


nan toplumuna entegrasyonu da çok sorunludur. 
Atina’da bile büyük bir caminin olmayışı göz önü-
ne alındığında özellikle Müslümanların durumunun 
zorluğu daha iyi anlaşılır. Ekonomik krizin tetiklediği 
Yunan milliyetçiliği ve özellikle Müslümanlara yöne-
len ırkçılık Suriyelilerin burada tutunmasını imkânsız 
hale getirmektedir. Benzer Müslüman karşıtı görüş 
ve politikaların Macaristan yetkilileri tarafından ifade 
edildiği de bir vakıadır.

AB’nin ilk varış ülkesinde mülteci statüsü kazan-
ma yönündeki politikası Avrupa İnsan Hakları 
Mahkemesi’ne de getirilmiştir. 2011 yılında verilen 
Belçika ve Yunanistan kararında, Yunanistan üze-
rinden AB’ye girip Belçika’ya varan mültecilerin 
Yunanistan’a gönderilmelerini Mahkeme, Avrupa 
İnsan Hakları Sözleşmesi’nin işkence ve kötü mu-
ameleyi yasaklayan 3. maddesine aykırı bulmuştur. 
AB ülkelerinin işkence yasağını ihlal ettiğinin AİHM 
kararlarına yansıması AB’nin kuruluş değerleri oldu-
ğu iddia olan insan haklarına çok ciddi zarar verdiği 
açıktır. Özellikle Yunanistan’daki mülteci kampla-
rının şartları son derece gayri insani mahiyettedir. 
Uluslararası Af Örgütü gibi kuruluşların raporlarına 
da bu yansımaktadır.

Türkiye ile AB arasında 2013 yılında bir geri kabul 
antlaşması imzalanmıştır. Buna göre Türk vatanda-
şı olmayan kişiler de eğer AB’ye Türkiye üzerinden 
geçmişlerse AB’den gönderilmeleri halinde, Türkiye 
tarafından kabul edilmek zorundadırlar. Antlaşmanın 

bu hükmü üç yıl sonra yürürlüğe girecek 
olsa da potansiyel olarak, özellikle hız-
landırılmış prosedür usulü dikkate alındı-
ğında, Türkiye’yi ciddi ölçüde yabancı bir 
nüfusla karşı karşıya bırakacaktır.

Aslında AB ülkeleri doğum oranlarında-
ki düşüşe bağlı olarak önemli bir nüfus 
kaybı ile karşı karşıyadır. Göç, nüfustaki 
düşüşü dengeleme adına AB ülkeleri için 
bir fırsat sunmaktadır. Bazı AB ülkeleri 
mülteci kabulünü bunu da dikkate ala-
rak gerçekleştirmektedir. Burada insani 
gerekler yerine ekonomik, siyasi, kültü-
rel ve dini etkenler de rol oynamaktadır. 
Birçok AB ülkesinin Hristiyan Suriyelileri 
tercih ettiği bilinmektedir. Eğitim durumu 
ve kişisel servet de dikkate alınmaktadır.

Sonuç ve Öneriler

Suriyeliler olgusu genel manada Suriye Krizi’nin bir 
parçasıdır. Kitlesel ve genel krizlere bireysel değil, 
genel ve kapsamlı çözümler gerekir. Burada tüm 
dünyanın sorumluluğu paylaşması beklenir. Şu ana 
kadar tüm insanlığı ilgilendiren bu sorunla baş et-
mede bölge ülkeleri yalnız bırakıldı, uluslararası 
camiadan övgüler dışında ciddi bir mali ve insani 
destek gelmedi.

Suriyeliler krizinin en önemli çözümü bu ülkenin bir 
an önce istikrara kavuşturulmasında aranmalıdır. 
Bu olmadığı takdirde kitlesel göç devam edecek-
tir. Şimdilik sağlanan “geçici” korumanın ne kadar 
süreceği belirsizdir. Bu geçicilik ortamında insanlık 
dramları yaşanmaktadır. Suriyeli barındıran ülkelerin 
artık bu kişilerin içinde yaşadıkları toplumla uyumu-
nu sağlayıcı önlemler alması da gerekmektedir.
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin’in 
2. Dünya Savaşı sırasında Japonya’ya karşı 
elde ettiği zaferin 70. yıldönümü için Pekin’de 

yapılan kutlama törene katılmak için 2-3 Eylül 2015 
tarihlerinde Çin’e iki günlük resmi ziyarette bulun-
muştur. Bu ziyaret Dünya kamuoyu tarafından da 
merakla izlenmiştir. Çünkü Putin’in Çin ziyareti sı-
rasında iki ülke arasında 30’a yakın ikili anlaşma 
imzalanmıştır. Rusya liderinin Çin’e ziyareti ulusla-
rarası ve bölgesel istikrar ile güvenliğin korunması 
ve güçlendirilmesi için de dünya kamuoyunda ilgi 
çekmiştir. Bu ziyarette küresel ve bölgesel sorunla-
ra etkili çözümler aranacağı beklentisi oluşmuştur.

Putin, Pekin’e hareket etmeden önce Xinhua ve 
Tass haber ajanslarına yaptığı açıklamalarda Batılı 
devletlerin Rusya’ya uyguladığı yaptırımların Mos-
kova ve Pekin’i birbirine yakınlaştırdığını, Çin’in 
Rusya’nın kilit ortağı olduğuna vurgu yapmıştır. 
Putin, karşılıklı güvene dayalı Moskova-Pekin iliş-
kilerinin günümüzde tarihin en yüksek seviyesinde 
olduğunu açıklamıştır.

Putin, Rus-Çin ortaklığının genişletilmesinin her iki 
ülkenin de çıkarlarına cevap verdiğini belirterek iki 
ülkeyi tarihin de birbirine bağladığına dikkat çekmiş-
tir. Rusya ve Çin’in İkinci Dünya Savaşı’nda sadece 
iki müttefik değil, saldırganların ana hedefi olan iki 
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ülke olduğunu, bu iki ülkenin Nazizm ve Japon mili-
tarizmiyle mücadelede ortaklık yaptıklarını dile getir-
miştir. Rusya ve Çin’in bu korkunç savaşta yalnızca 
ayakta kalmayıp zafer de kazandıklarını ve dünyaya 
barış getirdiklerini ifade etmiştir. 

Putin konuşmasında isim vermeden ABD’yi eleş-
tirerek dünyadaki sistematik sorunların sebeple-
rinden birinin bazı ülkelerin dünya işlerinde, her ne 
pahasına olursa olsun üstünlüğünü koruma çabası 
olduğunu söylemiştir. Konuşmasını “kendi ülke-
lerinde demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan 
haklarından bahsedenler uluslararası arenada 
devletlerin eşitliği ilkesini unutuyorlar.”1 sözleriyle 
sürdürmüştür. ABD ve Batı’nın tavırlarının Rus-Çin 
işbirliğine özel bir anlam da kazandırdığını belirten 
Putin, böyle koşullarda Rusya-Çin işbirliğinin ulusal 
ve bölgesel istikrar ve güvenliğin güçlendirilmesi ba-
kımından özel bir önem kazandığını vurgulamıştır. 
Putin, dünyada artan gerginliğin sebeplerinin belirli 
ülkelerin uzlaşmaya varmak istememesinden kay-
naklandığını belirterek uluslararası durumun gittikçe 
daha öngörülemez bir hâl aldığını, yeni çok kutuplu 
bir dünya modelinin oluşum sürecinde bölgesel ve 
küresel istikrarsızlıkların buna eşlik ettiğini, bu ger-
ginliğin ana sebebinin de uzlaşma arayışlarının yok-
luğu olarak açıklamıştır.2 

Putin’in Çin Ziyareti

Putin, Pekin’deki temaslarının ilk gününde, Çin 
Başbakanı Li Kiçiang ile ikili görüşme yapmış ve Çin 
Devlet Başkanı Şi Cinping’ın yabancı devlet baş-
kanları onuruna verdiği resmi akşam yemeği prog-

ramına katılmıştır. Putin ziyaret kapsamında Çek 
Cumhuriyeti, Laos ve Venezuela Devlet Başkanla-
rıyla da ikili görüşmeler gerçekleştirmiştir. 

Putin’in bu ziyaretinde daha çok ticari ve askeri iş-
birliği gündeme gelmiştir. Putin, Çin Başbakanı Li 
Kıçiang ile yaptığı ikili görüşmede Rusya’nın Çin’le 
olan ilişkilerinin dış sorunlara rağmen geliştiğini 
ifade ederek ikili ilişkilerin hem Çin hem de Rusya 
halkına yararlar getirdiğini ifade etmiştir. Çin Başba-
kanı Li Kıçiang da Rusya’yı Çin’in “stratejik ortağı” 
olarak tanımladığını, Rusya ve Çin’in İkinci Dünya 
Savaşı’nın sonuçlarını birlikte savunduğunu, bu 
savaşın sonuçlarının çarpıtılmasına yahut yeniden 
yazılmasına karşı olduklarını belirtmiştir. Bu açıkla-
maya Putin de “Ülkelerimizdeki zafer kutlamalarıyla 
halklarımıza ve dünyaya İkinci Dünya Savaşı’nın so-
nuçlarını aynı şekilde değerlendirdiğimizi ve bu so-
nuçların reddedilmesi ya da tarihin çarpıtılması gibi 
çabalara karşı olduğumuzu gösteriyoruz.”3 sözleriy-
le karşılık vermiştir. 

Çin Başbakanı ile yapılan görüşmede Çin-Rusya 
arasında stratejik olarak enerji, yüksek hızlı tren, 
demiryolları alanında projeler üzerinde olumlu iler-
lemeler kaydedilmiştir. Çin’deki üretim tesislerinde 
Rusya ile işbirliği yapılacağı, sınır ötesi altyapı inşaat 
projelerinde de birlikte çalışılacağı vurgulanmıştır. 
Uzak Doğu bölgesinin kalkınması için ortak araştır-
ma ve geliştirme alanları oluşturulacağı belirtilmiştir.4 

Putin, 3 Eylül 2015 tarihinde Pekin’in Tiananmen 
Meydanı’nda yapılan askeri geçit törenini izlemiştir. 
Çin’in 2. Dünya Savaşı sırasında Japonya’ya karşı 
elde ettiği zaferin 70. yıldönümü anısına gerçek-
leştirilen bu törende 12 bin Çinli askerin yanı sıra 
Rus askerleri de boy göstermiştir. Rus 154. Alayı, 
Pekin’deki geçit töreninde yer almıştır. Çin askerleri 
de, Sovyetler Birliği’nin Nazi güçlerine karşı kazan-
dığı zaferin 70. yıldönümü nedeniyle 9 Mayıs 2015 
tarihinde Moskova Kremlin Meydan’da düzenlenen 
geçide katılmıştı.

Çin’deki törene, 49 ülkeden devlet ve hükümet 
başkanı ile resmi heyetler de katılmıştır. Bu törenin 
en ilginç taraflarından birisi Rusya askerlerin ilk kez 
Pekin’in Tiananmen Meydanı’ndaki gösterilerde yer 
almasıdır. Buna benzer bir durum Çinli askerlerin 9 
Mayıs’ta Kızıl Meydan’daki geçit töreninde bulun-
masıyla yaşanmıştır. Tören 2400 kişilik askeri koro-
nun performansı ve 70 pare top atışıyla başlamıştır. 

Rusya-Çin arasındaki karşılıklı jestler Rusya ve Çin 
kamuoyunda iki ülke işbirliğinin oldukça geliştiğine 
dair yorumlara neden olmuştur.

Törende, Çin ordusunun envanterinde yer alan yeni 
silah ve teçhizatlar sergilenmiştir. Uzmanların bildir-
diğine göre Çin’deki askeri donanımların % 84’ü ilk 
kez halk önünde görücüye çıkmıştır. İlk defa görü-
cüye çıkan silahlar arasında en çok dikkat çekeni 
DF-21D füzesi olmuştur. Uçak gemisi avcısı olarak 
da adlandırılan füze, gözlemciler tarafından Pasi-
fik’teki ABD ordusuna karşı en büyük tehdit olarak 
nitelendirilmiştir. Bunun dışında yirmiden fazla farklı 
tipte 200 savaş uçağı ve WZ-19 savaş helikopterleri 
de gösterilere katılmıştır. Şeref kıtası 11’i kara, 10’u 
hava, 27’si donanma ve 2’si Japonya’ya karşı dire-
niş savaşına katılmış askerlerden oluşurken, ordu 
envanterinde bulunan DF-26, DF-21D, DF-31A, 
FL- 3000N gibi kısa ve orta menzilli balistik füzeler, 
uzun menzilli füzeler ve zırhlı araçlardan oluşan 500 
askeri araç geçitte yer almıştır.5

Rusya dahil 15 ülkenin askerlerinin geçitte bulun-
ması törenin ilkleri arasında yer almıştır. Ayrıca bu 
yılki geçit törenine ilk defa kadın askerler de katıl-
mıştır. Tören, 2015 güvercin ve 50.000 balonun ha-
vaya bırakılmasıyla son bulmuştur. Tören sonrasın-
da konuklar Büyük Halk Salonu’ndaki resepsiyona 
katılmışlardır. 

Çin’deki törende Rusya Devlet Başkanı Vladimir 
Putin dışında Venezüella Devlet Başkanı Nicolas 
Maduro, Güney Kore Devlet Başkanı Park Geun-
hye, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah El Sisi, Su-
dan Devlet Başkanı Ömer Beşir’in katılımı dikkat 
çekmiştir. Bunun dışında BM Genel Sekreteri Ban 
Ki-mun olmak üzere 30’u devlet yahut hükümet 
başkanı, 49 ülkeden üst düzeyde temsilcinin yanı 
sıra 10 uluslararası örgüt sorumlusu törende hazır 
bulunmuştur. Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) üyesi 
ülkelerin liderleri de törene eksiksiz katılmışlardır. 
Avrupalı liderler ve Japonya Başbakanı Şinzo Abe 
anma törenine katılmamıştır. Kuzey Kore lideri Kim 
Jong-un ise törene davet edilmemiştir. 

Çin Devlet Başkanı Şi, törenin başında yaptığı ko-
nuşmada barışçıl kalkınma yolunu izleyeceklerini 
belirterek bu amaçla Çin ordusundaki asker sayısını 
850 binden 550 bine düşüreceklerini ilan etmiştir. 
Dünyada Çin’e dair yanlış algının olduğunu ve as-
lında Dünyada egemenlik kurmaya çalışmadıkları-

nı vurgulamıştır. Şi, konuşmasında Çin’in Japonya 
karşısında tam bir zafer elde ettiğini, yaşanan sava-
şın adalet ve şer ile aydınlık ve karanlık arasındaki 
bir savaş olduğuna özellikle değinmiştir.6 

Putin, Çin ziyareti sırasında Çin Devlet Başkanı Şi 
Cinping ile de resmi görüşme yapmıştır. Rusya li-
deri yapılan ikili görüşmede Çin ile yürüttükleri stra-
tejik ortaklık kadar tarihteki sorunlara yönelik ortak 
bakışlarının da önemli olduğunu, Rusya ve Çin 
halklarının düşmanın acımasız tutumu karşısında 
verilen sayısız kurbanları hiçbir zaman unutmaması 
gerektiğini belirtmiştir. Vladimir Putin, Rusya ve Çin 
ekonomilerinde yaşanan türbülansın iki ülke ara-
sındaki ortak projeleri etkilemeyeceğine değinerek 
ekonomide yaşanan türbülanslara karşı hazırlıklı ol-
duklarını ve Şi Cinping ile birlikte Rusya-Çin ilişkile-
rini geliştirmeye, tüm ortak plan ve projeleri hayata 
geçireceklerine emin olduklarını dile getirmiştir.7 

Çin lideri Şi ise Pekin ve Moskova’nın 2. Dünya Sa-
vaşı sonrası tarihin yeniden yazılmasına birlikte karşı 
koymaya devam edeceklerine vurgu yapmıştır. Şi, 
yıllar geçtikçe bazı gençlerin 2. Dünya Savaşı tari-
hini yanlış öğrenmeye başladığını, hatta bazılarının 
unuttuğunu, bazılarının ise gerçekleri çarpıtarak 
tarihi yeniden yazmaya başladıklarını ifade ederek 
Rusya ile birlikte bunlara karşı koyacaklarını beyan 
etmiştir. Çin Devlet Başkanı Şi, Rusya ve Çin’in ge-

Rusya-Ç�n arasındak� �şb�rl�ğ� 
bekl�de Avrupa’da en çok 
Almanya’yı etk�lem�şt�r. Çünkü 
Rusya Ç�n �le her alanda yaptığı 
anlaşmalarla Alman enerj� ve 
d�ğer alanda çalışan ş�rketler� 
arasında rekabet oluşturmuştur. 
Örneğ�n, Kazan-Moskova arasında 
yapılacak yüksek hızlı tren 
dem�ryolu projes�ne b�rçok Alman 
ş�rket tal�p olmuşken 2 m�lyar 
dolarlık �hale Ç�nl� ş�rketlere 
ver�lm�şt�r. Rusya, Batı ve ABD’ye 
Ç�n �le yaptığı �şb�rl�kler�yle 
meydan okumaktadır. 
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tarizmiyle mücadelede ortaklık yaptıklarını dile getir-
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ayakta kalmayıp zafer de kazandıklarını ve dünyaya 
barış getirdiklerini ifade etmiştir. 

Putin konuşmasında isim vermeden ABD’yi eleş-
tirerek dünyadaki sistematik sorunların sebeple-
rinden birinin bazı ülkelerin dünya işlerinde, her ne 
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lerinde demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan 
haklarından bahsedenler uluslararası arenada 
devletlerin eşitliği ilkesini unutuyorlar.”1 sözleriyle 
sürdürmüştür. ABD ve Batı’nın tavırlarının Rus-Çin 
işbirliğine özel bir anlam da kazandırdığını belirten 
Putin, böyle koşullarda Rusya-Çin işbirliğinin ulusal 
ve bölgesel istikrar ve güvenliğin güçlendirilmesi ba-
kımından özel bir önem kazandığını vurgulamıştır. 
Putin, dünyada artan gerginliğin sebeplerinin belirli 
ülkelerin uzlaşmaya varmak istememesinden kay-
naklandığını belirterek uluslararası durumun gittikçe 
daha öngörülemez bir hâl aldığını, yeni çok kutuplu 
bir dünya modelinin oluşum sürecinde bölgesel ve 
küresel istikrarsızlıkların buna eşlik ettiğini, bu ger-
ginliğin ana sebebinin de uzlaşma arayışlarının yok-
luğu olarak açıklamıştır.2 

Putin’in Çin Ziyareti

Putin, Pekin’deki temaslarının ilk gününde, Çin 
Başbakanı Li Kiçiang ile ikili görüşme yapmış ve Çin 
Devlet Başkanı Şi Cinping’ın yabancı devlet baş-
kanları onuruna verdiği resmi akşam yemeği prog-

ramına katılmıştır. Putin ziyaret kapsamında Çek 
Cumhuriyeti, Laos ve Venezuela Devlet Başkanla-
rıyla da ikili görüşmeler gerçekleştirmiştir. 

Putin’in bu ziyaretinde daha çok ticari ve askeri iş-
birliği gündeme gelmiştir. Putin, Çin Başbakanı Li 
Kıçiang ile yaptığı ikili görüşmede Rusya’nın Çin’le 
olan ilişkilerinin dış sorunlara rağmen geliştiğini 
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nuçların reddedilmesi ya da tarihin çarpıtılması gibi 
çabalara karşı olduğumuzu gösteriyoruz.”3 sözleriy-
le karşılık vermiştir. 

Çin Başbakanı ile yapılan görüşmede Çin-Rusya 
arasında stratejik olarak enerji, yüksek hızlı tren, 
demiryolları alanında projeler üzerinde olumlu iler-
lemeler kaydedilmiştir. Çin’deki üretim tesislerinde 
Rusya ile işbirliği yapılacağı, sınır ötesi altyapı inşaat 
projelerinde de birlikte çalışılacağı vurgulanmıştır. 
Uzak Doğu bölgesinin kalkınması için ortak araştır-
ma ve geliştirme alanları oluşturulacağı belirtilmiştir.4 
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Çin’in 2. Dünya Savaşı sırasında Japonya’ya karşı 
elde ettiği zaferin 70. yıldönümü anısına gerçek-
leştirilen bu törende 12 bin Çinli askerin yanı sıra 
Rus askerleri de boy göstermiştir. Rus 154. Alayı, 
Pekin’deki geçit töreninde yer almıştır. Çin askerleri 
de, Sovyetler Birliği’nin Nazi güçlerine karşı kazan-
dığı zaferin 70. yıldönümü nedeniyle 9 Mayıs 2015 
tarihinde Moskova Kremlin Meydan’da düzenlenen 
geçide katılmıştı.

Çin’deki törene, 49 ülkeden devlet ve hükümet 
başkanı ile resmi heyetler de katılmıştır. Bu törenin 
en ilginç taraflarından birisi Rusya askerlerin ilk kez 
Pekin’in Tiananmen Meydanı’ndaki gösterilerde yer 
almasıdır. Buna benzer bir durum Çinli askerlerin 9 
Mayıs’ta Kızıl Meydan’daki geçit töreninde bulun-
masıyla yaşanmıştır. Tören 2400 kişilik askeri koro-
nun performansı ve 70 pare top atışıyla başlamıştır. 

Rusya-Çin arasındaki karşılıklı jestler Rusya ve Çin 
kamuoyunda iki ülke işbirliğinin oldukça geliştiğine 
dair yorumlara neden olmuştur.

Törende, Çin ordusunun envanterinde yer alan yeni 
silah ve teçhizatlar sergilenmiştir. Uzmanların bildir-
diğine göre Çin’deki askeri donanımların % 84’ü ilk 
kez halk önünde görücüye çıkmıştır. İlk defa görü-
cüye çıkan silahlar arasında en çok dikkat çekeni 
DF-21D füzesi olmuştur. Uçak gemisi avcısı olarak 
da adlandırılan füze, gözlemciler tarafından Pasi-
fik’teki ABD ordusuna karşı en büyük tehdit olarak 
nitelendirilmiştir. Bunun dışında yirmiden fazla farklı 
tipte 200 savaş uçağı ve WZ-19 savaş helikopterleri 
de gösterilere katılmıştır. Şeref kıtası 11’i kara, 10’u 
hava, 27’si donanma ve 2’si Japonya’ya karşı dire-
niş savaşına katılmış askerlerden oluşurken, ordu 
envanterinde bulunan DF-26, DF-21D, DF-31A, 
FL- 3000N gibi kısa ve orta menzilli balistik füzeler, 
uzun menzilli füzeler ve zırhlı araçlardan oluşan 500 
askeri araç geçitte yer almıştır.5

Rusya dahil 15 ülkenin askerlerinin geçitte bulun-
ması törenin ilkleri arasında yer almıştır. Ayrıca bu 
yılki geçit törenine ilk defa kadın askerler de katıl-
mıştır. Tören, 2015 güvercin ve 50.000 balonun ha-
vaya bırakılmasıyla son bulmuştur. Tören sonrasın-
da konuklar Büyük Halk Salonu’ndaki resepsiyona 
katılmışlardır. 

Çin’deki törende Rusya Devlet Başkanı Vladimir 
Putin dışında Venezüella Devlet Başkanı Nicolas 
Maduro, Güney Kore Devlet Başkanı Park Geun-
hye, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah El Sisi, Su-
dan Devlet Başkanı Ömer Beşir’in katılımı dikkat 
çekmiştir. Bunun dışında BM Genel Sekreteri Ban 
Ki-mun olmak üzere 30’u devlet yahut hükümet 
başkanı, 49 ülkeden üst düzeyde temsilcinin yanı 
sıra 10 uluslararası örgüt sorumlusu törende hazır 
bulunmuştur. Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) üyesi 
ülkelerin liderleri de törene eksiksiz katılmışlardır. 
Avrupalı liderler ve Japonya Başbakanı Şinzo Abe 
anma törenine katılmamıştır. Kuzey Kore lideri Kim 
Jong-un ise törene davet edilmemiştir. 

Çin Devlet Başkanı Şi, törenin başında yaptığı ko-
nuşmada barışçıl kalkınma yolunu izleyeceklerini 
belirterek bu amaçla Çin ordusundaki asker sayısını 
850 binden 550 bine düşüreceklerini ilan etmiştir. 
Dünyada Çin’e dair yanlış algının olduğunu ve as-
lında Dünyada egemenlik kurmaya çalışmadıkları-

nı vurgulamıştır. Şi, konuşmasında Çin’in Japonya 
karşısında tam bir zafer elde ettiğini, yaşanan sava-
şın adalet ve şer ile aydınlık ve karanlık arasındaki 
bir savaş olduğuna özellikle değinmiştir.6 

Putin, Çin ziyareti sırasında Çin Devlet Başkanı Şi 
Cinping ile de resmi görüşme yapmıştır. Rusya li-
deri yapılan ikili görüşmede Çin ile yürüttükleri stra-
tejik ortaklık kadar tarihteki sorunlara yönelik ortak 
bakışlarının da önemli olduğunu, Rusya ve Çin 
halklarının düşmanın acımasız tutumu karşısında 
verilen sayısız kurbanları hiçbir zaman unutmaması 
gerektiğini belirtmiştir. Vladimir Putin, Rusya ve Çin 
ekonomilerinde yaşanan türbülansın iki ülke ara-
sındaki ortak projeleri etkilemeyeceğine değinerek 
ekonomide yaşanan türbülanslara karşı hazırlıklı ol-
duklarını ve Şi Cinping ile birlikte Rusya-Çin ilişkile-
rini geliştirmeye, tüm ortak plan ve projeleri hayata 
geçireceklerine emin olduklarını dile getirmiştir.7 

Çin lideri Şi ise Pekin ve Moskova’nın 2. Dünya Sa-
vaşı sonrası tarihin yeniden yazılmasına birlikte karşı 
koymaya devam edeceklerine vurgu yapmıştır. Şi, 
yıllar geçtikçe bazı gençlerin 2. Dünya Savaşı tari-
hini yanlış öğrenmeye başladığını, hatta bazılarının 
unuttuğunu, bazılarının ise gerçekleri çarpıtarak 
tarihi yeniden yazmaya başladıklarını ifade ederek 
Rusya ile birlikte bunlara karşı koyacaklarını beyan 
etmiştir. Çin Devlet Başkanı Şi, Rusya ve Çin’in ge-

Rusya-Ç�n arasındak� �şb�rl�ğ� 
bekl�de Avrupa’da en çok 
Almanya’yı etk�lem�şt�r. Çünkü 
Rusya Ç�n �le her alanda yaptığı 
anlaşmalarla Alman enerj� ve 
d�ğer alanda çalışan ş�rketler� 
arasında rekabet oluşturmuştur. 
Örneğ�n, Kazan-Moskova arasında 
yapılacak yüksek hızlı tren 
dem�ryolu projes�ne b�rçok Alman 
ş�rket tal�p olmuşken 2 m�lyar 
dolarlık �hale Ç�nl� ş�rketlere 
ver�lm�şt�r. Rusya, Batı ve ABD’ye 
Ç�n �le yaptığı �şb�rl�kler�yle 
meydan okumaktadır. 
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lecekte daha yakın işbirliği yapacağını umduğunu 
belirterek 2015 yılında ikili ilişkilerin tüm alanlarında 
ilerleme kaydedildiğini, Rusya ile tam kapsamlı stra-
tejik ortaklıklarını sürekli geliştirmeye devam ettikle-
rini açıklamıştır.8 

Putin-Şi zirvesinin ardından Rusya ve Çin arasın-
da yaklaşık 30 ikili anlaşma imzalanmıştır. Gazp-
rom ve CNPC şirketleri, Rusya’nın Uzak Doğu 
Bölgesi’nden Çin’e uzanacak yeni doğalgaz boru 
hattı kurulması konusunda karşılıklı niyet anlaşması-
nı imzalanmıştır. Yeni boru hattının Rusya’dan Çin’e 
uzanan üçüncü hat olması planlanmaktadır. Gazp-
rom Başkanı Aleksey Miller, hattın hacminin ve ne 
zaman inşa edileceğinin daha sonra belirleneceğini 
açıklamıştır.9 Gazprom ve CNPC, Mayıs 2014’te 
tarihi bir anlaşmaya daha imza atmışlardı. Bu an-
laşmaya göre Rusya’nın 2018 yılından başlamak 
üzere 30 yıl boyunca Çin’e yılda 38 milyar metre-
küp doğalgaz sağlaması kararlaştırılmıştı. Gazprom 
ve CNPC arasında imzalanan anlaşmanın toplam 
değeri ise 400 milyar dolardı.10 

Rusya-Çin arasındaki işbirliği beklide Avrupa’da en 
çok Almanya’yı etkilemiştir. Çünkü Rusya Çin ile 
her alanda yaptığı anlaşmalarla Almanya’nın enerji 
ve diğer alanda çalışan şirketleri arasında rekabet 
oluşturmuştur. Örneğin, Kazan-Moskova arasında 
yapılacak yüksek hızlı tren demiryolu projesine birçok 
Alman şirket talip olmuşken 2 milyar dolarlık ihale 
Çinli şirketlere verilmiştir. Rusya, Batı ve ABD’ye Çin 
ile yaptığı işbirlikleriyle meydan okumaktadır. 

Çin-Rusya arasında bu ziyaret sırasında önceden 
müzakereleri süren 30’a yakın anlaşma paket ha-
linde imzalanmıştır. Doğalgaz anlaşması dışında en 
dikkat çeken diğer bir anlaşma da Rusya’nın en 
büyük petrokimya şirketi “Sibur” ile Çin Petrokimya 
Şirketi “Sinopec Group” arasındaki stratejik yatırım 
anlaşmasıdır. Sibur’un azınlık hisselerine sahip ola-
cağı konsorsiyum Yurubcheno-Tokhomskoye pet-
rol sahalarında arama ve işbirliği yapma konusunda 
anlaşmışlardır. Bu anlaşma ile kurulacak şirketin 
azınlık hisselerine sahip olacak Cyril Shamalov ve 
Gennady Timchenko’nun Putin’e yakın iş adamla-
rı olması da dikkatlerden kaçmamıştır. Rosneft’in 
yeni anlaşmada petrol araması için 3 milyar dolar-
dan fazla katkı yapacağı bildirilmiştir. Ayrıca Rus 
Yatırım Fonu Vnesheconombank ile Çin İpek Yolu 
Fonu arasında ticaret ve ekonomik işbirliğinin büyü-

mesine katkı yapacak projelerin eş finansmanı için 
anlaşma imzalanmıştır.11

Çin-Rusya ilişkileri, ticaretten ortak yatırımlara, 
enerjiden askeri işbirliğine kadar çok yönlü olarak 
gelişmektedir. Şi ve Putin, Asya-Pasifik bölgesinde 
istikrarı korumak için iki ülke arasındaki güvenlik iş-
birliğini de geliştirmektedir. Çin ve Rus orduları ortak 
tatbikatlar yapmakta, eğitim ve terörle mücadele 
konularında işbirliğini derinleştirmektedirler. Her iki 
lider de savunma konularına özel vurgu yaparak iki 
güç arasındaki karşılıklı siyasi güveni tüm dünyaya 
ilan etmektedirler. Rusya-Çin askeri işbirliği, siyasi 
güvenin ulaştığı düzeyi sembolize eden hassasiyeti 
de gözler önüne sermektedir.

Rusya, Çin’in Doğu Çin Denizi’ne ilişkin Hava Sa-
vunma Kimlik Bölgesi’ni tanımaktadır. İki ülkenin 
güvenlik işbirlikleri BM Güvenlik Konseyi’nin iki da-
imi üyesi olarak ortak hareket etmelerine de sebep 
olmaktadır. Rusya ve Çin birlikte hareket ederek 
bölgesel istikrarın artmasına yardımcı olacaklarını 
düşünmektedirler. 

Sonuç

Çin ile Rusya arasındaki stratejik ortaklık pahalı mal-
lara dayalı olarak gelişmektedir. Çin-Rusya arasında 
gelişen enerji odaklı ortaklık iki ülkeye de farklı avan-
tajlar kazandırmaktadır. Çin enerji hatlarını çeşitlen-
direrek ve Rusya’ya uygulanan Batı ambargosun-
dan da faydalanarak kendi istediği gibi sözleşmeler 
imzalayabilmektedir. Rusya açısından bakıldığında 
ise zengin gaz kaynaklarına sahip Rusya’nın Ukray-
na hattının devreden çıkması ve Türkiye ile yapıl-
ması düşünülen Türk Akımı’nın sekteye uğraması 
olasılığına karşı Çin ile yaptığı anlaşmalarla kendisini 
garanti altına almaktadır. Çünkü Rusya’nın tüm ge-
liri gaz ve petrole dayanmaktadır. 

Rusya-Çin arasındaki stratejik ilişkilerin bu 
anlaşmalarla uzun vadeli olduğu anlaşılmak-
tadır. Asya-Pasifik bölgesinde enerji tedari-
ki yeniden düzenlenerek Rusya’nın 30 yıllık 
gelir kaynağı garanti altına alınmıştır. Rusya, 
enerji çeşitlendirme eğilimi doğrultusunda 
hem Doğu’da hem de Batı’da politikalar yü-
rütmektedir. Rusya’nın Batı yaptırımları nede-
niyle ekonomik baskı altında olması da Çin ile 
yapılan gaz anlaşmalarında hızlı sonuca varıl-
masına etkendir.

Rusya-Çin hareket alanına karşı Avrupa-ABD 
bloğunun aktif politikasını görüyoruz. Bu poli-
tika içerisinde Almanya bazen Rusya ile olan 
ekonomik ilişkilerinden dolayı ABD ile karşı 
karşıya gelmektedir. Ayrıca Türkiye’nin Rusya 
ile olan ekonomik ve siyasi ilişkileri de başta 
ABD olmak üzere diğer Batı bloğu ülkeleri en-
dişelendirmektedir.

Avrupalı liderlerin Çin’deki törene katılmaması zaten 
başlı başına Soğuk Savaş Döneminin ilanı anlamına 
da gelmektedir. Ayrıca bu törene katılım profili Batı 
ve Çin arasındaki siyasi ilişkilerinin halen normalleş-
mediğini de göstermiştir. Çin-Rusya birlikte oluş-
turdukları askeri ittifaklar ve kutuplaşmalarla ABD 
ve Batı’ya meydan okumaktadır. Bunu resmen ilan 
etmeseler de uygulamalarıyla iki bloklu bir rekabet 
olduğu anlaşılmaktadır.

Çin ve Rusya son 5 yılda ortaya koydukları işbirlik-
leriyle ABD’ye ve onun politikalarına karşı ortak bir 
dil geliştirmişlerdir. İki ülke günümüzde bu işbirliğini 
stratejik ortaklığa dönüştürmüştür. Rusya-Çin işbir-
liğine karşı ABD ve bölgede tedirginliği gün geçtikçe 
artan Japonya arasında yeni politikalar üretilmeye 
çalışılmaktadır. Çin, ABD’nin Pasifikte kendisi aley-
hine ittifaklar kurduğundan bahisle Rusya ile olan 
stratejik işbirliğine hız vermiştir. Aynı biçimde Ukray-
na kriziyle ilk başlarda Batı’nın ambargoları karşısın-
da güçlü duran Rusya, zamanla bu ambargoların 
etkisini hissetmeye başlamış ve SSCB sonrası dö-
nemin yeniden yaşanmaması amacıyla hızlı kararlar 
almaya başlamıştır. Asya bölgesi son on yılda eko-
nomik anlamda dünyanın merkezi konumuna gel-
miş ve üretim üssü olmuştur. Çin elde ettiği ekono-
mik gelirle birlikte dünya siyasetinde daha cesaretli 
ve aktif adımlar atmaya başlamıştır. 

Rusya, SSCB’nin yıkılmasından sonra özellikle Pu-
tin iktidarı döneminde yüzünü Doğu’ya dönerek 

kendisini Asyalı tanımlayıp Pasifik gücü olarak ilan 
etmiştir. ABD ve Batı bu yeni güç dengesi karşısın-
da henüz aktif ve etkili politikalar üretememektedir. 
Gelecek günler Asya’da önemli olayların ve çekiş-
melerin yaşanacağını haber vermektedir.
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lecekte daha yakın işbirliği yapacağını umduğunu 
belirterek 2015 yılında ikili ilişkilerin tüm alanlarında 
ilerleme kaydedildiğini, Rusya ile tam kapsamlı stra-
tejik ortaklıklarını sürekli geliştirmeye devam ettikle-
rini açıklamıştır.8 

Putin-Şi zirvesinin ardından Rusya ve Çin arasın-
da yaklaşık 30 ikili anlaşma imzalanmıştır. Gazp-
rom ve CNPC şirketleri, Rusya’nın Uzak Doğu 
Bölgesi’nden Çin’e uzanacak yeni doğalgaz boru 
hattı kurulması konusunda karşılıklı niyet anlaşması-
nı imzalanmıştır. Yeni boru hattının Rusya’dan Çin’e 
uzanan üçüncü hat olması planlanmaktadır. Gazp-
rom Başkanı Aleksey Miller, hattın hacminin ve ne 
zaman inşa edileceğinin daha sonra belirleneceğini 
açıklamıştır.9 Gazprom ve CNPC, Mayıs 2014’te 
tarihi bir anlaşmaya daha imza atmışlardı. Bu an-
laşmaya göre Rusya’nın 2018 yılından başlamak 
üzere 30 yıl boyunca Çin’e yılda 38 milyar metre-
küp doğalgaz sağlaması kararlaştırılmıştı. Gazprom 
ve CNPC arasında imzalanan anlaşmanın toplam 
değeri ise 400 milyar dolardı.10 

Rusya-Çin arasındaki işbirliği beklide Avrupa’da en 
çok Almanya’yı etkilemiştir. Çünkü Rusya Çin ile 
her alanda yaptığı anlaşmalarla Almanya’nın enerji 
ve diğer alanda çalışan şirketleri arasında rekabet 
oluşturmuştur. Örneğin, Kazan-Moskova arasında 
yapılacak yüksek hızlı tren demiryolu projesine birçok 
Alman şirket talip olmuşken 2 milyar dolarlık ihale 
Çinli şirketlere verilmiştir. Rusya, Batı ve ABD’ye Çin 
ile yaptığı işbirlikleriyle meydan okumaktadır. 

Çin-Rusya arasında bu ziyaret sırasında önceden 
müzakereleri süren 30’a yakın anlaşma paket ha-
linde imzalanmıştır. Doğalgaz anlaşması dışında en 
dikkat çeken diğer bir anlaşma da Rusya’nın en 
büyük petrokimya şirketi “Sibur” ile Çin Petrokimya 
Şirketi “Sinopec Group” arasındaki stratejik yatırım 
anlaşmasıdır. Sibur’un azınlık hisselerine sahip ola-
cağı konsorsiyum Yurubcheno-Tokhomskoye pet-
rol sahalarında arama ve işbirliği yapma konusunda 
anlaşmışlardır. Bu anlaşma ile kurulacak şirketin 
azınlık hisselerine sahip olacak Cyril Shamalov ve 
Gennady Timchenko’nun Putin’e yakın iş adamla-
rı olması da dikkatlerden kaçmamıştır. Rosneft’in 
yeni anlaşmada petrol araması için 3 milyar dolar-
dan fazla katkı yapacağı bildirilmiştir. Ayrıca Rus 
Yatırım Fonu Vnesheconombank ile Çin İpek Yolu 
Fonu arasında ticaret ve ekonomik işbirliğinin büyü-

mesine katkı yapacak projelerin eş finansmanı için 
anlaşma imzalanmıştır.11

Çin-Rusya ilişkileri, ticaretten ortak yatırımlara, 
enerjiden askeri işbirliğine kadar çok yönlü olarak 
gelişmektedir. Şi ve Putin, Asya-Pasifik bölgesinde 
istikrarı korumak için iki ülke arasındaki güvenlik iş-
birliğini de geliştirmektedir. Çin ve Rus orduları ortak 
tatbikatlar yapmakta, eğitim ve terörle mücadele 
konularında işbirliğini derinleştirmektedirler. Her iki 
lider de savunma konularına özel vurgu yaparak iki 
güç arasındaki karşılıklı siyasi güveni tüm dünyaya 
ilan etmektedirler. Rusya-Çin askeri işbirliği, siyasi 
güvenin ulaştığı düzeyi sembolize eden hassasiyeti 
de gözler önüne sermektedir.

Rusya, Çin’in Doğu Çin Denizi’ne ilişkin Hava Sa-
vunma Kimlik Bölgesi’ni tanımaktadır. İki ülkenin 
güvenlik işbirlikleri BM Güvenlik Konseyi’nin iki da-
imi üyesi olarak ortak hareket etmelerine de sebep 
olmaktadır. Rusya ve Çin birlikte hareket ederek 
bölgesel istikrarın artmasına yardımcı olacaklarını 
düşünmektedirler. 

Sonuç

Çin ile Rusya arasındaki stratejik ortaklık pahalı mal-
lara dayalı olarak gelişmektedir. Çin-Rusya arasında 
gelişen enerji odaklı ortaklık iki ülkeye de farklı avan-
tajlar kazandırmaktadır. Çin enerji hatlarını çeşitlen-
direrek ve Rusya’ya uygulanan Batı ambargosun-
dan da faydalanarak kendi istediği gibi sözleşmeler 
imzalayabilmektedir. Rusya açısından bakıldığında 
ise zengin gaz kaynaklarına sahip Rusya’nın Ukray-
na hattının devreden çıkması ve Türkiye ile yapıl-
ması düşünülen Türk Akımı’nın sekteye uğraması 
olasılığına karşı Çin ile yaptığı anlaşmalarla kendisini 
garanti altına almaktadır. Çünkü Rusya’nın tüm ge-
liri gaz ve petrole dayanmaktadır. 

Rusya-Çin arasındaki stratejik ilişkilerin bu 
anlaşmalarla uzun vadeli olduğu anlaşılmak-
tadır. Asya-Pasifik bölgesinde enerji tedari-
ki yeniden düzenlenerek Rusya’nın 30 yıllık 
gelir kaynağı garanti altına alınmıştır. Rusya, 
enerji çeşitlendirme eğilimi doğrultusunda 
hem Doğu’da hem de Batı’da politikalar yü-
rütmektedir. Rusya’nın Batı yaptırımları nede-
niyle ekonomik baskı altında olması da Çin ile 
yapılan gaz anlaşmalarında hızlı sonuca varıl-
masına etkendir.

Rusya-Çin hareket alanına karşı Avrupa-ABD 
bloğunun aktif politikasını görüyoruz. Bu poli-
tika içerisinde Almanya bazen Rusya ile olan 
ekonomik ilişkilerinden dolayı ABD ile karşı 
karşıya gelmektedir. Ayrıca Türkiye’nin Rusya 
ile olan ekonomik ve siyasi ilişkileri de başta 
ABD olmak üzere diğer Batı bloğu ülkeleri en-
dişelendirmektedir.

Avrupalı liderlerin Çin’deki törene katılmaması zaten 
başlı başına Soğuk Savaş Döneminin ilanı anlamına 
da gelmektedir. Ayrıca bu törene katılım profili Batı 
ve Çin arasındaki siyasi ilişkilerinin halen normalleş-
mediğini de göstermiştir. Çin-Rusya birlikte oluş-
turdukları askeri ittifaklar ve kutuplaşmalarla ABD 
ve Batı’ya meydan okumaktadır. Bunu resmen ilan 
etmeseler de uygulamalarıyla iki bloklu bir rekabet 
olduğu anlaşılmaktadır.

Çin ve Rusya son 5 yılda ortaya koydukları işbirlik-
leriyle ABD’ye ve onun politikalarına karşı ortak bir 
dil geliştirmişlerdir. İki ülke günümüzde bu işbirliğini 
stratejik ortaklığa dönüştürmüştür. Rusya-Çin işbir-
liğine karşı ABD ve bölgede tedirginliği gün geçtikçe 
artan Japonya arasında yeni politikalar üretilmeye 
çalışılmaktadır. Çin, ABD’nin Pasifikte kendisi aley-
hine ittifaklar kurduğundan bahisle Rusya ile olan 
stratejik işbirliğine hız vermiştir. Aynı biçimde Ukray-
na kriziyle ilk başlarda Batı’nın ambargoları karşısın-
da güçlü duran Rusya, zamanla bu ambargoların 
etkisini hissetmeye başlamış ve SSCB sonrası dö-
nemin yeniden yaşanmaması amacıyla hızlı kararlar 
almaya başlamıştır. Asya bölgesi son on yılda eko-
nomik anlamda dünyanın merkezi konumuna gel-
miş ve üretim üssü olmuştur. Çin elde ettiği ekono-
mik gelirle birlikte dünya siyasetinde daha cesaretli 
ve aktif adımlar atmaya başlamıştır. 

Rusya, SSCB’nin yıkılmasından sonra özellikle Pu-
tin iktidarı döneminde yüzünü Doğu’ya dönerek 

kendisini Asyalı tanımlayıp Pasifik gücü olarak ilan 
etmiştir. ABD ve Batı bu yeni güç dengesi karşısın-
da henüz aktif ve etkili politikalar üretememektedir. 
Gelecek günler Asya’da önemli olayların ve çekiş-
melerin yaşanacağını haber vermektedir.
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