan bölge düzen 
ve istikrarını koruma ve küreselle�me a�amasını ya�ayan dünyanın ekonomik sorunları etkili olmu�tur (Can, 
2012, s. 360). Bu çerçevede kurulu�taki temel amaçlar olarak terörizm, kökten dincilik ve ayrılıkçılı�a kar�ı 
mücadele a�ırlık kazanmakladır (Hessbruegge, 2004, s. 1). Bu tehditler arasında özellikle Rusya ve Çin’i 
tehdit eden konu ulusal ayrılıkçılık olarak belirirken, dini radikallik ve terör, tüm üye devletleri ilgilendiren 
ortak sorundur. Bölgede beliren sorunlar, belirli alanda kısıtlı ve lokal kalmadı�ı, sınırların ve toplumların 
geçirgen yapıya sahip oldu�u dü�ünüldü�ünden, bölge ülkelerinin ortak hareket etmesi bir zorunluluk 
haline gelmi�tir.  

S�Ö üyesi ülkelerin askeri tatbikatları ve yeni askeri kurumlarında birliktelik sa�lanmı�tır. Fakat ��Ö 
sadece askeri bir yapı olmaktan ziyade gerçek bir entegrasyon formatına dönü�meye çabası da vardır. Fakat 
üye ülkelerin askeri sistem farklılıkları, jeopolitik statüleri, ekonomik ve hukuk sistemlerinin farklılıkları, 
kültürel sistemlerindeki farklılıklar, üye ülkelerin dı� i�leri politikalarındaki �üphecilik gibi sebeplerden 
dolayı, bu kısa ve orta vadede kar�ıla�ılan güçlükler olacaktır. (Tolipov, 2010, s. 108). 

4. Rus-Çin �li�kilerinin Problemleri 
SSCB’nin da�ılmasından sonra ilk yıllarda istikrarı sa�lamaya zorlanan Rusya, hızla toparlanmaya 

gitmi�, sahip oldu�u petrol gelirleri sayesinde bunu ba�armı�tır. Bu süreçte, özellikle Putin döneminde 
askeri kuvvete büyük önem verilmi� ve yatırım yapılmı�tır. SSCB’nin yakla�ık % 80’ini olu�turan eski 
silahları hızla modernize yoluna gidilmi�tir (Nogayeva, 2011, s. 65). Uzun dönem sessiz kalan Çin ise son 
yıllarda ekonomi alanındaki geli�mesine paralel olarak, askeri alanda da büyük geli�im kat etmi�tir. Geli�en 
iki ülke, bölgede etkilerini arttırmaya ba�lamı�, her ne kadar müttefik olarak görünseler de, birbirlerini 
jeopolitik olarak rakip olarak görmeleri sonucu do�al olarak ortaya çıkmı�tır.  

Rusya ve Çin’in tarihsel süreçteki ini�li çıkı�lı ikili ili�kileri, olumlu yönde artarak devam etmesine 
ra�men, bu ili�kilerde politik, enerji, ticari ve askeri alanlarda sorunlar ve rekabet de görülmektedir. Ortak 
i�birli�i yapmalarına ra�men bu iki ülke, aynı zamanda da birbirlerine rakiptirler. Çarlık Rusya’sı ve SSCB 
döneminde Rusya, Çin’e oranla daha güçlü idi. Fakat hızlı büyüme ve geli�me gösteren Çin, her geçen gün 
daha da büyümekte ve bu gücünün de farkına varmaktadır. Bu farkındalıkla çe�itli alanlarda yeni sorunlar 
meydana gelebilmektedir.  

Modern Rus-Çin ili�kileri ço�unlukla kanlı sava�lar, emperyal fetihler ve kar�ılıklı suçlamalarla 
geçmi�tir. Sovyet imparatorlu�unun çökmesiyle sekteye u�rayan Rus gücü ve ekonomik olarak güçlenen 
Çin gücü, son yirmi yılda iki ülkeyi ortak bir dengede bulu�turmayı ba�armı�lardır. Fakat Çinliler için, 
Rusya ile yakın i�birli�ine gidecek temel, medeniyet açısından görülmemektedir. Kültürel farklılık oldukça 
derindir (Ferdinand, 2007, s. 843). Aynı �ekilde Ruslar için de Çinliler, tamamen ho� ve masum 
kar�ılanmamaktadırlar. Özellikle Çinli göçmenlere bakı�, olumsuz niteli�e dönmü�tür. 

Çin dünyanın en büyük ikinci ekonomik gücü, Rusya ise sahip oldu�u nükleer silah kapasiteleriyle 
birlikte dünyanın en büyük ikinci askeri gücü durumundadır. Çin’in yakın zamanda konvansiyonel olarak 
Rusya’yı bastırması beklenmektedir. Bu durumda Rusya, Çin’e kar�ı Çin sınırındaki ülkelerle i�birli�ine 
giderek çevreleme stratejisiyle Çin’in yükselen gücünü dengelemeye yöneltecektir (Weitz, 2012, s. 77).  

4.1.  Göçmen Problemi 
Göçmen problemi derken, Çinli göçmenlerin legal ya da illegal yollardan Rusya’ya geçmeleri 

kastedilmektedir. Bu konu hakkında güvenlik, demografi, kimlik ve Rusya’nın bakı�ı ile ilgili birçok 
ara�tırma yapılmı�tır. 200 milyon Çinlinin iç göçmen, 35 milyon Çinlinin de dı� göçmen durumunda oldu�u 
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dü�ünülürse, bunlardan Rusya’daki yarım milyonunun durumu önemli boyuttadır (Harley Balzer, 2010, s. 
3).  

Rusya, Çin sınırına yakın bölgelerde Çinli nüfus tarafından çevrelenme ve Çin etnik yayılma 
endi�esini 19. yy sonlarından itibaren duymaktaydı. Bu do�rultuda, Rus çiftçi ve köylülerinin, uzak 
do�usundaki topraklara göç etmesi için bazı ayrıcalıklar ve te�vikler verilmi�tir. Bu önlemler sonucunda 
1900’dan 1908 yılları arasına 172,000 köylü Rusya’nın Avrupa bölgelerinden, uzak do�u bölgelerine göç 
etmi�tir. Bunun yanında Rus hükümeti, Rus halkı dı�ındakilerin bölgeye geli�lerini engellemek için göç 
engelleyici yasalar çıkartmı�tır. 1910 tarihli yasa ile kamu i�lerinde yabancıların çalı�maları yasaklanmı�tır. 
Buna ra�men özel �irketlerde yabancıların çalı�ma miktarı artmı�tır. 1910 ve 1914 arasında Rus uzak 
do�usunda Çin nüfusu 80.000 den 100.000’e yükselmi�tir (Lukin, 2002, s. 88). 

1978-2004 arasındaki 26 yıllık süreçte, Çin’in nüfusu 340 milyon civarında artı� göstermesine ra�men, 
140 milyon civarı olan Rus nüfusunun azalma trendiyle, hem 2050’li yıllara gelindi�inde 110 milyona 
gerilemesi, hem de nüfusun ya�lanması ile göçmen i�çi ihtiyacını arttıraca�ı hesaplanmaktadır. Hâlihazırda 
yasal yabancı i�gücünün de yakla�ık %40’ı Çinliler tarafından doldurulmaktadır (Da�ku�, 2013). 

Rusya, besin maddeleri, giyim, tüketici elektroni�i gibi alanlarda Çin’e ba�lı oldu�u gibi, aynı 
zamanda legal ve illegal ucuz i�gücü temini konusunda da Çinli göçmen i�çilere ba�lı haldedir (Yi�it, 2013, 
s. 82). Özellikle bu oranın yüksek oldu�u güney kesimlerinde, Çinli göçmenler Rusya için tehdit 
algılamasına yol açacak boyutlara ula�mı�tır. Büyük oranda Çinli i�çiler, geçici olarak farklı alanlarda, farklı 
bölgelerde, hatta bütün ekonomik sektörlerde artarak varlı�ını devam ettirebildiklerinden, bu i� gücüne 
ba�lılık gittikçe artmaktadır (Evgenii Verlin, 2011, s. 64). 

Rusya’ya yönelik Çinli göçmen akımında üç temel unsur vardır. Bunlar tüccarlar, i�çiler ve daha az 
oran olmakla birlikte entelektüel göçmenlerdir (Harley Balzer, 2010, s. 10). Devasa nüfusa sahip Çin’de, 
i�sizlik önemli bir sorundur. Bu sebepten dolayı 40 milyon insanı, dünyanın 168 ülkesine yayılmı�tır. Çin’de 
mevcut 130 milyon civarı insan, i�siz durumdadır. Bu miktarın 8 milyonu ise Rusya ile sınır bölgelerinde 
ya�amaktadır (Da�ku�, 2013). 

Çin, mevcut insan gücü yapısı ile büyük bir güç olma yolundadır. Rusya ise Çinli mülteciler 
bakımından tehdit algısı içindedir. Çinli göçmenler bir taraftan iki ülke arasında ili�kilerin geli�tirme aracı 
olarak de�erlendirilirken, di�er taraftan da Çin tarafından yayılmacı bir araç olarak kullanıldı�ı ele�tirisi de 
yapılmaktadır. 2001 yılında Rusya’da yapılan bir istatisti�e göre, Rusya içinde 1,5 milyon yasadı�ı 
göçmenden üçte ikisi Çinlidir. Aynı zamanda Rusya’nın Uzakdo�u bölgesinde de yasadı�ı göçmenlerin 
çoklu�u dikkat çekecek �ekilde, nüfusun %40-60’ına ula�tı�ı belirtilmektedir (Ekrem, 2010, s. 72). 

Özellikle Çin sınırı bölgelerinde Rusya, nüfus açısından Çinli göçmenlerin tehdidi altında 
hissetmektedir. Bunda, 4300 km sınır boyunca, sınırın Çin tarafında 100 milyonu geçmi� bir nüfus 
yo�unlu�u varken, Rus tarafında ise bu miktar 7 milyon civarındadır (Brenton, 2013, s. 243). Rus sınırının 
kontrol açıkları da, ülkeye birkaç yüz bin illegal Çinli göçmen akı�ına katkı sa�lamaktadır (Kuchins, 1997, s. 
3). Rusya’nın uzak do�usu oldukça geni� ve zengin kaynaklara sahip olmasına ra�men, nüfus yo�unlu�u az 
ve merkeze uzaktır. Durum böyle olunca sürekli artan nüfusu ve büyük nüfus yo�unlu�una sahip, 
hammadde, enerji ve verimli topraklara ihtiyaç duyan Çin için bu bölge, bir yayılma alanı olu�turmaktadır 
(Menon, 1997, s. 105). Bu oranın dengelenmesi adına Primorski valisi Yevgeni Nazdratemus’un 2000 yılında 
önerdi�i Rusya’nın Avrupa kısmından Rusların bölgeye yerle�tirilmesi gibi çözüm arayı�ları (Aslan, 2004, s. 
39) sonuç vermemi�tir. 

Rusya’nın nüfus açısından en az yo�unluktaki bölgesi olan Sibirya’da da Çinli göçmen sayısı dikkat 
çekmektedir. Rusya, Çin nüfusunun Do�u Sibirya’ya akı�ından rahatsız olmaktadır (Yılmaz, s. 2). Do�u 
Sibirya bölgesindeki Çinli oranı sürekli artı� içinde olmakla beraber, bu göç yöneli�lerinin planlı olabilme 
ihtimalinden dolayı Çin ele�tirilmektedir. 

Rus medyasında zaman zaman özellikle uzak do�u bölgesindeki göçmen sayılarıyla alakalı abartılı 
rakamlar verilmektedir. Bu rakamlarda, Rusya’nın uzak do�usunda 2 milyon Çinli göçmen oldu�u yönünde 
bilgiler ileri sürülmektedir. Bu miktar, bölge nüfusunun dörtte birine tekabül etmektedir. Aynı zamanda üç 
milyondan fazla resmi olmayan Çinli i�çiden de bahsedilmektedir. Çinli analistler ise bu rakamların 
abartılarak ülkedeki problemlerin yönünün saptırıldı�ını iddia etmektedirler (Harley Balzer, 2010, s. 4). 
Moskova Devlet Üniversitesi Asya ve Afrika Enstitüsü kaynaklarına göre ise 200,000 ila 450,000 Çinli 
Rusya’da ikamet etmektedir. Aynı zamanda her yıl Rusya’nın uzak do�u sınırından 500-550 bin Çinlinin 
girdi�i belirtilmektedir. Fakat bu ki�iler arasında öncelikle turizm ve ki�isel i�leri olanlar a�ırlıktadır (Harley 
Balzer, 2010, s. 9). Verilen rakamlar farklı da olsa, Uzakdo�u Rusları arasında, Çinlilere kar�ı çekince, korku 
ve dü�manlı�ın gittikçe geli�ti�i belirtilmektedir (Uzmen, 2013, s. 148). 
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Rusya ve Çin arasında yıllarca, devletler tarafından desteklenen de�i�im, dil ve kültür programlarına 
ra�men, Ruslar ve Çinliler arasındaki ba�lar sınırlı kalmı�tır. �ki ülkede de siyasi ve ticari elitler çocuklarını 
Moskova ve Pekin yerine Avrupa ve ABD’ye göndermektedirler. Aynı zamanda Çin medyası Rus 
otoritelerini, Çin kökenli i�çilerin güvenli�i ve hakları konusunda eksik davrandı�ı konusunda 
ele�tirmektedir. Rus tarafı ise, Rus Uzakdo�u topraklarına büyük miktarda Çinli göçünün, Rusya’nın 
do�usunun Çin’in bir parçası hükmünde kılaca�ı konusunda endi�elidir (Weitz, 2012, s. 74). Bunun yanında 
Ruslar, konut sıkıntısı bakımından Çinli göçmenlerin kendi hayat standartlarını kötüle�tirdi�ini ve 
böylelikle suça e�ilimin arttı�ını dü�ünmektedirler (Mikheev, 2011, s. 85). 

4.2.  Enerji Problemi 
�ki önemli güç ve kom�u devletler olan Rusya ve Çin için enerji konusu, dı� politika ve stratejik açıdan 

büyük önem arz etmektedir. Rusya, hâkim oldu�u enerji kaynakları ile ekonomisini geli�tirirken Çin de 
kalkınma sürecinde enerjiye büyük ihtiyaç duymaktadır. Çin’in en büyük ihtiyacı ham petrol olarak 
belirirken Çin, 2003 sonrası ABD’den sonra dünyanın ikinci petrol tüketen ülkesi konumuna ula�mı�tır. 
Aynı zamanda gene bu tarih sonrası petrol tüketimindeki dı�a ba�ımlılık %50’ye çıkmı�tır (Ekrem, 2011, s. 
29). 

Rusya ve Çin’in enerji alanında yo�un i�birli�i ve ili�kisi mevcut olmasına ra�men, enerji konusunda 
büyük çeki�meleri ve anla�mazlıkları da mevcuttur. Enerji, Orta Asya bölgesinde ili�kilerin temel noktası 
konumuna gelmi�tir. Bölgenin enerji rezervleri, iki ülkeyi de enerji kaynaklarını elde etme ve bölgede etkili 
olma konusunda mücadeleye sevk etmektedir. Uzun zamandan beri de ili�ki a�larının en hassas alanını, bu 
konu olu�turmaktadır (Yi�it, 2013, s. 79). 

Orta Asya bölgesine dair Rus siyasetinde, bölgenin enerji kaynakları büyük önem arz etmektedir. 
Hem bölge enerji kaynakları üzerinde etkili olmak, hem de enerji nakil hatlarını, topraklarının üzerinden 
geçirilmesini sa�lamak ve böylelikle stratejik açıdan enerjiyi kontrol etme amacı Rus siyasetini gösterir 
(Hekimo�lu, 2012, s. 290). Bu konuda bölgeye yönelik Çin çıkarları ve siyasetiyle sık sık kar�ı kar�ıya 
gelmektedir.  

Rusya, Çin’in en büyük enerji tedarikçisi konumundadır. Çin, Rusya’dan enerjisini tedarik ederken, 
çe�itli talepleri olmu�, fakat bunları yerine getirme hususunda Rusya isteksiz davranmı�tır. Rusya, enerji gibi 
stratejik sektördeki Çin yatırımlarına kar�ı direnip kontrollü davranma anlayı�ındadır. Bu do�rultuda, 
Sibirya petrol ve gazında Çin’in tek mü�teri konumunda olmasını engellemek için büyük çabalar 
harcamaktadır (Brenton, 2013, s. 236).  

Çin, enerji alanındaki ba�ımlılı�ını en aza indirmek için yeni stratejiler izlemeye ba�lamı�tır. �lk olarak 
2002 yılında dı�arı açılma stratejisi ile Çin milli petrol �irketlerine yurtdı�ında faaliyet göstermeleri için 
te�vikler hazırlanmı�tır.  

Çin, Rusya’ya enerji alanında ba�lılı�ının, stratejik anlamda getirece�i zorlukları dü�ünerek, ba�lılı�ı 
en minimum seviyeye çekme arayı�ındadır. Bu ba�ımlılı�ı azaltmak için kendi petrol �irketlerini aktif olarak 
kullanmaktadır. 2004 yılında Rusya’nın en büyük petrol �irketi Yukos’u almaya aday olma (Yılmaz, s. 2) gibi 
giri�imlerinin yanı sıra Orta Asya enerji kayna�ı ülkeler olan Kazakistan ve Türkmenistan ile i�birli�i 
arayı�ına gitmi�tir. Önemli miktarda petrol hammaddesini ülkesinde bulunduran Kazakistan ile kom�u olan 
Çin, enerji anla�maları konusunda da oldukça aktif pozisyondadır (Hekimo�lu, 2012, s. 301). 

Bölge enerji kaynakları arasında petrol kadar de�erli di�er bir kaynak do�algazdır. Bu alanda 
bölgenin en büyük do�algaz rezervine sahip ülkesi Türkmenistan öne çıkmaktadır. Yakla�ık 23 trilyon 
metreküplük rezervleri ile dünyanın en büyük do�algaz sa�layıcısı ülkeleri arasında en ba�lardadır 
(Hekimo�lu, 2012, s. 284). Böylelikle Türkmen gazı konusunda, Çin ve Rus rekabeti göze çarpmaktadır.  

2005 yılında Çin-Orta Asya boru hattının önemli merhalesi olan Ala�ankou boru hattının yapımı 
tamamlanmı�tır. 2007 yılında Çin güzergâhında 962,2 kilometrelik Atasu-Alan�ankou boru hattı devreye 
girmi�tir (Hekimo�lu, 2012, s. 283). Bu hatla Kazakistan’ın en önemli petrol kaynaklarından biri, Çin’e 
ba�lanmı�tır. Bunun yanında 3636 kilometrelik uzunlukla, Türkmenistan, Özbekistan ve Kazakistan 
topraklarından geçecek, en büyük projelerden biri olan ve Çin için, Rus tekelini kırmaya yönelik önemli bir 
giri�im olan Orta Asya-Çin do�algaz boru hattı için, Çin ve Türkmenistan arasında 30 yıllık gaz anla�ması 
imzalanmı�tır (Nogayeva, 2011, s. 122).  

Rusya için petrol en önemli ekonomik materyaldir. Ekonomi, petrol gelirleriyle �ekillenir. Petrol 
gelirlerindeki herhangi bir dı� müdahale, ülke istikrarını tehdit edici niteliktedir. Orta Asya enerji 
kaynaklarını elinde bulunduran Rusya’nın, sahip oldu�u avantajın tehdit edilmesine ya da kendisi haricinde 
petrol boru hatlarının yapılmasına da müsamaha göstermeyece�i a�ikârdır (�eker, 2011, s. 576). 
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Çin’in enerji alanındaki giri�imlerine kar�ın, Rusya’da kendi çıkarlarına hamlelerde bulunmaktadır. 
Pasifik okyanusu yönünde planlanan boru hattı için, Çin’den geçen güzergâhlarda Japonya lehine 
düzenlemeler yaparak, Çin’i by-pass etme tavrını ortaya koymu�tur.  

Rus ve Çin hükümetleri, Orta Asya’da birbirlerinin aktivitelerine �üpheci bakmaktadırlar. Bu alanda 
iki ülkenin devlet kontrolündeki �irketleriyle enerji kaynakları konusundaki mücadelesi göze çarpmaktadır 
(Weitz, 2012, s. 74). Çin’in Orta Asya’da en büyük ekonomik yatırımı, petrol ve do�algaz varlıklarıdır. 
Mevcut durumda Çin �irketleri, Kazakistan’daki petrol ve gaz sektörünü %40’a kadar kontrol etmektedirler. 
Aynı zamanda son yılların en büyük iki ta�ıma projesi olan Kazakistan-Çin petrol boru hattı ve 
Türkmenistan-Çin gaz boru hattı, Çin’e do�ru yönelmi�tir (Evgenii Verlin, 2011, s. 59). Çin’in, Orta Asya’da, 
özellikle Türkmenistan ve Kazakistan’daki Rus enerji �irketleriyle rekabet ederek olu�turdu�u do�rudan 
enerji giri�imleri, Rusya için tehdit niteli�i olu�turabilecektir (Mikheev, 2011, s. 85). 2006 yılında yapılan 
Kazakistan-Çin petrol boru hattı ve 2009’da yapılan Özbekistan ve Kazakistan’ı transit geçen, Türkmenistan-
Çin gaz boru hattı, Çin’in Orta Asya bölgesinden enerji tedariki için önemli hatlardır (Kaczmarski, 2012, s. 6). 

Çin’in enerji alanındaki aktif giri�imlerinin yanında Rusya’nın da, Orta Asya’da yerel petrol boru 
hatlarını kendi kullanımı için tekeline geçirip, Çin’in bu bölgeden enerji satın almasının önüne geçme 
giri�imleri göze çarpmaktadır. Rus enerji üreticileri de, Çin’in enerji kaynakları elde etme ve enerji 
giri�imlerine kar�ı olumsuz tavırdadırlar. Rus devletinin, enerji politikalarını uygulama hususunda Rus 
enerji firmaları üzerinde otokratik kontrolü mevcuttur (Blank, 2006, s. 57).  Rusya, aynı zamanda 
güneyindeki geni� enerji kaynaklarının gelirlerinden pay almak için ısrarcı davranmaktadır (Mandelbaumi, 
1997, s. 87) . Rusya ve Çin arasında Orta Asya’da gerçekle�en enerji rekabetinin, uzun vadede Afrika, 
Ortado�u ve Latin Amerika’da da sıçrama potansiyeli gözden kaçmamaktadır (Mikheev, 2011, s. 85). 

Enerji ili�kileri çerçevesinde, Rus halkının Çin’e bakı�ında da tehdit algılaması göze çarpmaktadır. 
2007 yılında yapılan kamuoyu yoklamalarında, Rus halkının %66’sı Sibirya’daki Çin yatırımlarını tehlikeli 
görmekteydi. 2010 Rusya-Çin boru hattı anla�ması, Moskova’nın Çin’le çevrelenmesi olarak görülmü�tür 
(Brenton, 2013, s. 238). 

Enerji temininde fiyatlandırmalar da Çin’i rahatsız eden di�er bir durum olmu�tur. Çinliler 
Gazprom’un fiyatlarının çok yüksek oldu�unu belirtip, uluslararası oranda ödeme yapmak istememi�lerdir. 
Gazprom da kar marjından indirime gidip, fiyatları dü�ürmek konusunda isteksiz davranmı�tır (Yi�it, 2013, 
s. 79).  Bu sorunun giderilmesi için birçok kez toplantılar yapılmı�tır.  

4.3.   Ula�ım Alanındaki Problemler 
Ula�tırma alanında da Rusya ve Çin çıkarları, bölgede farklılık göstermektedir.  �ki ülke için de 

kendi pazarlarının BDT ve Avrupa ülkelerine çıkı�ı için güvenilir ula�ım yollarını kontrol etme amacı vardır. 
Rusya’nın mevcut ula�ım a�ına kar�ı, Çin de yeni hatlar kurma gayretindedir. Do�algaz ve Petrol boru 
hatları gibi enerji ula�ımında giri�imlerin yanı sıra, demiryolu ve otoyollar stratejik önemdedir. Konumu 
bakımından Çin için, BDT ve Avrupa ülkeleriyle ekonomik ili�kiler için, Orta Asya toprakları stratejik 
önemde kara koridorudur (Yazıcı, 2007, s. 98). 

Demiryolu alanında, Çin tarafından yürütülen Avrasya demiryolu projesi büyük önem arz 
etmektedir. Bu proje dâhilinde 1 Eylül 1990 tarihinde, Çin devlet ba�kanı Zemin’in açılı�ını yaptı�ı, Çin ve 
Do�u Türkistan’ın Golca �ehri arasındaki hat çalı�maya ba�lamı�tır. 1990 Aralı�ında Do�u Türkistan’ın 
Golca �ehri ile Kazakistan’ın Almatı �ehri arasındaki demiryolu kısmı da tamamlanmı�tır. Buradan da 
Avrupa’ya kadar bir ula�ım ve ticaret hattıyla, Çin’den Avrupa’ya bir hat olu�acaktır. Tam olarak bu proje 
tamamlandı�ında, Rusya’nın Trans Sibirya hattına rakip olacaktır. Bu hatla birlikte Çin’in bölgedeki 
ekonomik kazancı artacak, Rusya’nın ise azalacaktır (Ekrem, 2011, s. 37). 

Çin lehine olan Korla-Aksuu-Artu�-Ka�gar demiryolu projesi ile Kazakistan-Kafkasya-Yakındo�u ve 
Avrupa arasında ula�ım gerçekle�tirilecektir. Kısalı�ından dolayı bu hat, Rusya için de�erli olan ve 
yapımına 1891’de ba�lanmı� olan (Purta�, 2005, s. 19)Transsiberya demiryolunun cazibesini azaltarak, Çin’in 
rolünü arttıracaktır. Bunun yanında 1990’da Drujba ile Ala�ankou arasında Kazakistan-Çin demiryolu 
ba�lantısı, 1996 yılında �ran’da Transasya ba�lantısı ile Orta Asya devletlerinden Çin’e, Ortado�u ve Basra 
körfezine geçi� en kısa �ekilde sa�lanmı�tır (Nogayeva, 2011, s. 123). 

Karayolu alanında da Çin, Orta Asya ülkeleri ile kara ula�ım a�ı için büyük gayret göstermektedir. 
Örne�in, Çin-Kırgızistan-Özbekistan otoyolunun yapılması için Çin tarafından Kazakistan’a kar�ılıksız kredi 
deste�i yapılmı�; Çin, Afganistan-Tacikistan-�ran karayolunun yapılma çalı�maları devam etmektedir. 

4.4.  Askeri alandaki Problemler 
Çin hükümeti için kalkınma birinci öncelikli, askeri alanlar ve güvenlik konuları nispeten ikinci 

sıradadır (Ekrem, 2011, s. 21). Fakat kalkınmaya paralel olarak askeri alanda da büyük hamleler 
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yapılmaktadır. Nükleer güç olarak nitelendirilen Çin, bu gücünü iletecek balistik füze sistemleri konusunda 
büyük ilerleme kaydederken, aynı zamanda uzay alanına da bu gücünü ta�ımı�tır (Külebi, 2010, s. 39). 
Dünyanın en kalabalık ordusuna sahip Çin; Rusya ve ABD’nin ardından dünyadaki en çok tanka sahip 
üçüncü, ABD’nin ardından dünyada en fazla uça�a sahip olan ikinci, balistik roket ve nükleer denizaltı 
gemilerinin toplam sayısı açısından dünyada birinci durumdadır (Nogayeva, 2011). Ancak en büyük sorun 
bu sistemlerin modernize sorunudur. Bu sorunu a�mak amacıyla hızla modernize çabasındadır.  

ABD’nin stratejik ihtiraslarına kar�ı kaygı duyan Rusya ve Çin’in, bunu engellemek adına, askeri 
kaynaklarını birle�tirip ya da ABD balistik savunma füzelerinin üstesinden gelmek, Anti balistik füze 
teknolojisi üretmek, ortak ara�tırma programları yapmak gibi ortak çalı�malar yapma adına etkin bir adım 
atmaları beklenirken, iki ülke bu yönde etkin ortak bir hamle yapamamı�lardır (Weitz, 2012, s. 76). 

Askeri ili�kide son zamanlara kadar Rus savunma analistleri Çin üzerinde askeri üstünlükleri 
konusunda rahat görünseler de, diplomasisiyle beraber hızla büyüyen Çin savunma kapasitesi, di�er 
ülkelerde oldu�u gibi Rusya’da da tedirginli�e sebep olmaktadır (Weitz, 2012, s. 76). Yeni nesil füzelerin 
yanı sıra, uçak sanayiindeki geli�meleri, uçak gemisi hamlesi ve zayıf filosunu modernize etmesi dikkat 
çekicidir (Nogayeva, 2011, s. 75). 

4.4.1. Silah Ticaretindeki problemler 
Rusya ve Çin arasında silah ticareti, iki ülke arasındaki ili�kilerde büyük yer tutmaktadır. Bu konuda 

güçlü bir i�birli�i olmasına ra�men sorunlar da ya�anmaktadır. 2000 yılından itibaren 27 milyar dolar silah 
satı�ı yapan (Kasım, 2011, s. 49) Rusya’dan, Çin tarafının alım miktarı dü�mektedir. Bunda büyüyen Çin’in 
silah üretim kapasitesinin artması, ileri teknoloji silahları yapma kapasitesinin yükselmesi ve silah 
alımlarında do�rudan silah alımı yerine ortak üretimi tercih edilmesi etkili olmaktadır. Pekin’in askeri 
bütçesinin yılda yüzde 18 büyümesi beklenmektedir ve askeri harcamaları da 2000ler boyunca Rusya’dan 
yüksek olmu�tur, hatta 2010 yılında Rusya’nın iki katına ula�mı�tır (Kaczmarski, 2012, s. 5). 

Rusya açısından bakıldı�ında, Çin’in kendisiyle stratejik i�birli�inden dolayı son sistem askeri 
teknolojilere ula�ması, uzun dönemde uluslararası silah ticaretinde kendilerine rakip olu�turma açısından 
sıkıntı do�urabilece�i, tehdit olarak çıkabilece�i sorununu do�urmaktadır (Mikheev, 2011, s. 85). Bu 
sebepten dolayı Rusya’nın, Çin’e üst teknolojik silahların satı�ında kısıtlamaları vardır. Di�er taraftan da 
ili�kinin bozulmasından çekinen Rusya tarafına, Silah satı�ı konusunda gelen ele�tiriler kar�ısında Putin’in 
bakı�ı önemlidir. Putin defaatle, Çin’in savunma kapasitesinin yükseltilmesinin, çok kutuplu dünya düzeni 
olu�turulması için büyük önem arz etti�ini vurgulamaktadır (Turner, 2009, s. 171). 

4.4.2. Farklıla�an Güvenlik Perspektifleri 
Rusya ve Çin ili�kileri güvenlik açısından, hem olumlu hem de olumsuz yönlere sahiptir. Rusya 

açısından uzun zamandır etkile�imde oldukları, kültürel ve medeniyet anlamında tesir etti�i Orta Asya 
toplumlarıyla ili�kileri olumlu boyuttadır. Bu bakımdan Rusya, sahip oldu�u etki alanını, daha da yo�un 
�ekilde geni�letmek istemektedir. Be� eski Sovyet Orta Asya devletini, tesiri altında oldu�u bölgeler olarak 
kabullenmektedir (Brenton, 2013, s. 244). Askeri olarak da kendisini, Orta Asya güvenli�inin ana garantörü 
olarak görmektedir. Bu do�rultuda da Çin’i Ortak Güvenlik Te�kilatından izole ederek, bu devletleri 
etkilemesini engelleme çabasındadır (Yi�it, 2013, s. 81). Rusya ve Çin, güvenlik ve askeri alanda birlikte 
hareket etmelerine ra�men, aralarında anla�mazlıklar dikkat çekmektedir. 2008’de Rusya’nın Gürcistan’la 
sava�ında talep etti�i Abhazya ve Güney Osetya’nın tanınması konusu, Çinli yetkililerce uygun görülmemi� 
ve reddedilmi�tir. Rusya da Çin’in do�u Asya’daki deniz giri�imlerinde ve Vietnam’la olan sorunlarında 
beklenen deste�i vermemi�tir (Weitz, 2012, s. 74). 

Putin’in yeniden ba�kan seçilmesinden sonra ilk yurtdı�ı ziyaretini Pekin yerine Belarus’a 
düzenlemesi ve sonraki ziyaretlerini yaptı�ı eski Sovyet cumhuriyetleriyle ili�kilere önem vermesi, jeopolitik 
öncelikleri konusunda sinyal vermi�tir. Rusya’nın Avrasya Birli�i inisiyatifi, Çin’i eski Sovyet alanlarından 
dı�layıcı ve Orta Asya’yla ili�kilerinde ticari engeller olu�turan bir inisiyatif haline gelmi�tir. Güvenlik 
alanında da Rusya, Ortak Güvenlik Anla�ması Örgütü’nü (OGAÖ-Collective Security Treaty Organization) 
Çin’i dı�ta tutarak, Orta Asya’nın temel güvenlik örgütü yapma anlayı�ına devam etmektedir (Weitz, 2012, s. 
75).  OGAÖ, Ba�ımsız Devletler Toplulu�u’nun Ortak Güvenlik Anla�ması halinde ortaya çıkmı�tır. Rusya, 
Belarus, Ermenistan, Kazakistan, Kırgızistan ve Tacikistan’dan olu�maktadır (Turner, 2009, s. 176). Bu 
güvenlik örgütünün kurulma sebebi ve Çin’in bu örgüte üye olmaması, Rusya’nın bu konumda a�ır 
basmasına sebep olmu�tur. Çin ve Japonya’nın organize etti�i Asya Toplulu�u Projesinde ise Rusya yer 
almamaktadır. Dolayısıyla, Güneydo�u Asya ülkeleri arasında olu�an Çin’in ba�ını çekti�i ASEAN+3 
i�birli�i örgütünde de Rusya yoktur. 

Rusya ve Çin’in �angay i�birli�i Örgütüne yönelik bakı� açısı, amaçları ve hedefleri farklılıklar 
göstermektedir. Bu farklılıklar iki tarafın da çıkarlarına yönelik olarak, örgütün hangi açılardan aktif 
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kılınaca�ı konusunda görülmektedir. Rus tarafında örgütü daha çok bölgede hâkimiyetini perçinleyecek 
güvenlik i�birli�i olarak görürken, Çin daha çok ekonomik i�birli�i platformu olarak görmek istemektedir.  

Rusya, toparlanmasından itibaren hedef koydu�u ve kendi etki alanı gördü�ü Orta Asya 
cumhuriyetleri ile Çin’in kar�ılıklı ili�kilerinde, kendisinin de var oldu�u ve yönlendirebilece�i kontrollü ve 
denetimli bir i�birli�i merkezi olarak, ��Ö’yü kabullenmi�tir.  

Çin tarafının da ��Ö’den beklentisi, örgütün güvenlik boyutundan ziyade ekonomik i�birli�i 
platformu olarak �ekillendirilmesi, bu yönünün a�ır basması yönündedir. Ekonomik i�birli�inin temeli 
olarak Çin, örgüt sayesinde kom�ularıyla olan sınır sorunlarını gidererek, güven ortamı olu�turmu� ve 
böylelikle örgütü bölgedeki nüfuzunu arttırıcı bir etken olarak kullanmı�tır (Özda�lı, 2012, s. 110). 

Rus tarafı, ��Ö ve kendi liderli�ini yaptı�ı Ortak Güvenlik Anla�ması Örgütü’nün askeri i�birli�inde 
olup, bölgesel güveli�i sa�lamada aktif olmasını isterken, Çin bu konuda farklı bakarak, ��Ö’nün iç güvenlik 
amaçlı bir yapılanma olması görü�ünü ta�ımaktadır (Kasım, 2011, s. 49). Ba�ka açıdan bakıldı�ında da 
Rusya’nın bu örgütü çok kutuplu düzen için askeri ve politik bir i�birli�i örgütü olarak görmesine mukabil, 
Çin daha çok i�in ekonomik yönüyle ilgilenmekte, örgütü daha çok ekonomik i�birli�i alanı olarak 
görmektedir (Turner, 2009, s. 174). 

Eski Sovyet cumhuriyetlerine yönelik, Rusya’nın Avrupa Birli�i gibi bir birlik olu�turma planları, 
Çin’i oldukça rahatsız etmektedir. Çünkü bu geli�meler Orta Asya’da Çin’in ekonomik varlı�ına zarar 
niteli�indedir. Pekin ve Moskova arasında Orta Asya’daki bu durum öncelikler konusuyla 
dengelenmektedir. Çünkü Pekin yönetimi, daha az stratejik önemi olan bölgenin, Moskova’dan daha önemli 
oldu�unu dü�ünmemektedir (Weitz, 2012, s. 77).  

Bölgede Japonya faktörüne de de�inilmek gereklidir. 1990’ların ilk yıllarından itibaren 
RyutaroHa�imoto liderli�indeki Japonya, Rusya ile aralarında ihtilaflı konu olan Kuril Adalarını gündemde 
tutarken, di�er yandan da Rusya Federasyonunu Çin’i dengeleyen bir güç olarak kabul etmi� ve 
politikalarını bu yönde yürütmü�tür (Tellal, 2010, s. 213). 

4.5.  Ticari �li�kilerdeki Problemler 
Stratejik açıdan birbirine yakın duran, ittifaklar yapan, i�birli�ine giden Rusya ve Çin için beklenen 

birbirlerinin en büyük ekonomik-ticari partner olmalarıdır. Fakat iki müttefik devlet açısında ilginç bir 
durum olarak, ne Rusya’nın ne de Çin’in, birbirlerinin ana ekonomik partnerleri olmamasıdır. Ruslar ba�ta 
Almanya olmak üzere ticaret ili�kilerinde hala Avrupa’ya dönüktürler. Temel hammadde ithal kayna�ı ise 
eski Sovyet Cumhuriyetleridir. Çin ise Avrupa’yla ekonomik ba�larını arttırmakla birlikte, ticari 
hesaplarında ABD ba�at rol oynamaktadır (Özda�lı, 2012 , s. 75). �ki ülke arasındaki ticaretin dü�üklü�ü 
geçmi�ten gelen bir durum olmu�tur. �li�kilerin çok iyi sürdü�ü 1949-62 arası dönemde, 1950 yılı için Çin dı� 
ticaret hacmi 1.135 milyar dolar iken, Çin-Sovyetler Birli�i arasındaki ticaret hacmi 0.338 milyar dolar 
seviyelerindeydi. Yakın i�birli�i döneminden sonra 1962-1989 arası dönemdeki gerginlikle ili�kilerin seviyesi 
oldukça dü�mü�, ticaret hacmi de minimum seviyede takip etmi�tir. 1989 yılında ba�layan yeniden düzelme 
a�amasında kar�ılıklı ticaret hacmi 3.966 milyar dolara çıkmı�tır. 2008 yılına gelindi�inde ise kar�ımıza, 
Çin’in 1950’ye göre dı� ticaret hacmini 2266 misli arttırırken, Çin-Rusya ticaret hacmi ancak 150 kat 
artabilmi�ti (Ekrem, 2010, s. 72) . 

Rusya ve Çin arasındaki ticaret ili�kilerine bakıldı�ında, batıyla ticaretlerine göre dü�ük oranda 
oldu�u göze çarpmaktadır. Rusya ve Çin’in AB’yle ticaretleri, birbirleriyle olan ticaretin be� katıdır. Di�er 
bir açıdan, Çin, Rusya için kilit ticari partner konumuna gelmi�ken, Rusya oldukça marjinal konumda 
kalmı�tır. �ki ülke ticaretinde di�er göze çarpan durum ise, dengenin Çin lehine a�ır basmasıdır. Çin’in, 
Rusya’ya, i�lenmi� ve ileri teknoloji ürünleri satı�ı, artarak devam etmektedir. Di�er bir yandan, Rusya’nın 
Çin’e üretilmi� mallar ihracı çökmü� durumdadır (Brenton, 2013, s. 241). 

2000 yılında, Orta Asya’nın dünyaya yaptı�ı ticarette Rusya’nın oranı %26,7, Çin’in ise %3,9 idi. Çin, 
bu tarihten sonra bölge ticaretinde geli�im göstererek 2008 yılında %15,8 seviyesine ula�mı�, Rusya’nınki ise 
%20,4’e gerilemi�tir (Okur, 2012, s. 258). 2008 yılından itibaren Çin’in bölgedeki ticari etkinli�i daha da 
artmı�tır.  

Çin-Rus ekonomik ili�kileri sürekli artmasına ra�men, iki ülke açısından da çe�itli problemleri 
beraberinde getirmektedir. Sürekli büyüyen Çin ekonomisi, ili�kilerde Rusya açısından rahatsız edici hale 
gelmi�tir. Çin’in, Rusya ile olan ihracat ithalat dengesini, hızla ihracatı arttırarak ithal oranını dü�ürmesi, 
dengeleri de�i�tirmektedir. Rus hammaddelerini alıp, i�lenmi� ürün satımıyla ekonomik dengelerde a�ır 
basan Çin, üretti�i ürünlerle Rusya içindeki küçük ve orta ölçekli i�letmeleri oldukça olumsuz 
etkilemektedir (Mikheev, 2011, s. 84). 
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�ki ülke ticari ili�kilerine bakıldı�ında, Çin ekonomisinin Rus ekonomisine göre daha dinamik, daha 
kapsamlı ve yenilikçi oldu�u göze çarpmaktadır. Rus kaynakları, Çin’e yapılan ihracatın %70’den fazlasının 
mineraller, kereste, kâ�ıt hamuru ve maddelerinden olu�makta iken, makine ve malzemelerinin % 5’i 
geçmedi�i belirtilmektedir. Di�er taraftan Rusya’nın Çin’den ithal etti�i malzemenin yarısından fazlası 
makine ve teknolojik çıkı�lı malzemelerdir (Bin, 2012, s. 130). Bu ticari dengelere Rus halkının bakı�ı 
konusunda da, Rus Kamuoyu Ara�tırma Merkezi (VTsIOM) ara�tırmalarında, Rusların %60’ı Çin ile 
i�birli�inin i�sizli�i arttırdı�ı yönündeki bakı�ı da dikkat çekicidir (Mikheev, 2011, s. 84). 

Bunun yanında sınır ticareti de iki ülke ticari ili�kileri bakımından önemlidir. Rus hükümetinin 
yabancıların ticari aktivitelerini kısıtlaması, Çin’den bireysel olarak gelen malların kotasını dü�ürmesini 
do�urmu�tur. 2006’da bireysel gelen mallarda limit 50’den 35 kiloya indirilmi�tir. Böylelikle sınır ticareti bu 
kısıtlamalarla olumsuz etkilenmi�tir (Harley Balzer, 2010, s. 11).  

Rusya, Belarus ve Kazakistan ile bir gümrük birli�i kurarak, yörüngesine Kırgızistan ve Tacikistan’ı 
da çekerek Orta Asya’daki Çin ekonomik tesirine kar�ı giri�im yolları olu�turma gayretindedir (Yi�it, 2013, 
s. 81).  Eski Sovyet cumhuriyetlerinde Rusya’nın AB gibi bir birlik olu�turma planları, Çin’i oldukça rahatsız 
etmektedir. Çünkü bu geli�meler Orta Asya’da Çin’in ekonomik varlı�ına zarar olu�turacaktır (Weitz, 2012, 
s. 77). 

Çin, hızlı ekonomik büyümesini düzenli yapmak ve artan hidrokarbon, hammadde ihtiyaçlarını Orta 
Asya’dan tedarik etmek zorundadır. Bu sebepten dolayı Avrasya’nın ekonomik lideri rolündedir. Böylelikle 
tüm orta Asya ülkelerinin ana finansörü, ana ticari partneri, Kırgızistan ve Kazakistan gibi ülkelerin en 
büyük ekonomik ba�ı�çısıdır (Evgenii Verlin, 2011, s. 59). Kazakistan da, Çin enerji ili�kileri bakımından 
önemli bir ülkedir. Kazakistan Cumhurba�kanının 2050’de dünyanın en geli�mi� 30 ülkesi arasında olmaları 
yönündeki hedefinde, Çin’le i�birli�i önemlidir. 2012’de iki ülke arasındaki ticaret 25 milyar dolar olmu�, bu 
�ekilde devamında 2015’te de 40 milyar dolara ula�ıp �u anki Çin-Rus ticaret hacminin yarısına ula�acaktır 
(Bin, January 2014, s. 124). 

Sonuç 
Sovyetler Birli�i tarih sahnesinden ayrıldıktan sonra, meydana gelen bo�lukta, Rusya ve Çin tek 

büyük güç olan ABD ve Batı ile yakın ili�kiye girme gayretinde olmu�lardır. Ancak bu güç bo�lu�u, kendi 
aleyhlerinde ABD tarafından doldurulmaya ba�lanmasıyla, tek kutuplu dünyanın negatif yönleri iki ülke 
tarafından da etkili bir biçimde hissedilmi�tir. 

Rusya ve Çin, SSCB sonrası bölgelerindeki mevcut düzensizlik ve sorunları ortadan kaldırıp, kendi 
menfaatleri ve bölge menfaatleri için beraber çalı�ma anlayı�ına girmi�lerdir. Zira bölge geçi�ken özelli�e 
sahip oldu�undan, kom�ularda meydana gelen huzursuzluk di�er ülkelere de sıçrama potansiyeline sahip 
niteliktedir. Aynı zamanda ekonomik açıdan zengin enerji kaynaklarına sahip bölge için Rus-Çin ortak 
hareketi, hem kendi menfaatlerine uygulama, hem de dı� oyuncuların bölgeyle ilgili oyunlarını engellemek 
açısından önemlidir. 

Rusya ve Çin’in tek kutuplu dünyayı, stratejik i�birlikleri ile çok kutuplulu�u olu�turmak için en 
uygun taraflar olduklarını kabullenmeleriyle, iki devlet arasında birçok alanda stratejik i�birli�ine 
gidilmi�tir. Böylelikle kar�ılıklı askeri, enerji, ekonomik ve kültürel ili�kilerde büyük ilerleme sa�lanmı�tır. 

�ki ülke ili�kilerinde görülen, stratejik ortaklı�ın getirisiyle üst düzeyde görülen ili�kiler, aynı 
zamanda hassas dengeler üzerinde oturmakta, ileride büyük sorunlar olu�turabilecek olumsuzlukları da 
barındırmaktadır.  

Göçmen konusunda, enerji alanında, askeri alanda, ticari alanda görülen problemler, büyüme ve di�er 
alanlara yayılma potansiyeline sahiptir. Tek kutuplu dünyaya kar�ı, ABD kar�ıtlı�ı ve kar�ılıklı menfaatler, 
iki ülke problemlerinin ihmal edilmesine yol açsa da, uzun vadede, kaçınılmaz Rus-Çin çıkarlarının 
çatı�ması durumunda gün yüzüne çıkaca�ı ve problemlerin ihmal edilemeyecek kadar büyük olaca�ı 
öngörülmektedir. 
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