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ve 

1990'11 yzllar boyunca <:;in-I\usya ili~kileri geli~erek devam etmi!}tir.1996 yllmda kurulan 
Sanghay i§birligi Orgiitii (SW) sayesinde <:;in ve Rusya, hem diinya politikasmda ABD'yi 
dengelemeyi hem de merkezi Avrasya' daki geli~melere ba§lw buyiik giirlerin miidahalesini 
engellemeyi hedeflem?kteydiler. Tarihsel ve stratejik a91dan Rusya ve <:;in arasmda slkl§ml§ 
olan Orta devletleri de sia' ye dahil olmu§lardlr. 11 Eyliil 2001' deki teror 
saldmlarmdan sonta ABO 'nin Afganistan' a askeri miidahalesiyle birlikte, Orta Asya'da 
yeni bir don em ba§laml§ ve Sio bu geli§meden olumsuz olarak etkilenmi~tir. SiO'nun 
varllgmm devaml a91smdan <:;in ve Rusya'mn takmacagz tamr buyiik onem ta§lmaktadlr. 
<:;in ve Rusya arasmda ortak 9lkarlara dayalz i§birligi devam ettigi surece, Sio de varlzgmz 
koruyup geli§tirecektir. 

Anahtar kelimeler: SW, Avrasya, Buyuk Gur1er, Straleji 

ABSTRACT 
Sino-Russian bilateral relations have steadily developed during the 1990s. With the help of 
the Shanghai Cooperation Organization (SCO), which was established in 1996, China and 
Russia had the chance to balance the hegemony of the US in the world and to prevent the 
interference of other great powers to central Eurasian issues. Central Asian countries, which 
have been historically and strategically squeezed between Russia and China, have also taken 
part in the SCO. With the US military operation of Afghanistan after September 11th 
terrorist attacks in 2001, the new era has started in Central Asia and the SCO has been 
affected negatively within this process. The attitude of Russia and China is very important 
for the future of the SCO as an organization. The SCO will be able to protect its entity and 
continue to develop, as long as the cooperation between China and Russia carries on 
depending on mutual interests. 

Keywords: SCO, Eurasia, Great Powers, Strategy. 

;-Dr., Adnan Mend;:rcs Universitesi, Kazilli fiBF, Uluslararasl tli~kiler Biiltimil. Bu makaIe, Adnan 
Menderes Universitesi tarafmdan "itBF 02008" projesi ~er~evesinde desteklenmi~tir. 
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ULUSLAf\ARASlili~KiIER 

Sovyetler Birligi'nin dagIldlgl 1991'den $anghay i§birligi brgtitU'nlin ($ib) 
temellerinin atlldlgl 1996'ya kadar olan dc)nem tUm taraflar at;lsmdan yeni 
stratejik dengelere uyum saglama siireci olmu§tur. 1996 yllmda (in ve Rusya 
inisiyatif alarak kendi ortak t;lkarlan dogrultusunda $i()'yti kurmu§lardlr. 
Burada temel ama<;: dtinya politikasmda Amerika Birle§ik Devletleri'ni (ABD) 
dengelemek oldugu kadar, merkezi Avrasya'daki ge1i§melerin ti<;:tincii 
taraflann miidahalesine izin vermeyecek §ekilde Pekin ve Moskova tarafmdan 
yonlendirilebilmesiydi. Tarihsel ve jeostratejik at;ldan (in ve Rusya arasmda 
slkl§ml§ Orta devletleri geleneksel dengeleme politikalan t;ert;evesinde 
$iO'ye dahi! olmu§lardll'. 11 EyliH 2001'den soma ise ABD'nin Afganistan'a 
yerle§mesiyle birlikte yeni bir donem ba§laml§tlr. Boylece Orta Asya tizerinde 
varolan Rusya ve (in'in ayncahkh konumu ABD tarafmdan slmrlandmlml§ ve 
$iO'ntin gelecegi konusunda §iipheler belirmi§tir. DolaYlslyla $ib'yii tam 
olarak anlayabilmek it;in bu tit; ana donemi degcrlendirmek gerekmektedir. 

Tarih boyunca (in ve Rus devletleri arasmdaki gii<;: dengesi Orta Asya'mn 
payla§lmmda etkisini gostermi§tir. Gtinilmtizde ise Moskova'nm etkisinin 
azaldlgl ve Pekir'in etkisinin arthgl bir stire<;: ya§amnaktadu'. Be§ eski Sovyet 
cumhuriyetinin bagunslzhklanm kazanmasl ve bu devletlerin (in'1e artan 
siyasi ve ekonomik ili§kileri bu stirecin dogal bir sonucudur. Ancak Rusya 
hal en eski Sovyet Ttirkistan'mdakF gllc,:lti konurnunu korumaktadlr. 

C;in-Rusya YaktnlafjmaSl 

Moskova ve Pekin arasmda 1960'lann ba§mda ba§layan gerilim, 1980'lerin 
ortalannda yerini yumu;;amaya btrakml§tIr. 1991'de Sovyetler Birligi'nin yerini 
alan Rusya Federasyonu zamamnda da (in-Rus yakmla§masl devam etmi§tir. 
iki ulkenin yakmla§masl $ib'ntin olu§umuna da zemin haz1r1ayan tiC; teme1 
nedene dayanmaktadlr. ilk olarak Rusya ve (in ara1annda var olan uzun 
snmlann gtivenligini saglayabilmek ic,:in i;;birligine gitmektedirler. (in, Rusya 
ve Orta Asya cumhuriyetleri arasmdaki ge(;mi;;ten beri sOregelen slmr 
gOvenligi meselesi, $ib'ye giden stirec,:te esas rolti oynaml§hr. 

e,::in-Rus yakmla§masmm (liger bir unsuru ekonomik t;1karlardlr. Rusya'nm 
(in'e sHah sah;;l son donemde oldukc,:a artffil§hr. (in i<;:in ytiksek teknolojiye 

<;arhk Rusyasl zamanmda "Ttirkistan" yani Ttirklerin topragl olarak bilinen biilgcyc Sovyetler Birligi 
tarafmdan "Orta Asya vc Kazakistan" ismi vcrilmi~ti. Eu aqdan <;:in'in ~incang Uygur Ozerk Eblgesi 
de Ttirkistan veya Orta Asya'nm bir pan;asldlr. Guntimtizde Afganistan, Pakistan ve iran'm Orta 
Asya'ya dahil edilip edilmemesi tarh~llmaktachr. Bkz., Gylych Muhammct Jorayev, "21. Yuzyilm 
Ea~mda Orta Asya", Stradig11la, SaYl6, Temmuz 2003, http://www.stradigma.com. (21.12.2003), s. 2. 
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$anghay j§birligi Orgiitii'niin Gelecegi ve Cin 

sahip Rus silahlanm dUi;>uk fiyattan satm almak, ABD ve Bat! Avrupa'dan sHah 
alan Tayvan'l def',gelemek a<;lsmdan olduk<;a onemlidir. 1995'ten 1999'a kadar 
Rusya'mn c,::in'e sattlgl silahlarm degeri 3,3 milyar dolan ai;>mli;>tlr.3 c,::in aynca 
Rus maHan i<;in genii;> bir pazar haline gelmii;>tir. Bunun yamslra Rusya da c,::in'in 
uretim fazlasl mallanna talip olmaktadlr.4 

U<;uncu olarak ABD kan';lthgl c,::in-Rus yakllai;>masmda onemli bir yere 
sahiptir. jki kutuplu sistem <;okUnce c,::in, tek sUper gii<; olarak kalan ABD He 
ilii;>kilerini geli;;tirmek durumunda kalml;;tl. c,::unkU boyle bir ortamda iki kutup 
arasmda stratejik manevra yapma kabiIiyeti de ortadan kalkul1;; oluyordu. 
Ger<;ekten 1990'Iann ba;;mda c,::in i<;in ABD ile i;;birligi yapmaktan bai;>ka 
sec;enek yoktu. 1970'lerden bed c,::in ve ABD arasmda kurulan kar;;lhkh <;lkarlar 
ve baglmhhk iki ulkeyi daha yakm hale getirmi9ti. Boylesine yakm ve yo gun 
i1i9kileri bir anda sekteye ugratmak ise mumkiin degildi.s Bu yuzden Pekin, 
Va;;ington He kar91la9hgl sonmlarda kendisine destek C;lkacak yeni ittifaklara 
ihtiya<; duymaktaydl. 

Rusya ise 1991-95 araSI donemde serbest piyasa ekonomisi ve liberal 
demokrasi ilkelerini benimsemenin heyecamyla dunyada BatJ'mn ozellikle de 
ABD'nin C;lkarlanyla tamamen uyu9an bir dl;; politika izlemeye ba;;ladl. Ancak 
bu donernin sonlanna dogru Moskova, ba9lardaki a;;mhklan gidermeye 
c;ah;;ml;; ve bu surec;te c,::in ve Kuzey Kore He yakmla91Yla sureci hlzlamm;;t1r. 
c,::UnkU Moskova, Bah He 0 kadar iyi gec;inmesine ragmen hem dUnyadaki hem 
de ozellikle Avrupa ve Asya'daki olu~umlardan dl;;landlglm hissetmi~tir. 

Kuzey Atlantik Antla9masl OrgUHi'nUn (NATO) Dogu Avrupa'ya 
geni;;lemesinden Rusya tehdit algllarken, c;.~in de ABD'nin insan haklan 
konusundaki basklsmdan ve Tayvan'la alan ticaretinden rahatslz olmaktaydl. 
c,::in ve Rusya arasmda geli;;en ili;;kiler EyWl 1994'te 'yaplel ortakhga' 
(constructive partnership), Nisan 1996'da 'stratejik ortakhga' (strategic partnership) 
donii;;mu9tllr. 6 

Orta Asya'nm Konumu 

Savyetler Birligi'r:in dagIlmaslyla birlikte uluslararasl siyaset sahnesine C;lkan 
Orta Asya cumhuriyetleri bir taraftan Moskova'mn etkisinden iyice kurtulup 
gerc;ek baglmslzhklanna kavu§mak isterken, diger taraftan varhklanm devam 

--~~"<~.-~~~----------

3 Sherman Garnett, "Challenges of the Sino-Russian Strategic Partnership", ]he Washing/oil Quarterly, 
Cilt 24, No 4, Sonbahar 2001, s. 45. 

e. Harada, "Russia and North-East Asia", Adelpi Paper, Cilt 310,1997, s. 37, 

Artem V. Magrin, 25.10.2002, "Shanghai Co-operation and Security in Central Asia", 
http://www.rosalux.de/Ausland/rb/pdLsymp_beij/Malgin.pdf.(20.11.2003). s, 30, 

e. Harada, "Russia and North-East Asia", Adclpi Paper, Cilt 310,1997, s. 40, 
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ettirebilmek ic;in stratejik bir arayl;; ic;indeydiler. Tarihsel olarak Rusya ve (:in 
arasmda sll<J;;lp kalm1;; bir bolgede bulunan yeni devletler mevcut ili.;;kileri 
bozmakslZm Moskova ve Pekin'i dengeleme niyetindeydiler. Bu konuda en <;ok 
c;ekindikleri tilke ise (:in'di. (:tinkti 1990'lann ilk yansmda Sovyetler Birligi'nin 
dagllmasmm meydana getirdigi sarsmil ytiztinden, Moskova'nm etkisinin 
azaldlgl ve Pekin'in etkisinin arthgl bir stirec; ya;;anmaktaydl. 

1991'de be;; baglmslz Orta Asya devletinin ortaya C;lkmasl, ba;;ta Pekin olmak 
tizere pek c;ok ba;;kentte mevcut parc;alanma stirecinin etnik ve ktilttirel aC;ldan 
Bah Ttirkistan'm bir parc;asl olan Dogu Ttirkistan'a ($incang Uygur Ozerk 
Bolgesi) da yayIllp yayllmayacagi tartl;;malanm gtindeme getirdi. Sovyetler 
Birligi'nin dagllmasl (:in'deki Uygur, Tibet ve Mogol milliyetc;ilerini baglmslzhk 
konusunda cesaretlendirdi.' Ancak (~inli yetkililer lsrarla Sovyetler Birligi'nin 
durumuna dti;;meyeceklerini soylemekteydiler. 8 Pekin bu ama<;la Dogu 
Ttirkistan'm (:in'den kopmamasl ve altlnel Orta Asya cumhuriyeti olarak ortaya 
C;lkmamasl ic;in bir dizi onlem aidl. 

Pekin oncelikle SinH gtivenligini arhrarak Bah Ttirkistan'dan bolgeye 
yayllabileeek istikrarslzhklan onlemeye <;ah;;tl. D1;; politika alanlnda ise Orta 
Asya cumhuriyetlerinin istikrarh ve saghkh bir ;;ekilde kalkmmasl ic;in 
giri;;imlerde bulundu. Bu amac;la yeni baglmslz devletleri tamma konusunda 
zaman kaybetmedi ve bu tilkelerde hemen diplomatik temsilcilikler ac;h. 

$iO'ye giden stirec;te smH gtivenligi konusunda istedigine ula;;an (:in, 
kendisini Orta Asya eumhuriyetlerine 'komtinist sistem ic;inde kalarak 
ekonomik aC;ldan hlzla kalkman bir devlet modeli' olarak sunmaya ba;;ladl. Eski 
komtinist kadrolann i;;ba;;mda bulundugu ve gerekli demokratik aC;Ihmlan 
yapma konusunda isteksiz davranan bu devletler ic;in (:in deneyimi iyi bir 
sec;enek olu;;turdu. Bu durum Orta Asya'ya ntifuz etme konusunda (:in'i Rusya, 
Ttirkiye, iran gibi diger bolge tilkelerine kar;;l avantajh kIlmaktaydl. 

(:in, Bah Ttirkistan'a ac;llmak ic;in Dogu Ttirkistan'l koprti olarak kullanmak 
du;;uncesindeydi. 9 Pekin bununla Dogu Ttirkistan'l hlzla kalkmdlrarak hem 
buradaki Ttirk kokenli Mtisltimanlann durumunu smmn ate yakasmdaki 
akrabalanna omek olarak gosterecek hem de klyl bolgeleriyle smir bblgeleri 
arasmdaki ekonomik uc;urumu azaltarak aynhkC;l hareketlerin gtic;lenmesini 
onleyebilecekti. Pekin, bu stirec;te (:in'deki Mtisltimanlara Kazakistan'm kbtti 
ekonomik durumunu surekli hahrlatml;;hr.10 

--------- ._---
7 P. Stobdan, "China's Central Asia Dilemma", Strategic Analysis, Haziran 1998, s, 403. 

Paul Henze, "Xinjiang and Ex Soviet Central Asia: Impression of Chinese Turkestan", SOT A, Haziran 
1996, http://www,ece.ucdavis.edu/sidick/Press/bitigll.htm, (18.11.1998). 

P. Stobdan, "China's Central Asia Dilemma", s. 403. 

10 Michel Jan, "C;:in'de Ya~ayan Ttirkdilli Ntifusa Uygulanan Pekin PolitikaSl", Scmih Vaner (deL), 
Unutkan Tarih: Sovyet Sonrasl Turkdilli Alan, istanbul, Metis Yaymlan, 1997, s. 259, 
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1990'larm ilk yansmda varolan uzun slmrlarm da etkisiyle C;:in'in ozellikle 
Kazakistan ve Klrglzistan ile olan ticareti oldukc;a artml§tIr. C;:in'in sadeee 
Kazakistan'la olan tiearet haClTIi 1996'da 500 miIyar dolara ula§tl ve bu ticaretin 
yuzde 90'1 Dogu Turkistan uzerinden gen;:ekle~mi§tir.lI Dogu Turkistan'm Orta 
Asya ile alan toplam tieareti ise 1996'da 775 milyar dolar olmu;;tur. 0 donemde 
sadeee Kazakistan ve C;:in arasmdaki ticaret, Ttirkiye'nin tUm Orta Asya ile 
yaptlgl tiearetten daha buytiktU.12 Bu geli$melerin sonueunda Kazakistan, 
Klrglzistan ve Hong Kong Dogu Ttirkistan'm en onemli tieari ortaklan 
olmu$tur. 

Pekin, Orta Asya He olan ili$kileri peki$tirmek ic;in 'Buyilk ipekyolu' 
projesini ortaya atmv;,tIr. C;:in'i Orta Asya vasltaslyla dogrudan A vrupa ve Orta 
Dogu'ya baglayacak olan bu projenin gerc;ekIe$mesi Pekin ic;in buytik aC;lhm 
olacaktlr. Aynea 1990'da Orta Asya'da ac;Ilan Trans-Avrasya demiryoluna 
1992'de Almatl (Kazakistan)··Urumc;i (Dogu Turkistan) baglanbsl yapIlarak 
Dogu ve Bah Tilrkistan arasmda duzenli bi1' ula;mn saglanmaya ba$lamm~hr.13 

Bir Avrasya Orgiitti: ~anghay i~birligi Orgtitti 

Ocak 1996'da Ye'rgeni P1'imakov'un ba;;bakanhga atanmaslyla, Moskova'mn 
hem genel dl;; politikasmda hem de Asya politikasmda c;ok fa1'k11 bi1' yol 
izlenmeye ba;;lanml;;t1r. Rus dl;; politikasl ilk ba~lardaki idealist ve Bah yanhsl 
tavnm bl1'ahp; gilC; politikasl, reelpolitik ve u1usal guvenlik, aske1'i gilC; ve 
jeost1'ateji esaslanna dayanan ulusal <;lkarlan dogrultusunda ha1'eket etmeye 
ba:;;laml;;tlr. Dl;;i;;leri Bakan Ya1'dnTIClSl G1'igori Ka1'asin'in $ubat 2000'de 
belirttigi gibi, Rus dl~ politikaslllm Uzakdogu'daki temel tiC; hedefi istikra1', sImr 
gtivenligi ve i;;birligidi1'.14 

Primakov, ABD'nin tek kutup kalmasma tepId olarak c;ok kutuplu bir 
politika iziemeye ba;;laml~h1' ve bunu Asya politikasllla da yansltJm~h1'. Bu 
<;er<;evede C;:in ile st1'atejik ortakhk bagl tesis ediImi;;, Japonya'yla olan ili$kiler 
geli~tiri1ip gu<;lendirilmi;; ve Kore politikasl yeniden ele ailIlarak Seu1'le mevcut 
ili;;kile1' korunurken, uzun zamandl1' ihmaJ edilen Kuzey Ko1'e ile daha yaklll 
ili:;;kile1' kurmaya ozen goste1'ilmi$tir. 

NATO'nun Avrupa'da geni;;lemesine tepId ola1'ak Rusya da ABD'nin 
lide1'liginde olw;;tLrulan Dogu Asya gtivenlik sistemine alternatif bir yapllanma 

11 Witt Raczka, "Xinjiang and its Central Asian Borderlands", Central Asian Su ruey, Cilt 17, Sayl 3, 1998, 
s.394-5. 

12 Dru C. Gladney, "Rumblings from the Uyghur", Current History, EylUl1997, s. 289. 

13 P. Stobdan, "China's Central Asia Dilemma", s. 403. 

14 Seung-Ho Joo, "The New Friendship Treaty between Moscow and Pyongyang", COlllparative Strategy, 
Cilt 20, s. 479. 
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i<;erisine girmi~tir. Bu donemde de ABD'nin Tayvan politikasmdan 
rahatslzhk duydugu i<;in Rusya'yla claha rahat i;;birligine gitmi~tir. Nisan 
1997'de ger<;ekle~tirilen Pekin ziyareti slrasmcla Rusya Savunma Bakam Igor 
Rodionov, Koreler, ABD ve arasmda nlikleer silahlarm cla kullamldlgl bir 
<;atl~ma C;lkmasl durumunda Rusya'mn buna kaYltslz kalmayacagl 
a<;lklamasmda bulunmu;;tur.15 Boylece Moskova olasI bir bolgesel sava$ta 
Kuzey Kore-(in ittifakml destekleyecegi imasmda bulunmu;;tur. 

temelinde geli;;en ili;;kileri lie; Orta 
lilkesinin Be~lisi" olarak adlandmlan 

bolgesel Nisan 1996'da C,~in'in $anghay 
kentincle Klrglzistan ve Tacikistan arasmda imzalanan 
anla$ma ile kurulmu;;tur. Bu yeni orgtitlin en somut hedefi ise liye lilkeler 
arasmdaki smlr bolgesiyle ilgili oJarak gUven artmCl askeri onlemle1'i almaktl. 
Bu anla;;maya gc)1'e ta1'afla1' sm11' be:)lgesinde konu;;landmlan kuvvetle1' ve 
yapllan tatbikatla1' hakkmda ()nceden birbi1'lerini bilgilendirecekle1'dir. Smlr 
glivenligi konusunda ikinci onemli adlm Nisan 1997'de tarihinde Moskova'da 
imzalanan anla;;ma He atllcll. devlet eski (in-Sovyet smm boyunca 
olu;;turulacak 100 km'lik alan i<;erisindeki askeri kuvvetlerin ve konvansiyoneI 
silahlarm miktanm azaltt11ar.16 Bu geli;;melerin uzantIsl olarak Kazakistan, 
Klrglzistan ve Tacikistan Dogu Tlirkistan'daki aynhk<;llan desteklemeyecekleri 
konusunda (in'e 3livence verdiler.17 

24 Nisan 1997 tarihinde $anghay Bc;;lisi ikinci zirvc topiantlsmi Moskova'da 
gerc;ekle;;tirmi~tir.18 Bu zirvede taraf devletler "Slmr Bolgelerinde Asked 
Kuvvetlerini Kar;;Illkh Azaltmaya ili;;kin Anla;;ma"ya imza atml;;lardlr. 
;~anghay Be;;lisi'nin birinci ve ikinci zirvelerinde sml1' b()lgele1'inin glivenligi 
konusuna ozel bi1' onem verildigi go1'ulmektedir. 

$anghay Be;;lisi'nin lic;lincli zirvesi 3 Temmuz 1998 tarihinde Kazakistan'm 
Almah ;;ehrinde yapIlml;;trr.19 Bu lic;lincu zi1'vede iktisadi i;;birIigi konusu daha 
fazla gundeme gelirken, daha once olu;;turulmu;; olan (in tarafl He Rusya, 
Kazakistan, Klrglzistan, Tacikistan'clan olu;;an iki cephe sistemi terk edilmi;;tir. 
Bu sembolik degi;;iklik, $anghay Be;;lisi'nin (in He eski Sovyet curnhuriyetleri 
arasmda smlr glivenligi konusunu duzenleyen bir olu;;um olmaktan C;lkarak 
<;ok 1:a1'afh bir i;;bi1'ligi ()rgliWne donU;;mesi yoluncla oldugunu gc)stenni;;tir. 

15 Herbert J. Ellison, "Russia, Korea, and Norteast Asia", Korea's Future and Greal Powers, Nicholas 
Eberstadt ve Richard Ellings (der.), Seatle, Londra, University of Washington Press, 2001, s.l71. 

16 C. Harada, "Russia and North-East Asia", Adell'i Paper, Cilt 310, 1997, s. 41. 

17 P. Stobdan, "China's Central Asia Dilemma", s. 406. 

18 Nuraniye Hidayet Ekrem, (in Halle Cum/turiljeti Dl§ PolitikaSl (1950-2000), Ankara, ASAM, 2003, s. 
150. 

19 Ibid., s. 151. 
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Rusya ve arasmdaki ikili temaslar 1997 ve 1998 yIllannda iyice 
yogunla§ml§tlr. Ocak 1998'de Pekin'i eden Rusya Devlet Askeri 
Mtifetti§i ve Savunma Konseyi Sekreteri Andrei Kokoshin, Rusya'nm savunrna 
i$birligi konusunda en onemli ortagl haline geldigi ac,:lklamasmda 
bulunmu§tur. Vine Ocak 1998'de Cumhurbaf?kam Boris Yeltsin ve Baf?bakan Li 
Peng Moskova'da yaymladlklan ortak bir demec,:te, Birle$mif? Milletler (13M) 
GtivenIik Konseyi'nin daimi tiyesi olan Rusya ve C::in'in Irak'la ilgili baglaYIcl bir 
13M karanm desteklemediklerini ac,:lklamlf?lardlr. 2o 

13af?bakam Primakov ve soma halefi Igor Ivanov tarafmdan 
uygulanan politikasmm temeli bolgedeki Amerikan hegemonyasml 
dengelemek ve <;ok kutupluluga ula$mak ic;in Japonya, iki Kore ve (,-::in ile 
ili$kilerin geli.~tirilmesine onem vermek $eklindeydi. Bunda C::in'le kurulan 
"stratejik ortakhga" ozellikle vurgu yapllrnaktaydl. NATO'nun Yugoslavya 
born bardlmam ve Arnerikan-Japon gtivenlik i$birliginin kapsammm 
geli$tirilmesi bu <;ok kutupluluk politikasmm 1999 ylll boyunca gUc;lenmesini 
saglaml§tlr. Bu a<;ldan NATO'nun Dogu Avrupa'ya dogru geni$lemesi ve Dogu 
Asya'da artan Arnerikan-Japon gUvenlik i$birligi A13D'nin Rusya'yl 
c;evrelemesine hizmet etrnekteydi. 

C::in de Rusya'yla benzer kaygdan payla$maktaydl. NATO'nun 
Yugoslavya'daki Kosova sorununu ele aII$l, C::ec;enistan ve Dogu TUrkistan 
(Sincang) gibi benzer azmhk sorunlan bulunan Rusya ve C::in'i dl$ mUdahale 
konusunda son derece olumsuz bir tutum takmmaya sevk etmif?tir. C::in ic;in 
boyle uluslararasl genel bir uygulamanm ortaya <;lkmasl sadece Dogu Tiirkistan 
ve Tibet konusunda sarun C;lkartmayacak, Tayvan'm baglmslzhgma giden 
siireci hlzlandlracaktlr. 21 

Boris Yeltsin ve Jiang Zemin'in de kahldlgl ve $anghay Be;:;lisi'nin 25 Agustos 
1999 tarihinde Bi$kek'te gen;ekle$tirilen dordtincii zirvesi, Amerikan kar$ltl 
politikalann yogun olarak vurgulandlgl bir toplantl olmu$tur. Zirvede 
diinyadaki c;ok kutuplulugun onemi vurgulamrken, insan haklan ihlilJi 
iddialanmn herhangi bir iilkenin i<;i$lerine kan$mak i~in bahane olamayacagl 
ozellikle belirtilmi;:;tir. 22 13i;:;kek zirvesi 0 zamana kadar yapIlan $anghay 
toplantIlan ic;erisinde en sert Amerikan kar$ltI bir tavnn sergilenmesine sahne 
olmu$tur. 

Yeltsin doneminin somma gelindigi 1999 yllmda Primakov tarafmdan 
uygulanmakta oIan ~ok kutupluluga dayah politikanm baf?anslzhkla 
sonuc;landlgl goriilecektir. C::iinkti giini.imiiz kO$ullannda tartl$llrnaz bir gerc;ek, 

~"~~-~-------.. ------
20 Herbert J. Ellison, "Russia, Korea, and Northeast Asia", 8.172. 

21 Dru C. Gladney, "Islam in China: Accomodation or Separatism?", Ti1C China Quarterly, Cilt 174, 
Haziran 2003, s. 452. 

22 Herbert). Ellison, "Russia, Korea, and Northeast Asia", s. 181. 
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ABD'nin Asya Pasifik bolgesindeki listtin konumudur. Kuzey Kore bile Koreler 
arasmda gen;ekle;;tirilecek bir temasta ABD'yle yakm bir diyalog i<;erisinde 
bulunmaYl tercih etmektedir. Bu a<;ldan ABD'yi dl;;layan herhangi <;ok tarafh bir 
i;;birliginin Asya a<;lsmdan bile ba;;anh olma §anSl yok denecek kadar azdlr. 
Tokyo ve Seul He kurdugu ittifak ili§kileriyle Va;;ington, bolgedeki askeri ve 
siyasi stattikoyu korumakta ve Pekin'in askeri a<;ldan bir tehdit olabilecek 
konuma gelmesini de engellemektedir.23 

Rusya'nm ekonomik ve askeri kapasitesindeki zafiyetler ve bu sorunlarm 
azalacagl yerde giderek artma egiliminde olu;;u, Moskova'nm baglmslz bir 
beHge politikasl izleme §ansml ortadan kaldlrmaktadlr. Rusya'mn glivenlik 
<;lkarlan C;=in'le yakm ili;;kiler kurmak kadar ABD, Japonya ve Cliney Kore He 
i§birligi halinde olmaslm gerektirmektedir. 

Aslmda 11 Eyliil 2001'den daha once Rusya'nm list yonetiminde meydana 
gelen degi;;iklikle birlikte, mutlak Amerikan kar;;lthgma dayah C;=in-Rusya 
ittifakmda bir degi;;iklik olmu§tur. Vladimir Putin'in 2000 ylll baf,nnda 
cumhurba;;kanhgml Yeltsin'den devralmaslyla Rusya, pragmatik <;lkarclhk 
olarak adlandmlabilecek yeni bir dl;; politika stratejisi uygulamaya ba;;laml;;hr. 
Putin'in bu dl;; politika yakla;;lmmm temeli Temmuz 2000'de imzalanan ulusal 
glivenlik <;er<;evesine dayanmaktadlr.24 Yakla;;lk 15 ayda hazlrlanan bu yeni 
yakla§lm, liberal DH;,i;;leri Bakam Andrei Kozyrev doneminden beri en koklii 
degi;;iklikleri i<;ermekte, aym zamanda Primakov donemi politikalanyla 
benzerlikler gostermektedir. Putin'in dl§ politika yakla§lmml etkileyen en 
onemli olaylar 1998'de patlak veren ekonomik kriz ve NATO'yla Kosova 
konusunda ya§anan anla;;mazbklardlr. 

Putin donemi Rus dl;; politikasl ise zorluklan a;;mak i<;in belli ba§h lilkelerle 
i;;birligine dayanmaktadlr. Moskova her ne kadar bolgesel denge politikasl 
gmse de Orta Asya'daki eski Sovyet cumhuriyetlerinin istikraslz ve dl§ etkilere 
a<;lk konumu i;;b:rligini gerekli kIlmaktadlr. Bu dl;; etki sadece kom;;ulardan 
veya ABD gibi bolge dl;;l gli<;lerden degil, radikal dini akImlar gibi devlet-dlf,n 
oyunculardan da gelmektedir. UluslararaSI a<;ldan ozellikle de C;=in ve Rusya'mn 
giivenligi a<;lsmdan Orta Asya bliylik bir belirsizlik ortaml yaratmaktadlr. C;=in 
ve Rusya'nm Orta Asya'daki glivenlik <;lkarlanmn birle;;mesi hem iki lilke hem 
de boIge lilkeleri arasmdaki i;;birligini gerekli kIlmaktayd1.25 

Putin'in du;, politika anlaY1;;mm Primakov'dan en onemli farkl ABD'ye 
yonelik olarak gorlilmektedir. Putin tek kutupluluga kar;;l olmakla birlikte, 

23 Sherman Garnett, "Challenges of the Sino-Russian Strategic Partnership", The Washington Quarterly, 
Cilt 24, Sayl 4, Sonbahar 2001, s. 47, 

24 Herbert J, Ellison, "Russia, Korea, and Northeast Asia", s, 183. 

25 Artem V, Magrin, 25.10,2002, "Shanghai Co-operation and Security in Central Asia", 
http://www.rosalux.de/Ausland/rb/pdCsymp_beij/Malgin.pdf. (2011,2003), s, 30-31, 
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Primakov gibi ABO'yi dl~lamaya c;ah~mamakta, bilakis ktiresel stratejik 
istikrann korunabilmesi ic;in Rusya ve ABO arasmda sIb bir i~birligine ()nem 
vermektedir. Putin, Asya'ya da agIrhk vermekte ve Sibirya ile Pasifik 
bolgelerinin kalkmabilmesi i<;in Asyah ekonomilerle ii,ibirligini artmnaYl 
dtii,itinmektedir. Putin Japonya'yla ili~kileri gelii,itirmeye ozel bir onem verse de 
KurU Adalan sorunu yine bir engel olu;;turmaya devam etmektedir. Asya'da bu 
kltamn devlerinden olan <::in ve Hindistan He ilii,ikileri geli;;tirmek Rusya ic;in 
onem kazanml;;tIr.26 

Putin'in ba~ar:yla uyguladlgl bu yeni dl~ politikasl Rusya'mn Temmuz 
2000'deki G~8 (eski G~7) zirvesine kahlmasmda etkiIi olmu;;tur. Putin zirvenin 
yapdacagl Japonya'ya gitmeden once <::in ve Kuzey Kore'ye ugraml~ ve bu 
tilkelerden c;e;;itli konularda destek alml$tIr. 27 ABO'nin yeniden gozden 
gec;irmeyi dti$tindtigti Anti Balistik FUze Antla~masl konusunda Pekin 
Moskova'ya destek vermi$tir. Putin'in Pyongyang ziyareti ile Rusya'mn ABO ve 
Kuzey Kore arasmdaki sorunlarda arabulucu konumu gtic;lenmii,itir. 

Sovyetler Birligi'nin dagllmasmdan sonraki on yllhk donemde takip edilen 
ve ba;;amnz ve istikrarslz bolge politikalanyla ilgili eksikliklerini Moskova, 
Putin'in bu yeni politikasl sayesinde giderebilmi~tir. Bununla birlikte Putin, <::in 
ve Rusya'mn ba~lm c;ektigi ve ABO'yi dengelemek ic;in gtizel bir koz olarak 
kullamlabilecek $anghay Be~lisi olui,iumunun geli;;mesine destek vermeye 
devam etmi;;tir. 

$anghay Be~1isi'nin be$inci zirvesi 5 Temmuz 2.000 tarihinde Tacikistan'm 
ba~kenti Ou~anbe'de gerc;ekle$tirilmi;;tir. Be~inci zirvede ekonomi, gtivenlik, 
ulai,ilm ve ileti~imi kapsayan c;ok geni;; alanda i~birliginin derinle~tirilmesi 
yolunda kararlar almml~tIr. Aynca orgtittin tiye saYlslmn artmlmasl yolundaki 
ilk i$aretler verilmi~tir. NATO, Ozbekistan ve Afganistan'daki Taliban rejiminin 
gozlemci olarak bu zirveye katllmalan uluslararasl kamuoyunda orgtite kar$1 
artan ilginin somut gostergesi 0Imu;;tur.28 

$anghay Be~lisi'nin Haziran 2001'de $anghay'da yapIlan altmcl zirvesinde 
Ozbekistan Uyelige kabul edilmi$ ve bu bolgeseI kurului,iun adl $anghay 
i$birligi Orgtitti ($10) olarak degi~tirilmi~tir.29 <::in He Slmra sahip olmayan 
Ozbekistan'm orgtite kahlimlyla, bu bolgesel kurulu$un smir sorunlanm 
dtizenlemekten ote misyonlar tistleneceginin i$areti aC;lkc;a verilmi$tir. Aynca 

26 Peter I.s. Duncan, "Westernism, Eurasianism and Pragmatism: The Foreign Policies of the Post
Soviet States, 1991-2001", University College Londra, 2002, http://www.ssees.ac.uk. s. 21-22. 

27 Herbert J. Ellison, "Russia, Korea, and Northeast Asia", s.183-4. 

28 Nuraniye Hidayet Ekrem, C;:in Halk Cumhuriyeti Dl$ PolitikaSI (1950-2000), Ankara, ASAM, 2003, s. 
153. 

29 Artem v. Magrin, 25.10.2002, "Shanghai Co-operation and Security in Cenh'al Asia", 
http://www.rosalux.de/Ausland/rb/pdLsymp __ beij/Malgin.pdf). (2011.2003), s. 31-32. 
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orgutiin isminin $anghay Be;;lisi'nden $anghay I;;birligi Orgutii'ne dbnu;;mesi 
de bu olu;;umlln daha kahcl ve kbklu hale gelmeye ba;;ladlgmm gbstergesi 
olmu;;tur. 

Zirve slrasmda Rusya Cumhurba~kam Vlademir Putin ile gbru;;en (:in 
Cumhurba~kam Jiang Zemin, $iO'nun C;:in-Rusya ili;;kilerinin geli~mesine, 
bblgesel guvenlik ve istikrarm saglanmasma ve c,:ok kutuplu bir dunyaya 
kavu;;ulmasma hizmet edecegini Hade etmi~tir.30 

11 Eylul 2001'den soma hem ABD'nin dl~ politikasmda hem de buna bagh 
olarak ABD'nin diger ulkelerle olan ikili ili~kilerde bnernli bazl degi~iklikler 
rneydana gelrni~tir. $iO'nun 11 Eyltil somasmdaki konurnunu lyl 
degerlendirebilmek ic;in ABD-c,::in-Rusya i1i;;kilerinde rneydana gelen 
degi~iklikleri iyi tahlil etrnek gerekrnektedir. 

ABD-Rusya ilifjkileri 

11 Eylul somasmda uluslararasl terbrizrnle sava~rnak ve Arnerika'Yl yeni 
terbrist saldmlardan korurnak ABD'nin bncelikli dl~ politikasl haline gelmi;;tir. 
Bu kapsamda V,.~;;ington terbristlerin yeni saldmlanndan korunrnaya veya 
kendisinin haydut devlet olarak adlandlrdlgl du~rnan devletlerin kitle irnha 
silahlanna sahip olmalanm engellemeye buyuk bnern vermektedir. 

11 Eylul'den soma ABD-Rllsya ili;;kileri bzellikle resmi duzeyde c,:ah;;rnadan 
ziyade i;;birligine kayrnl;;ttr. Haziran 2001'de Bush ve Putin'in ilk 
bulu;;rnalannda Soguk Sava;; dbneminden kalma ;;uphelerin geride blrakIlarak 
21. yuzyllm temel sorunlan olan enerji krizi, fakirlik ve kitle irnha silahlannm 
yayllmasl gibi konularda iki ulkenin i;;birligine gitrnesi konusunda hemfikir 
olmu;;lan:hr. Burada her iki liderin bncelikli gundem maddesinin guvenlik 
oldugu gorulmektedir.31 

11 Eylul'den soma her iki ulke de uluslararasl terorizm ve Afganistan'daki 
sava;; uzerine yogunla~h. Va;;ington ac,:lsmdan Moskova'nm desteginin iki 
bnernli boyutu vardl. tlk olarak Sovyetler Birligi dbnerninde 1979-89 ylllan 
arasmda suren sava§tan soma Rusya Afganistan hakkmda oldukc;a fazla 
tecrube sahibiydi; Yine Moskova'nm Orta Asya cumhuriyetleri uzerinde askeri, 

-"-----~"-~-,.---------

30 C;:in Halk Cumhuriyeti Dl§i~leri Bakanhgl, 19.06.2001,"President Jiang Zemin Meets Russian 
President Vladimir Putin", http://www.fmprc.gov.cn/eng/topics/3755/3756/3769/t19273.htm. 
(11.12.2003). 

31 Oleksandr Gladkyy, "Amerikan Foreign Policy and US Relations with Russia and China after 11 
September", World Affairs, Cilt 166, SaylI, Yaz 2003, s. 4. 
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siyasi ve iktisadi a<;ldan halen bUyHk nHfuzu bulunmaktaydl. Rusya ise 
C:=e<;enistan sorunu yUzUnden ve Orta Asya Hzerinde niifnzunu korumak i<;in 
ABD He i;;birligine sleak bakmaktaydl. 

Afganistan sava;31 boyunea Rusya ABD'ye siyasi destek ve Amerikan askeri 
Usleri i<;in teknik yardlm saglad!. Moskova Amerikan w;aklanna ins ani u<;u;;lar 
i<;in Rus hava sahasull a<;h ve istihbaratIm Va;;ington ile payla;;tl. 
Cumhurba;;kam Putin askeri dam9manlannm itirazma ragmen, Rusya'nm 
arka bah<;esi olarak gorUlen Orta Asya eumhuriyetlerinde ABD'nin askeri lisler 
kurmasma kar91 <;lkmad1.32 Moskova ve Va;>ington Asya,Ortadogu'daki 
sorunlar He Abhazya, Yukan Karabag, Moldova Transdinyester sorunlan 
konusunda i9birligi yapmaYl kabul ettiIer. 

11 EylUl sHrecinde Rusya ile NATO arasmdaki ili;;kiler de geli§meye ba9Iadl. 
Rusya 1994'te Ban9 kin Ortakhk Programl'na katIlml§ ve Mayls 1997'de 
Kar§lhkh i1i§kiler, I;;birIigi ve GHvenlik Hzerine NATO-Rusya Kurueu Belgesi 
imzalanml§tl. Aneak NATO'nun 19991da ger<;ekIe§tirdigi Kosova harekatmdan 
dolaYl bu ili9kiIer sekteye ugraml§h. Haziran aymda Moskova'da a<;l1an NATO 
Bilgilendirme Merkezi He 2001 )'1h ortalanndan itibaren zarar goren bu ili§kiler 
yeniden dUzelmeye ba§ladl. 11 EylUI 20011den soma Rusya ve NATO arasmda 
etkili bir i;;birligine gidildi. Arahk 20011de BrHksel'de kurulan Daimi Ortak 
Konsey'e gore Rusya ve NATO, gUvenlik alamnda ortak <;lkarlan konusunda 
birlikte hareket edeceklerdi. Artan i;;birliginin sonucn olarak Mart 2002'de 
imzalanan bir anIa§ma He Moskova'da isti§are ve Dam§ma i<;in Bilgilendirme 
Merkezi knruldu. Rusya ABD'ye bir jest daha yaparak KHba ve Vietnam'daki 
askeri uslerini kapatma karan ald1.33 Her ne kadar bn Hslerin gen;ek kapahlma 
sebebi odenek yetersizligi idiyse de,bu i;;in zamanlamasl ABD'ye yonelik bir iyi 
niyet admll olmu§tur. 

Kaslm 200l'deki ABD ziyareti slrasmda Putin iki Ulke arasmdaki iktisadi 
i1i9kilerin geli§tirilmesi konusunda Ba;;kan Bush ile mutablk kaldt. Buna gore 
Rusya dunya ekonomisi He daha fazla btitUnle~ecekti, yine Rusya'mn DHnya 
Ticaret brgtitu'ne (DTO) girmesi ongorHWyordu ve iki Ulke ticari ve iktisadi 
alandaki i9birligini daha da geli;;tirilecekti. Aynca iki HIke kara para 
aklanmasmm ve li2rorHn mali kaynaklannm kesilmesi konusunda da anla§hlar. 
iki HIke arasmdaki i§birligi konusunda Hazar petrol boru hath konsorsiyumu 
ve Sahalin-l petrol-dogal gaz boru hath projeleri de yer almaktayd1.34 Ancak 
yine ABD ve Rusya arasmdaki ekonomik ili;;kilerin 11 EylHI somasmda 
istenilen dHzeyde arthgl soylenilemez. 

------------~-~--

32 Ed Blanche, "Russia, with Little Help from China, Tries to Outflank US in Central Asia", AKlpress, 6 
Ekim 2003, http://www.akipress.org/indexel.php, (7.10.2003). 

33 Oleksandr Gladkyy, "Amerikan Foreign Policy and US Relations with Russia and China after 11 
September", World Affairs, Cilt 166, Sayll, YAz 2003, s. 5. 

34 Ibid., S. 6. 
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Arahk 2001'de 13a;;k3n Bush'un 1972 tarihli Anti-·balistik Fuze Antla;;masl'na 
Han Pulin olguJukla kar;;11ann11;; ve Moskova 

30 boyle bir yakla;llmm 
ABD'nin en <;ok <;ekindigi kitle imha silahlanmn 
a<;lktJr. Ozellikle <;in ve bu 
hissetmeyeccklerdir. 

ABD ve Rusya arasmda Mayls 2002'de imzalanan Ortak Beyanname'ye 
iki lilke, dostluk, i$birligi, ortak degerler, gllven ve tahmin edinilebilirlige 
dayah bir ve engellemeyi ve yolla da 
daha ban;;<;ll, mlireffeh ve ozgllr bir dlinyaya hedefIemektedirler. 13u 
sayede ABD ve arasmdaki kar;;dlkh gliven ve anlaYl$ dlinyanm 
kalan kLsmlyla da i;;birligine ivme kazandmlacagl dli;;linlilmekteydi,36 

Bush'un Mayls 2002'deki Moskova ziyareti slrasmda Moskova Antla;;masl 
01arak bilinen ABD-Rusya Stratejik Saldmlarm Azalhlmasl Antla;;masl 
imzalandl. Bu antla$maya gore iki taraf da 2012 y1l1 sonuna kadar nlikleer 
sHah ba;;hklanm 6.000'den 1.700 ila 2.200 arahgma <;ekeceklerdi. 37 

11 EyliiJ'den sonra ABO Ba$kam George W. Bush <;in'e iki ziyaret 
ger<;ekle;;tirirken, <;in Cumhmba;;kam Jiang Zemin Ekim 2002'de ABO'yi 
ziyaret etmi;;tir. Ba;;kan Bush'un Ekim 2001'de ger<;ekle$tirdigi ilk <;in ziyareti 
slrasmda iki taraf i;;birligi ic;in yaplcl ili;;kilerin geli;;tirilmesi konusunda 
anla;;ml;;lardlr. Aynca Ba;;kan Bush <;in'in OTO uyeligi ic;in verdigi destegi 
tckrarlaml;; ve tercirizmle mllcadele konusunda verdigi destek i<;1n <;inli 
yoneticilerc tC$ekkur etmi;;tir. Sonw:;ta bu ziyaret stratejik alanda list dHzey bir 
temas saglaml;; vc ekonomi, ticaret ve enerji alanlannda ikili i~birligini 

yogunla;;hrml;;hr. Ba;;kan Bush'un $ubat 2002'de gerc;eklc;;tirdigi ikinci <;in 
ziyareti mevcut alanlardaki i;;birligini daha da hlZlandlrml;;hr. <;in'in Kaslm 
2001'de OTO'ye llye olmaslyla birlikte Va;;ington Pekin'i tam bir ticari odak gibi 
gormeye ba;;laml;;hr.38 

Cumhurba;;kam Jiang'm ABO ziyaretinde Ba;;kan Bush'la yapllan 
gorH;;mede pek <;ok konuda i;;birligine gidilmesi konusunda mutablk 
kahnml;;tIr. Bu ziyaret Kuzey Kore'nin nlikleer silahlara sahip oldugunu itiraf 
etmesi sonucu tlrmanan gerilimin hemen arkasma rastgelmi;;tir. <;in eski 

------.-----~-.-------~~---.--

35 Ibid., s.S-6. 

36 Ibid., s. 5-6. 

37 Ibid., S. 6. 

38 Ibid., S. 7. 
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komtinist mtittefiki Kuzey Kore'nin ntikleer silahlanm imha etmesi konusunda 
ABD'ye destek vermi,;;tir.39 

2001-02 Yillan ABD'nin de destegiyle <;in'in uluslararasl toplumla daha da 
btittinle?mesine yol ac;an geli?melere sahne olmu?tur. Bunlar arasmda Pekin'in 
2008 Olimpiyatlanna ev sahipIigi yapacak olmasl, 15 yllhk miizakerelerin 
ardmdan KaSlm 2001'de <;in'in Dtinya Ikaret Orgtitti'ne (DTO) tiye olmasl ve 

2001'de $anghay'da gerc;ekle?tirilen APEC zirvesi dolayIslyla dUnya 
liderlerinin toplanmasl gbsterilebilir. 40 

11 once Hcari konular iki ulke arasmdaki en onemli i?birligi 
konusuydu. 11 soma terorizme kar?l i;;birliginin yamslra pek c;ok 
konu iki tilkenin birbirine yakmla;;masl i<;in birer ara<; haline gelmi?tir. Ancak 
ABD ve farkhhklardan <;ok ortak C;lkarlara vurgu yapmasl bu iki tilkeyi 
yine de ne istikrarh ortak ne de stratejik birer mtittefik haUne getirebilmi?tir. 
Ba?kan Bush dbneminde Va?ington'un Pekin'e kar?l yakmla;;ma ile dengeleme 
kam,nml bir politika izledigi gortilmektedir.41 DolaYlsyla gtiniimtiz ABD-<;in 
m?kileri i?birligi ile <;ah§ma olgulanm aym anda btinyesinde banndlrmaktadlr. 

ve Rusya'nm ABD ile Sorunlart 

<;in ve Rusya'mn ABD'ye kar§l varolan ban ortak sorunlan hem ikili 
ili;;kilerindeki hem de $IC) bunyesindeki i§birligini artumalarma neden 
olmaktadlr. ABD'nin (~in ve Rusya ile olan temel sorunlanna kesin c;bzlim 
bulamadlgl miiddetc;e aradaki gtivensizlik siirecek ve <;in-Rusya ittifakl daha 
da kuvvetlenecektir. 

ABD, Rusya ve <;in arasmda Soguk Sava;; Dbnemi'nden beri devam eden 
ntikleer rekabet halen kesin bir c;bzlime kavu;;turulamaml§>tlr. Soguk Sava§> 
somaSl donemde ABD niikleer silahlann yaydmasmdan en <;ok endi§>e cluyan 
iilkedir. Amerikan Savunma Bakanl1g1 Pentagon'un Mart 2002'de niikleer 
silahlarla ilgili yaymladlgl bir degerlendirme raporu He Kongre'nin Temmuz 
2002'de yaymladlgl ABD-<;in GiivenJik Komisyonu raporunda, <;in ve Rusya 
asked ve iktisadi konularda bir rakip oldugu kadar niikleer bir rakip olarak da 
tammlanml§tIr.42 Kongre'nin yaymladlgl raporda <;in ekonomik ve asked 
alandaki biiyiimesiyle Amerikan ulusal C;lkarlan ic;in bir tehdit olarak 
degerlendirilmi§>tir. Bn raporlara hem <;in hem de Rusya biiylik tepki gostermi§> 

~,----~-,-------------

39 Ibid., S. 7. 

40 Ibid., s. 7. 

41 Alastair lain Johnston, "Is China a Status Quo Power?", International Security, Cilt 27, Sayl 4, Ilkbahar 
2003, s. 53. 

42 Oleksandr Gladkyy, "Amerikan Foreign Policy and US Relations with Russia and China after 11 
September", World Affairs, Cilt 166, Sap 1, Yaz 2003, s. 7. 
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ve ABO ybnetiminden a<;lklama istemi;;ierdir. Bush ybnetiminin Kapsamh 
Denemelerin 
Balistik Ftize 
gtivensizligi artml:;;tlr. 
savunma hareamalannda 
kaynak aylrmasl bu sUrece 

irnzalamaYI reddetmesi ve Anti"· 
<;ekilmesi tizedne bu tilkelerin 

Mart 2002'de asked modernizasyon 
17,3'LHk artl:;;a tekabtil eden 3 milyar dolarhk 

tepId olarak yorumlanabilir.43 

ABO gibi Kapsamll Denemelerin 
1996'dan soma hi<; 

Vaf;lington nukleer 
izlemekten <;ekimneyeeektir. 
bir ntikleer sHah programma baf;llayaeak kapasiteye sahiptir. 
ABD'yi yerle bir edebileeek cH<;tide ntikleer mtihimmata sahip tek tilkedir.44 Bu 
ytizden ntikleer sHah meselesi, son zamanlarda oJu:;;an bu tiC; tilke arasmdaki 
yaplcl i:;;birligi ortammI her an sekteye ugratabilecek <;ok hassas bir konudur. 

C;:in veRusya'nm rahatslz olduklan bir diger konu da ABO Iiderligindeki tek 
kutuplu dtinyadlr. 4

' Slipergti<; Sovyetler Birligi'nin haldi olan Rusya ile hIZla 
btiytiyen bir gti<; olan gtinlimliz dunyasmdaki ABD liderliginden ho:;;nut 
degillerdir. Meveut rahatslzlIk ABD'nin athgl tek tarafh adlmlarla daha da 
artmaktadu. 13M Gtivenlik Konseyi'nin devre dl§l blrakllarak ABO 
bncliWglinde 1999'da Yugoslavya'ya kar:;;l ger<;ekle§tirilen NATO saldmsl ile 
yine 13M devre dl§l bnakllarak 2003'te ABD'nin Ingiltere'ylebirlikte 
ger<;ekle:;;tirdigi hak harekah Pekin ve Moskova'daki endi:;;eleri daha da 
korliklemi§tir. Her iki ba:;;kent Kuzey Kore'ye kar:;;1 da ABD'nin tek tarafll bir 
hareki'lt dUzenlemesinden c;ekinmektedir. Kosova ve 1rak sorunlarmdan farkh 
olarak Kuzeydogu Asya Ulkesi olan Rusya ve C,~in, ABD'nin Kuzey Kore'ye 
tarafh mudahalesine daha i?iddetli kar:;;1 <;lkmalan beklenebilir. Yine ABD'nin 
tek tarafh olarak Anti-Balistik Fuze Antla:;;masl'ndan c;ekilmesi He Japonya'da 
Theater Fuze Savunma sistemlerini yerle~tirme projesi Rusya ve C:in'de 
rahatslzhk uyandlrml§tlr.4

(, Bu aC;ldan ne Pekin ne de Moskova, Dogu Asya'daki 
slratejik dengelerin Va§ington ve Tokyo lehine bozulmasml arzulamaktadltlar. 
ABD'nin tek tarafh davram:;;lanm dengeleme dUi?Uneesi Moskova ve Pekin 
arasmdaki stratejik ortakhgm en Hici gueii haline gelmi§tir. 

Diger ()nemli sorun alamm haydut devletler ve Tayvan olu§turmaktadlr. 
Ba:;;kan Bush Oeak 2002'de yaptIgl bir konu§mada kitle imha silahlanm elde 
etmeye <;ah:;;an iran, Irak ve Kuzey Kore'yi bliylik birer tehdit 

43 Ibid., s. 7. 

44 Ibid" s, 9-10, 

45 Ed Blanche, "Russia, with Little Help from China, Tries to Outflank US in Central Asia", AKlpress, 6 
October 2003, http:j jwww,akipress,orgjindexel,php, (7.10.2003), 

46 Peng Deng, "Embracing the Polar Bear? Sino-Russian Relations in the 19908", Journal of Third World 
Studies, Cilt 19, Say! 2, Sonbahar 2002, s, 127, 
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nitelendirmi;; ve bu Hlkeleri ekseni" olarak tamrnlaml;;tIr. ABD Iran, Irak ve 
Kore'nin imha ve niikleer teknolojiye sahip olrnasml 

engellerneye c;alI!;mken, ve bu ulkelere sHah satarak ve ntikleer 
reaktOr kurarak ikili iktisadi ili§kilerini geli§tirmek isternektedirler. Benzer bir 
§ekilde ABD ragrnen Tayvan'a silah satmaktadlL ABD'nin 
lrak'a sava§ Han Amerikan silahlannm Tayvan'a satl§l, Rusya'mn 
iran'daki dart nUkleer reaktOr in§asma yardlmCl olrnasl, (~in'in Kuzey Kore'ye 
kimyasal ve niikleer sHah yaplrnmda kullamlabilecek malzeme hep ikili 
ili§kileri olumsuz yande etkilemektedir.47 

uygulanan Tayvan'm 
Tayvan hukHmetini tammama ve uluslararasl 

kuruluf;;lara Tayvan'm kabultinii te§vik etrneme politikalan, George W. Bush 
verdigi diplomatik destegi artmnaslyla havada 

kalmLc;>tIr. iki ijlke arasmda sorun oIu§turan bir konu da Va§ington tarafmdan 
Tayvan'a silah satllmasldlr. bu sHah sah§l 1990'lann ba§mdan itibaren 
Pekin ve Va§ington arasmda bir sonm o!agelrni§tir. Bu konuda Bush yonetimi 
de bir politika degi§ikligine gitmemi§tir. iki iilke arasmda terore kar§l artan 
i§birligi T'avyan'a Ternmuz 2002'de Arnerikan sHah sat1§ma engel olarnarnl§t1r. 
ABD sHah satI§mm rne§ruiyetini 1979'da kabul edilen ve 1998 yllmda 
Kongre tarafmdan Tavyan'la lli§kiler dayandlrrnaktadlr. Buna gore 
Va§ington, Tayvan'm bagmlslzhgml kabul etrneksizin adanm kendisini 
savunabilmesi amaClyla sHah satmaktadlr. OI;;i;;leri Bakan Yardlrnclsl Li 
Zhao xing, Tayvan'a silah satl;;mm ABO He ikili ili§kilerin geli;;rnesini 
engelledigi gibi nukleer silahlar konusunda uzla§maya vanlmasml 
geciktirdigini belirtmi~tir. ~in'in Va§ington Biiyiikelc;isi Xie Feng'e gore de 

sHah satI§l, ABD'nin (in'in toprak butiinliigHne ve ic;i§lerine bir 
mUdahaledir.48 

Rusya ile NATO arasmdaki i§birligi 1994 yllmdan beri sHrekli bir geli§rne 
gosterse de Moskova hala NATO'nun doguya dogru geni;;lemesine kar§l 
C;lkmaktadlr. KaSlm 2002'de Prag'ta dUzenlenen NATO zirvesi slrasmda 
Krernlin Sazciisti Sergei Yastrzhernbsky, Moskova'mn NATO geni§lemesini 
gereksiz buldugunu a<;lklaml;;hr. Rusya Dl§i§leri Bakam Igor Ivanov NATO 
geni;;lernesine kar§l Moskova'mn geleneksel tutumunu teyit ederken, Putin de 
NATO geni§lernesinin gerekli olrnadlgnu ifade etmi§tir.49 

~~-.-~-~-"~."-~.----.----~~--.----

17 Oleksandr Gladkyy, "Amerikan Foreign Policy and US Relations with Russia and China after 11 
September", s. 15··18. 

is Ibid., s. 13.14. 

19 Ibid., s. 12. 
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ABD He Rusya ve (:in arasmda diger bir sorun ise gilmrDk tarifeleri ve 
kotalar etrafmda ya§anan tieal'et sava§lanchr. En son ya~anan Hearet sava§l <;:elik 
sektorunde olmu§tur. ABD <;:elik sektorundeki 175 bin ki§ilik i§ haernini 
korumak Mart 2002'de ithalatl s1l11rlandmcl bazl klsltlarnalara giderek 
aralarmda Rusya ve (:in'in de bulundugu 15 tilkeye <;:e~itli tarife ve kotalar 
uygulanmaya ba§lanml~ttr. Bunun tizedne Moskova ve Pekin de tie ad 
dengeleri yeniden saglamak i<;:1n adim atmakta gedkmerni9lerdir.50 Sonw;: 
olarak dl~ ticarette uygulanan bu Wr tek tarafh kotalar tarafm da ilgili 
tilkeye kar91 dengeleyid kotalar koymasl Uzerine anlamml kaybetmektedir. 
Aneak bu sadeee ikili Head degil ili§kiler bile 

Va~ington a<;:Is1l1dan Moskova ve Pekin'in insan haklan ihlaJleri de bir sorun 
te~kil etmektedir. Rusya'mn 1999'da (:e<;:enistan'a yoneIik olarak ba~lathgl ikind 
askeri hareldt beraberinde bir <;:ok insani sorum.! da gtinderne getirmi§tir. 
Va§ington, Rusya'mn toprak biittinltigiine saygl duymakla birlikte DIke 
genelinde temel ins an haklan ihlilllerinin online ge<;:ilmesini istemektedir. insan 
haklan konusunda yi:ineltilen ele§tiriler <;:ok daha fazladlr. 
Tibet, $ineang gibi azmhk bolgelerindeki hak ihlallerinin yam SIra din 
ozgurlugune yonelik klsltlamalar da ele§tiri konusu olmaktadlr.51 Yine Rusya 
ve (:in'de yolsuzluk, organize su<;:lar ve kara para aldama olaylanmn <;:ok yogun 
oJarak gen;ekle~mesi sadeee ABD'yi degil A vrupa Ulkelerini de rahatslz 
etmektedir. 

ABO a<;:lsmdall Rusya ve (:in'e yonelik diger bir sorun da bu iilkeJerin 
rejimlerine duyulan giivensizliktir. ABO a<;lsmdan sivil toplum orgutlerinin 
gti<;:lli oldugu demokratik bir rejim uluslararasl ii;>birligi a<;:lsmdan buyuk onem 
tai;>lmaktadlr. Rusya her ne kadar demokratik bir rejimi ve serbest piyasa 
ekonomisi modelini benimsemii;> olsa da <;:ok gti<;hi bir otoriter ge<;mi§e sahip bir 
tilke olarak hillil istenilen standartlan yakalayamamli;>tlr. \In ise uluslararasl 
ekonomiyle butunle§me <;:abalanna ragmen merkezi planlamadan tam bir 
serbest piyasa ekonomisine ge<;:i§ini tamamlayamaml§tlr. anlamda ise 
devlet (:in Komtinist Partisi tarafmdan otoriter bir §ekilde yonetilrnektedir. 
Siyasi muhalefet tamamen yasaklanml§ durumdadlr. Bu a<;ldan 1989 
Tiananmen olaylanmn (:in a<;lsmdan yarattlgl olumsuz imaj dunya 
kamuoyunun haflzasmdan silinmi§ degildir. 

Casusluk yapma iddialan ti<;: iilke arasmda Soguk Savai;> doneminden kalma 
ciddi bir sorundur. Zaman zaman bu tur iddialar ikili ili~kilerjn gidi§atlm 
yakmdan etkilemektedir. ABO ile Rusya ve (:in arasmdaki rnevcut temel 

------------~---"-"~---------

50 Ibid., s. 10-11. 

51 Alastair lain Johnston, "Is China a Status Quo Power?", International Security, Cilt 27, SaYl4, ilkbahar 
2003, s. 20. 
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sorunlann gideriIememesi casuslukla ilgiH skandallann her an patlamasma 
zemin hazlrlamaktadlr. Yakm donemde bu anlamda en ciddi sorun, 
ABD'nin casusluk yaptIgI iddiaslyla 50 Rus diplomah slmrdl~l etmesi olmu~tur, 

2002'de ise Moskova, Mlgelere ait ve ozel bilgileri 
topladlgl iddiaSlyla Amerikan G<:intillulerini bir daha Rusya'ya kabul 
etmeyecegini 52 

C;:in 24 

Va~ington'un Moskova ve 
sorunu Bu Wr anla;;mazhklar ili;;kileri 

istikrarslzla;;tlrmakta ve oIumiu geli;;melerin ontinli hkamaktadlr. Sonn<; olarak 
ABD'nin ve He i;;birligine hem de anIa;;mazhklara 
dayanmaktadll'. Bu anlamda baZl alanlarda kIsa stireli yogun i;;birligi yapllmasl 

ili~kileri <;ok gti<;lti bir gelmesini gerektirmez, 11 Eyltil 
sonrasmda Va~ington, terore i~birliginde ve gibi bolgesel 
huytik gti<;lerin destegine bliytik onem vermeye ba~;laml;;t1r. Bu ti<; tilke 
arasmdaki en somnt i;;birligi Afganistan harekatl slrasmda gortilmti;;Wr. Ancak 
diger taraftan ntikleer rekabet, casnsluk faaliyetleri ve ticaret sava;;lan bu tilke 
ili;;kilerini olnmsnz yonde etkilemektedir. Glintimuz ko;;ulIannda her li<; 
merkezin de birbirlerinin potansiyellerini hesaba katarak i;;birligine daha yakm 
ve <;atIf,;rna alanlannda nispeten dengeli bir politika izledigi gartilmektedir. 

~-'.~J4'.' Oda 

Orta Asya lilkelerinin stratejik a<;ldan en temel sorunu tek bir btiyUk glice bagh 
kalmaktan kurtulmaktlr. Bn <;er<;evede Sib, Orta Asya cumhuriyetleri i<;in C;:in 
ve Rusya arasmda dengeli ili;;kiler geli;;tirerek hem her iki gii<;le olan 
sorunlanm <;ok uluslu bir platformda giderme hem de Pekin ve Moskova'Yl 
birbirine kar;;l knllanma a<;lsmdan gUzel bir zemin hazlrlaml;;tlr. En azmdan tek 
bir glice dayanmaktansa iki buyUk balge giicUne dayamr hale gelmi;;lerdir. Bn 
yontiyle ABD'nin Afganistan'a yerle;;mesi Orta Asya Ulkeleri a<;lsmdan bliylik 
bir fIrs at dogurmn;; ve bOlgede U<;iincU bir gU<; merkezi ortaya qkml;;trr. 

----~.-"~~"-.---~-~.--------

52 Olcksandr Gladkyy, "An1erikan Foreign Policy and US Relations with Russia and China after 11 
September", s. 10. 

53 Ibid., S. 10. 
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Bu ae;:ldan baklldlgmda Orta Asya tilkeleri 1992-2003 yIllan boyunca e;:ok 
yonlti dl~ politikalanm hayata gee;:irebilmek ie;:in olduke;:a gen;eke;:i 
davranml~lardlr. Ttim b()lge tilkeleri NATO'nun i~birligi giri~imi olan Avrupa
Atlantik i~birligi Konseyi'ne (NACC) 1997'den once uye olurken aym zamanda 
Kazakistan, Klrglzistan, Tacikistan ve daha sonra Ozbekistan Baglmslz 
Oevletler Toplulugu (BOT) Ortak Gtivenlik Antla9masl'na dahil oldular. 
Kazakistan 50vyet doneminden kalma Baykonur uzay ussii ile hava savunma 
egitim alamm Rusya'ya kullandmrken, Tacikistan Rus kuvvetlerine askeri iis 
saglamaktadlr. Orta Asya ulkeleri hemen hemen aym zamanlarda tie;: farkh giie;: 
merkeziyle ili9kilerini geli9tirme yoluna gitmi~lerdir. Bu iilkeler 2001 yazmda 
Rusya'mn denetimindeki Ortak GUvenlik Antla~masl Acil Miidahale Kuvveti'ni 
olu~tururken, 2001 sonbahannda Amerikan askeri birliklerine kendi iilkelerini 
a<;mJ~lar ve Haziran 2002'de Si~ He i9birligini ilerletrni9lerdir.54 Va~ington Orta 
Asya ve Kafkaslardaki siyasi baglantllanm gii<;lii tutmak ie;:in bolge iilkelerine 
5,5 milyar dolar harcaml~t1r.55 Him bu geli~meler Orta Asya'daki olu~umlann 
e;:ok boyutlu oldugunu ve yogun bir iSlbirligini gerektirdigini gostermektedir. 
Buradald astl smun bolgedeki iSlbirligi olu~umlanna kimin liderlik edecegidir. 

Orta Asya'mn gelecegi a9smdan VaSlington, Moskova ve Pekin arasmdaki 
ili~kilerin nasll Slekillenecegi buyiik onem ta;nmaktadlr. ~;;u 21nk1 konjonkttirde 
bu iie;: biiyiik gii<; iSlbirligi halinde goziikmektedir. Ozellikle ABO'nin bc:ilgeden 
<;ekilmesi durumunda C:=in ve Rusya'mn nasll laVlf takmacakl21n t:inem 
k21zan21cakhr. ABO'ye karSll kurul21n str21tejik ortakllgm iki iiIke 21r21smdaki Him 
sorunian e;:ozdtigunti saylemek olduke;:21 zordur. Bu yiizden bugunkti C:=in
Rusya stratejik ortakhglm gee;:ici bir denge 01arak kabul etmek gerekmektedir. 
C:=unkii C:=in ve Rusya cografi 21<;ldan birbirinin dogal rakibi durumundadlr. Orta 
Asya'daki mevcut dengelerin degiSlmesi h21linde iki ulke 1985 oncesinde oldugu 
gibi tekrar am21nSlZ bir rekabete giri~ebilirler. Pekin, Rusya'mn bu endi~esini 
onlemek i<;in, bolge ile ili~kilerinde e;:ok h21ssas bir politika izlemekte ve 
hegemonya kurma arzusu olarak anlaSlllabilecek her Wrlii davr21mSltan 
k21e;:mmaya <;ahSlmaktadlr.56 

$iO'niin kurulw;;unu da bu c;ere;:evede degerlendirmek gerekmektedir. C:=in'in 
anciiliigiindekurulan $iO, dart Orta Asya iilkesinin yamslra Rusya'yl da 
biinyesine kahmSltu. Boylece Pekin, dogrudan Moskova'nm tepkisini 
<;ekmeksizin hem Orta Asya cumhuriyetleriyle hem de RusY21 He i1i~kilerinin 
e;:ok tarafh bir platform i<;erisinde geli~tirebilmektedir. Sib biinyesinde Pekin, 
geliSlmekte olan ekonomisi i<;in ihtiya<; duydugu Orta Asya enerji kaynaklanna 

----------_.-._--
54 Artem V. Magrin, 25.10.2002, "Shanghai Co-operation and Security in Central Asia", 

http://www.rosalux.de/Ausland/rb/pdCsYlllp_beij/Malgin.pdf. (2011.2003),.5. 31. 

55 Gylych Muhalllmet Jorayev, "21. Yiizyllm Ba~mda Orta A5ya", Stradigllla, SaYI 6, Temmuz 2003, 
http://www.stradigma.colll, (21.12.2003), s. 7. 

56 P. Stobdan, "China's Central Asia Dilemma", Strategic Analysis, Haziran 1998, 5.403. 
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ula~abildigi gibi, Dogu Turkistan'daki aynhk<;l hareketlerle daha rahat 
mueadele edebilmektedir.57 

11 SonraSl 

11 Eyltil'den soma $10'nun geleeegi konusunda bir takIm belirsizlikler ortaya 
<;lkrmgtIr. ABD askerIerinin bolgeye yerlegmesinden soma bu orguttin iyice gu<; 
kaybettigi goriilmii~ttir. $iO'nun beg yllda saglayamadlgl guvenlik teminatlm, 
11 Eyltil'den soma ABD 5 ay i<;inde tum Orta devletlerine saglamlgtlr.58 Bu 
a<;ldan bak1Jdlgmda $10'nun terorizm ve aynhk<;l hareketlerle mueadelede son 
dereee yetersiz kaldlgl gorulmektedir. Boyleee e,:in ve bir ol<;ude Rusya 
tarafmdan Orta Asya'da olugturulmaya <;ahgIlan <;ekim merkezi, ABD'nin gu<;lti 
ve etkili bir gekilde bolgeye girmesiyle birlikte eazibesini buyuk ol<;ude 
kaybetmi~tir.59 Vine de her ~eye ragmen bolge ulkeleri $to'yU terorizmden 
tiemet politikalanna kadar bir <;ok bolgesel sorunda tarh~ma platfonnu olarak 
gormektedirler. Bu noktada C;:in'in ve bir ol<;ude Rusya'nm $io'yu ayakta tutma 
kararhhgl i<;inde olduklan gorulmektedir. 

Pekin ve Moskova'mn $iO'yu ayakta tutma konusundaki kararhhgm en 
somut gostergesi ise 11 Eyltil'den soma gen;ekle~tirilen ikinci $10 zirvesi 
olmugtur. Haziran 2002'de Rusya'mn St. Petersburg ~ehrinde ger<;ekle~tirilen 
ikinci $10 zirvesinde, devlet bagkanlan te~kilatI daha aynntIh ~ekillendiren bir 
bildirgeyi kabul etmi$lerdir. St. Petersburg zirvesi ile birlikte $10'n11n geleeegin 
AGiT'i (Avrupa Giivenlik ve i$birligi Te~kilatI) gibi bir balge forumu alma 
yolunda ilerledigi soylenebilir 60 $10 i~birligini ge1i~tirip derinle$tirerek ve 
geni$leyerek Asya ic;in bir guvenlik ve hatta iktisadi i$birligi platformu haline 
gelebiIir. 

MaYls 2003'teki ii<;iineii $10 devlet ba$kanlan zirvesi slrasmda degi$im ve 
kahc111k yoniinde <;ok ()nemli adlmlar ahhm~hr. Zirve oneesi pek <;ok onemli 
konu <;e$itli alt diizey toplantIlarla tartI$lhp karma baglanml$tIr. 1 Nisan 2003'te 
$10 ulusal koordinatorleri Klrglzistan'da balgesel anti terar birimi (RATS) 
olu$turulmasl konusundaki on haz1r11k <;ah$malanm tamamladllar. 1-2 Nisan 
2003'te $iO uzmanJan adl durumlarda yapllacak i$birligini gorii$mek iizere 
Pekin'de toplandllar ve konuyJa ilgili mutabakat metninin 2003 yIlI guziinde 

57 A very Goldstein, "The Diplomatic Face of China's Grand Strategy: A Rising Power's Emerging 
Choice", The China Quarterly, 2001, s. 843. 

58 Matthew Oresman, "The Moscow Summit: Tempered I-lope for the SCO", Central Asia-Caucasus 
Analyst, 4 Haziran 2003, http://www.cacianalyst.org/view_article.php?articleid=1462.(13.11.2003). 

59 Stephen Blank, "China's Defeats in Central Asia", Central Asia-Caucasus Analyst, 14 Agustos 2002, 
http://www.cacianalyst.org), (17.08.2003). 

6() Artem V. Magrin, "Shanghai Co-operation and Security in Central Asia", 25.10.2002, 
http://www.rosalux.de/Ausland/rb/pdLsymp_beij/Malgin.pdf. (2011.2003), s. 31-32. 
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imzalanmasnu kararlaf;lhrdIlar. 29 Nisan 2003'te Mayls 2003'te Moskova'da 
yapllacak $10 devlet ba~kanlan zirvesiyle ilgili son ayrmtllan gi:)rti~mek tizere 

tilke dI~i~leri bakanlan AImah'da toplandl. 61 

28-29 Mayls 2003'te $iO tiye tilkelerin devlet ba~kanlan, te~kilat1 bir 
konu~ma kultibtinden tam donamrnh bir uluslararasl orgtite donti;;ttirmek ir;in 
Moskova'da toplandllar. Moskova'daki yllhk devlet ba~kanian zirvesinde de 
c;;ok onelnli bazl kararlar almdl. Bunlar arasmda Pekin'de $iO Sekreteryasl'nm 
ac;;llmasl ve Bi.5kek'te bolgesel antiteror birimi kurulmasI, btitc;;e taslagmm 
kabulti, Moskova Btiytikelc;;isi Zhang ilk sekreter olarak 

He bakanlan 
orgtittin c;;e~itli oldugu 
Agustos 2003'teki ilk anti teror tatbikatmm kesinle;;tirilmesi, iktisadi i~birliginin 
geli;;t:irilmesi amaClyla Byltil 2003'te Pekin'de $id ba;;bakanlar ikinci 
toplantlsmm yapllmasl bulunmaktadlr.62 

devlet ba;;kanlan Moskova zirvesi slr3smda da ikili 
goru~me 26 2003'te Moskova'da gerc;;ekle;;tirilen bu gc)rti;;mede, 
her iki taraf da ikili ili;;kilerin geli~mesinde btiytik bir oneme sahip 2001 
Dostluk Antla;;masl'na ailf yaphlar. Cumhurba;;kanhgl gorevini 2003 ylh 
ba~mda Jiang devralan l{u ilk resmi yurtdl;;l seyahatini 
Rusya'ya gerc;;ekle~tirmesinin ikili jJj,5kilere ne onem verdiginin 
gostergesi oldugunu ac;;Ildaml;;hr. Flu aynca i1i~kilerinin 

geli~tirilmesinin (~in'deki yeni nesil ortak liderligin temel arzusu oldugunu 
belirtmi~tir. Putin de C;:in-Rus ili~kilerinin daha once hiC;; bu kadar geli~medigini 
ac;;Ildaml~tIr.63 Bu zirvede yaymlanan alh maddelik bildirgeden ba;;ka, $iO'niin 
diger uluslararasl orgtitler ve iilkeler He temasa gcr;mesi kararla;;tmlml;;tIr. 
Bunda amar; kar;;lhkh gtiven, e~itlik, silahslzlanma ve giivenlik i~birligine 
dayall gtivenlik konseptinin geli~tirilmesiydi. 

Moskova zirvesi slrasmda alman pek c;;ok hayati aIt dtizey 
toplanhlarla somutla~hnhp uygulamaya konmu~tur. Bu amac;;la $iO Ulusal 
KoordinatOrleri te§kilatm daimi kurulu;;lanmn btitc;;esini ve faaliyetlerini, 
sekreteryaYl ve bolgesel anti tcror merkezini tartJ;;mak tizere 25-17 Haziran 
2003'te Du§anbe'de toplandIlar. 64 

6··12 Agustos 2003 tarihlerinde Ozbekistan haricindeki $iO tiyeleri "Kar;;llikh 
Etkile~im-2003" adh ortak bir anti teror askeri tatbikatIm Kazakistan-C;:in 
smmnda gerc;;ekle;;tirdiler. Ba~anyla tamamlanan bu tatbikat, $i(')'niin bir 

--------~---.-."----.----.. 
61 Bin Yu, "China-Russia Relations: Party Time", Comparative Connections, Cilt 5, Say I 2, Temmuz 2003, 

http://www.csis.org/ pador/ ccejournal.html, s.133-4. 
62 Ibid., s. 130. 

63 Ibid., s. 128. 

64 Ibid., s. 141. 
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bolgesel guvenlik ()rgtitu olma yolunda onemli bir adlm olmu1,ltur. Bu tatbikat 
Mayls 2003'te Moskova'daki savunma bakanlan toplanttsmda kararla1,lhrllm19h. 
Rusya Volga-Ural Asked Bolgesi Komutam General Alexander Baranov 
liderligindeki bir Rus askeri he yeti tatbikattan soma Pekin'i ziyaret edip 
Savunma Bakam Cao Gangchuan He gorU1,lmti9tiir.65 

4 Eyltil 2003'te once SiC) D19i1,lleri Bakanlan 'Ta9kent'te bir araya gelmi91erdir. 
23 EylUI 2003'te ise SiC) tiyelerinin ba9bakanlan Pekin'de bir araya gelerek 3,8 
milyar dolarhk bUtc;:eyi, Sid orgUtlerinin bUtc;:esi He personel maaE;>lanm ve 
daimi kurumlarla iIgili diger teknik ayrmtdan karm'a baglaml1,llardlr. Aynca 
Ocak 2004'ten SiC)'ntin Pekin'de ve anti terc)r 

kurulmasl 66 Ylllar stiren 
daimi kurumlara kavu1,lmu§tur. 

Ba;;bakam Wen Jiabao'ya Pekin'deki zirvede ba;;bakanlann diger 
bir hedefi SiC) serbest ticaret bolgesi da c;:agda9 ipekyolu olarak adlandmlan 
projeler tiye iilkeler arasmda i9birliginin geli9tirilmesi idi. Bu 
amac;:la alh iiye Ulke ba1,lbakanlan tarafmdan imzalanan "SiC) C;:oktarafh iktisadi 
ve Ticari 19birligi Taslagl", ekonomik etkile9imi geli;;tirmek i<;in nakliyecilik, 
Sllllr gec;i91eri, tefti9 ve garanti i9lemlerinde standartla1,lma ile Ula1,llm, enerji, 
c;evre korumasl, haberle9me, beyaz e9ya ve tanmda i9birligini dUzenlemektedir. 
C;:in'in serbest ticaret bolgesi konusunda gosterdigi gaYI'etleI', bolgenin geligen 

ekonomisinin kontroltine gec;ecegi endi~esiyle diger tiye Ulkeler taI'afmdan 
yeterince desteklenmerni9tir. 67 Dye Ulkeler jeostratejik ve gUvenlik alamndaki 
hassas konulardaki i9birligini aI'tmnaktan ziyade iktisadi alandaki 
yakmla1,lmalan hlzlandlrma konusunda mutabakata vaI'ml;;lardu. 

TUm bu oIumIu geli;;melere ragmen Sib'nUn gelecegiyle ilgili olarak pek <;ok 
komI belirsizligini korumaktaciIr. (jI'guWn yapllanmasl nasll olacak, yetkiler 
nasIl payla~llacak, 4 milyon dolarhk bmc;e nasll aI'tmlacak gibi hayati konular 
ha1a aC;lkhga kavu9turularriam19tlr. Sib'niln ayeleri orgUtUn kahn olabilmesi 
ic;in Ocak 2004'Cte kuru Ian daimi bir sekreterya He bmc;e sistemine aye 
Ulkelerinin katIlnnlan buyak onem ta911naktadlr. C;:Unku bir ul usiararasl oI'gm 
ic;in i91eyen bir bmc;e ile yetki sahibi uluslaI'aI'asl bUrokratlar hayati ()neme 
sahiptir. 

Diger yandan SiO'nUn asgari dUzeyde de olsa Uye Ulkeler aI'asmdaki iktisadi 
i1,lbirligini geli~tirmesi geI'ekmektedir. Oncelikle nakliyat ve SImI' ticareti gibi 
konularda i~birliginin geli~tirilmesi orgUtUn ekonomik alanda somut 
kazammlar elde etmesini saglayacakhr. 

-----,,----".~--.".-~-,-~"-,-"--~.---" 

65 Bin Yu, "China",Russia H.elations: The Russian-Chinese Oil Politikll, Comparative Connections, Cilt 5, 
Sayl 3, Ekim 2003, http://www.csis.org/pacfor/ccejournal.html. s. 141. 

6li [bid., s. 141. 

67 Ibid., 8.141. 

193 



ULIJSLARARASlili~KilER 

Agustas 2003'te yapIlan artak askeri tatbikata ragmen, Bi:;;kek'deld anti teri)]: 
merkezinin ne derece ba:;;anh olacagl belirsizligini korumaktadlr. Bu 
i<;inde yapllan i:;;birLiginin niteligi ve bolgedeki teri)1'le mUcadeJede g()sterecegi 
ba:;;an <;ok onemlidir. Bu noktada Orta Asya'daki btiytik gti<;lerin 1'ekabehnin 
nas11 :;;ekillenecegi btiytik onem ta:;;lmaktadlr. $imdilik Rusya, ve AJ3D o1'tak 
teror tehdidi ka1':;;lsmda i:;;bi1'ligi yapar g()1'Unmektedi1'le1'. Ancak aittan alta gizli 
bir 1'ekabet de devam etmektedir. Rusya, Odak Giivenlik Antla:;;masl Te:;;kilatl 
<;er<;evesinde Klrglzistan'daki Amerikan iissUntin hemen yamba:;;ma Rus 
kuvveti yerle:;;tirmi:;;tir. Oze1likle Rusya ve bi1' (:il<;:tide <::in O1'ta ABD'nin 
etkisini sll1l1'landlrmak i<;in bir ar21<;: ola1'ak 68 

ve 

11 Eyliil 2001'den soma 1990'1a1' boyunca olu:;;mu:;; 01an Orta Asya'mn bC:ilgesel 
dengele1'inde koklii bi1' degi:;;ikIik ya:;;amm:;;hr. 1990'1a1'1n ortala1'mda NATO'nun 
bolgede uyguladlgl Ban:;; i<;in O1'tak11k projesinden 1'ahats1z alan Rusya ve (,=in, 
2001'den itiba1'en bolgeye aniden ye1'le:;;en Amerikan va1'hglyla kan;;lya 
kalml:;;lardlL $tO'nUn gelecegi aC;lsmdan bazl tehdit ve belirsizlikler oldugu gibi 
yeni fl1'sat!ar da bulunmaktadl1'. $iO'niin varhgmm saghkh bi1' :;;ckilde devarm 
a<;:lsmdan <::in'in':dkmacagl tuhim bilyijk onem ta:;;lyacaldll". 13urada Orta 
Asya'ya yc)nelik ola1'ak i:;;bi1'ligine dayah yaplcl politika izle1'se, $iO 
kurumsal a<;ldan daha da gU<;:lenip geli:;;ecektir. (in kendi hegemanyasml 
geni;;letmeye yi)nelik yayllmacl bir tutum tak1111rsa $it)'nOn ayakta kalmasl da 
mUmkUn olmayacaktlr. 13urada Pekin'in Rusya ve O1'ta cumhuriyetleriyle 
alan sorunlarma nas11 bir <;:ozilm getirecegi biiyilk onem ta:;;mlGl ktadJr. 

13u konuda en belirleyici sorun SiC) Ulkeleri arasmdaki smlr ihtilaflandl1'. 
Orta Asya Ulkeleriyle <::in arasmdaki muhtemel Sll111' anla:;;mazhklan Slmr 
gUvenligini ki)kijnden etkilemese de bu Ulkelerin <::in'le olan ikili ili§kilerine ve 
<;ok tarafh i;;birligi projele1'ine zarar verebilir. Klrglzistan ve Kazakistan'da <::in 
iIe yaprlan SImI' anla:;;malan Yl\zUnden i<;:e1'ide ciddi bir muhalcfetle 
kan;'lla:;;ml:;;tIr .. Tacikistan a<;lsrndan <::in ile olan smlr sorunlan daha az onemli 
gozilkmektedir. Ancak Tacikistan'daki bir iktidar de[r,i:;;iklig;nden soma 
Du:;;anbe'deki yeni yonetimin bu konuda nasI) bir tavlr takIl1acagl i5nem 
kazamnaktadlr. 13u Wr slmr sorunl'af" <::ill ve Rusy'c a1'asmdaki ikW ili.;;kile1'i de 
olumsuz yonde f.,tkileyecektir. 6J 

Rusya, <::in'in $incang sorununu da dU§tinerek $}O bUnyesindf~ 1'adikal 
MUshiman hareketle1'le ortak bir r~ilcade!eyi te§vik etmektedir Ancak <::in'in 

w •• _______ ,_~ _____________ _ 

68 Matthevv Oresl'!'lan, lI'!hc M'osco\V Sunu:).i~: ':~~cn;pcrcd I-fope fa'" the SCOIf, Central Asia-Caucasus 
Ana!yst, 4 Hazi,an 2003, http:/ ;'wwv.· . .cvc;2m']yst.'Jog/view_articic.pllp?articleiJ=1462, (13.11.2003). 

69 Magri:<, "Shal";ghai Co-operatic!:) and Secur'~;r ;nCeJ:.,~ra! Asic", s. 32. 
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l'adikal hal'eketler ve terbrizm konulannda uiusiararasl iE;>birligine <;,ok yatkm 
oldugu si:iylenemez. Pekin, Sincang ve Tibet gibi sorunlan hal en kendi i<; 
meselesi olarak gC:irmektedil'. Aynca Kazakistan'da 200 bin, Klrglzistan'da 35 
bin Uygur yaE;>amaktadlr ve buradaki Uygurlal' her iki devlet tarafmdan da 
£aaliyetlel'inin klsltlanmasma ragmen Dogu Tiirldstan'daki aynltk<;l hal'eketlere 

vermektedirler.70 Agustos 2.003'te gen;ekleE;>tirilen Sio anti teror tatbikah 
ise onemli bil' adlm olmakla bil'Iikte, (,::in bu WI' iE;>birliklerine karE;>l halen son 
derece temkinli yaklaE;>maktadlr. Terore karE;>l yapllacak iE;>biI'liginde istihbari 
bilgileI', hukuki SImI' dlE;>l edilme gibi konular hayati oneme sahiptir. 
Cenel olarak istihbarat alamnda Rusya ve (,::in arasmdaki iE;>birliginin Rusya ve 
Bat! daha oldugu goriilmektedir.71 

kahclhgl ve gelecegi (,::in ve Orta kesiE;>en 
<;Ikarlanyla dogrudan baglanhhdlr. ABD'nin artan niifuzuna ragmen Moskova, 
kendi niifuz ve <;lkarlanm koru yup geli~ti1'mek i<;in bOlgesel bir 
kurulu~a ihtiya<; duymaktadlr. Pekin ac,;lsmdan da bu orgill bah sllllrlanm 
denetleme ve istikrarh bi1' ortam ohJ~hmna a<;lsmdan arzulanan bir platformu 
Hade etmektedir. (,::in, Orta Asya cumhuriyetleri iizerinde aglrhkh bir niifuz 
kurup onlara liderlik etmeye <;ah~lrsa, Rusya da bblgedeki ulusal <;lkarlan 
dogrultusunda Pekin'i dengeleme yoluna gidebilir. Zaten Rusya, (,::in'in Sovyet 
Tiirkistan'lyla ve ozellikle Kazakistan ve Kll'glzistan He art an ticaretinden 
l'ahatslzdlr. Moskova, (,::in'in Orta Asya'ya yayllmaslm kendisine yonelik bir 
tehdit olarak algIlamaktadlr. Orta Asya devletleri ve Mogolistan ise (,::in'in 
ekonomik a<;!luTIlnl bolgeye ntifuz etme <;abasl olarak gc)rmekte ve ozeIlikle 
(,::inli go~'meI11er konusunda hassas davranmaktadrr.72 

Si~, iktisadi aqdan da Pekin'in Orta Asya iilkeleriyle i~birligini 
geliE;>tirmesine yarayacakhr. Hu ilk resmi ziyaretlerini Hazi1'an 2003'te (,::in'in 
kom~ulan Kazakistan ve Mogolistan'a gen;ekle~tirmi~tir.73 Bu (,::in'in 
kom~ulanyla iliE;>kilerini daha da geliE;>ti1'me niyetinde oldugunu 
gc)stermektedir. Sib iktisadi iE;>birligi i<;in yeni bir merkez olsa da yakm 
gelecekte Uye ulkeler arasmda iktisadi biltunle~me beklemek pek ger<;ek<;i 
olmayacakhr. Smlr ticaretinin otesinde yaplacak bazl i~birlikleri iiye Ulkele1'in 
geri kalmlE;> sm11' bolgele1'inde ya~ayan yerel halk i<;in bir taklm iktisadi 
kazammlan beraberinde getirecektir. 

Petrol ve dogal gaz baE;>ta olmak iizere enerJImn iiretimi ve nakli 
konusundaki iE;>birligi, <;ok tarafh ili~kilerin geliE;>ti1'ilmesinde ()nemIi bir adlm 

---------.~-----------. 

70 Witt Raczka, "Xinjiang and its Central Asian Borderlands", Central Asian Survey, CiIt 17, Sayi 3, 1998, 
s.398. 

7' Magrin, "Shanghai Co··operation and Security in Central Asia", s, 32. 

72 P. Stobdan, "China's Central asia Dilemma", Strategic Analysis, Haziran 1998, s, 403. 

73 Magrin, "Shanghai Co-operation and Security in Central Asia", s. 33. 
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olacaktIr. <;in'in btiytiyen ekonomisinin btiytik ihtiya<; duydugu enerji 
kaynaklan konusunda Hazar ve Sibirya'daki kaynaklann $iO btinyesinde 
degerlendirilmesi, Rusya ve Orta Asya tilkeleri arasmda bu konuda 
ya~anabilecek c;ah~malan dengeleyecektir. Enerji i~birligi konusunda $iO'ntin 
devreye sokulmaSl <;in-Rus ikili ilif?kilerini gelif?tirecegi gibi ()rgtite de ticari 
if?birligi zernini yaratacaktlr. 

Bu konuda $[O'ntin bntindeki en <;etin smav Sibirya petrol bom hatlan 
meselesidir. DolaYlslyla 1990'lann baf?mdan beri Rusya He <;in arasmda 
<;ahf?malan Sibirya petrol bom hattI projesi Pekin hayati bir 
bneme sahiptir. Bu proje Yeltsin-Jiang ve Putin-Hu donemlerinde kurulup 
geli~tirilen iki tilke arasmdaki stratejik ortakhgm en somut adnnlarmdan 
biridir. Bom hattI rneselesi bir <;ok ikili gbrU~rnede ele almmlf? ve son olarak 
Putin-Jiang Arahk 2002 zirvesi He Putin-Hu Mayls 2003 zirvesinde rnasaya 
yatmlml;;tlr. 

Sibirya petrollerine Japonya'nm da talip olup Moskova nezdinde etkili bir 
lobi faaliyeti ba;;latmaslyla bom hatlan meselesi birden Pekin ve Tokyo 
araslnda stratejik bir rekabete dbnti~mU;;ttir. 3700 km'lik Angarsk-Nakhodka 
Pasifik bom hath ic;in Japon Ba;;bakam Koizumi Junichiro Ocak ve Mayls 
2003'te Rusya'yl iki defa ziyaret etmi;;tir.75 Moskova "stratejik a<;Idan dogru" 
(<;in'le birIikte kalrnak) ve "ekonomik a<;ldan iyi" (Japonya'ya ybnelmek) 
se<;enekleri axasmda slkI;;ml;; kalml~hr. <;in ve Japonya arasmdaki stratejik 
tercih Rusya'da Mart 2004'te yapllacak cumhurba;;kanhgl se<;imleri somasma 
kahm~ gibi gbzUkmektedir. 

$iO, Afganistan'm istikrara kavu;;masma ve uluslararasl demokratik 
denetirne destek vererek bu Ulkenin radikal aklmlann etkisinden kurtulmasma 
katklda bulunabilir. Afganistan Uzerinde <;e~itli oranlarda nUfuzu bulunan 
Rusya, <;in, Ozbekistan ve Tacikistan'm $10 bUnyesinde i;;birligine gitmesi bu 
Ulkenin kaderine yon vermede <;ok onemIi bir ara<; oIacakhr. Taktik a<;ldan 
ABD'nin bblgedeki varhgl Afganistan'daki radikal Taliban hareketinden tehdit 
algllayan Rusya ve <;in i<;in olumlu olmu;;tur. Bu konuda ABD He de i;;birligine 
gidilrnesi halinde Oria Asya'mn istikranna katkl saglama adma onemli bir adlm 
ahlml;; oIacaktIr. 

11 EyIUI'den soma ABD'nin stratejik olarak Orta Asya'ya donmesi He birlikte 
$10 buyUk bir darbe yemi;;tir. Ne Rusya ne de <;in ABD'nin bblgedeki varhgma 
kar;;1 etkili bir strateji olu~turabilmi~Ierdir. Ancak yine de <;in ve Rusya'mn 
$i()'nUn kurumsalla;;masl ybntinde attlgl adunlar tek kutuplu bir dtinyadan <;ok 
kutupluluga ge<;i;;te bnemli bit etki yatatacaktlr. 

74 Bin Yu, "China-Russia Relations: The Russian-Chinese Oil Politik", Comparative COHnections, Cilt 5, 
No 3, Ekim 2003, (http://www,csis,org/pacfor/ccejournal.html), s, 138, 

75 Peter Rutland, "Distant Neigbors", [{ussia and Eurasia Review, 21 Ocak 2003, s, 9-11, 

196 



$anghay j§birligi Orgiitii'nun Gclecegi ve Cin 

Bal?bakam Atal Behari Vajpayee'nin on yll aradan sonra 
ilk ust ziyarct alan Haziran 2003'teki Pekin resmi 

gezisinden soma, C;:in·llindistan-Rusya Uc;geni daha da l?ekillenmil?ti1'. Putin'in 
Arahk 2002'de gen;eklel?tirdigi Pekin ve Yeni ziyaretleri de dUl?unuleeek 
olursa, Rusya'nm cski Dl;;il?leri Bakam Y cvgeny Primakov'un ABD'ye ka1';;1 
Avrasya dengesi olul?turma idealinin eanlandlgl soylenebilir. 70 $IO'nun bu 
gelil?im ve kurumsal1al?ma hlZlmn da eazibesiylc diger bolge ulkeleri de uyelige 
Sleak bakmaya bal?lan:u~Iardlr. Bu dogrultuda Hindistan'm yam S11'a iran, 
Pakistan, Mogolistan ve Turkiye $iO'ye kahlma niyetinde olduklanm 

77 Bu ozellikle orgutun ana kurueusu o]an ic;in bir 
go1'ulebilir. 

11 EyIUl somaS1 BM, NATO ve gibi o1'gutlerin de bolUnmu~lUk ve 
c;a1'esizlik ic;ine dUl?tiikle1'i goz oni.inde bulundurulursa, ic;inde 
bulundugu zor durum <;ok aba1'hlmamahdlr. $iO'niin kendi i<; etkinligindeki 
verimsizlik ve hareketsizlik gibi bunyesel sorunlann af,nlmasl halindc, tel?kilatm 
yoluna devam gi:iri.ilmektedir. ()zellikle C;:in ve Rusya arasmda ortak 
<;lkarlara dayah uyum ve i$birligi devam ettigi su1'eee, $iO de varhgmI koruyup 
gelil?tireeektir. 

-"--~-~"'---------.~---~--'----"--~----

'76 Bin Yu, "China·-Russia Relations: Party Tinle", Comparative Connections, Cilt 5, Sayl 2, Tenllnuz 2003, 
http://www.csis.org/pacfor/ccejournal.html, s.131. 

n Ibid., 8.131. 
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