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Bir ulusun coğrafyasını bilmek, onun dış politikasını bilmektir…  

NAPOLYON BONAPART 
 

ÖZ 

ABD, Çin, Rusya ve AB kendi ulusal çıkarları çerçevesinde küresel etkiye yönelik vizyonlar ortaya koymaya 

çalışmış ve stratejiler geliştirmiştir. Türkiye’nin konumu ele alındığında görülmektedir ki; bu oluşumlar arasında kimi 

zaman işbirliğine dayanan, kimi zaman örtülü çatışmaların görüldüğü ama temelinde rekabetin olduğu strateji savaşları 

yaşanmaktadır. Bu oluşumlar arasında devam eden ve uzun yıllar sürmesi beklenen strateji savaşlarının kazananın kim 

olacağını şimdiden öngörmek zordur. Ancak bu olayın, küresel dengede de etkileri olacağı, dahası yeni düşmanlıklar 

yaratabileceği gibi sürpriz ittifaklara da kapı aralayabileceği beklenmelidir.  

 

Bu rekabette Türkiye’nin yerinin ne olduğu ne kadar anlaşıldığı bunu ne kadar kavrayabildiği sorusunun cevabını 

bulması gerekmektedir. Küresel değişiklikler ülke iç politikasında kendisini olumlu ve olumsuz şekilde gösterecektir.  

 

Anahtar Kelimeler: AB, Şanghay İşbirliği Örgütü, Avrasya Birliği, Jeopolitik Konum, Küresel Strateji. 

 

EU, Shanghai Cooperation Organization and Eurasia Formation of Turkey’s Position 

 
Abstract 

US, China, Russia and the EU have tried to put forward their own national interests within the framework of the 

vision for global impact and developed strategies. When we look at Turkey’s position; it is possible to see war of strategies 
among these powers, based on cooperation between these structures as well as the implicit conflict. However, there is 

always a competition is there.but make war strategy on the basis of competition is there. In this on-going formation expect 

to confirm for many years it is difficult to predict in advance who will be the winner of new war strategy. However, this 

event will have an impact on the global balance, such that alliance and new hostilities can be expected. 

 

This competition it should be can be answered to the question what Turkey's position should be. Global change 

will manifest itself in the form of positive and negative internal politics of the country. 

 

Keywords: EU, Shanghai Cooperation Organization, the Eurasian Union, the Geopolitical Location, the Global Strategy. 

 

 

1. GİRİŞ 

Küresel ekonominin gün geçtikçe güçlendiği bir ortamda devletlerin yanı sıra uluslararası şirketlerin de 

söz sahibi olmaya başladıklarını görüyoruz. Bu durum devletlerin kendi aralarındaki stratejik planların 

oluşturulmasında önemli bir aktör olarak karşımıza çıkmaktadır. İbn-i Haldun’un “Coğrafya bir kaderdir” sözü 
AB, Avrasya Birliği ve Şanghay İşbirliği Örgütü gibi oluşumların alt yapılarında etkili bir argüman olsa da  

uluslararası çıkarların belirlenmesinde coğrafya tek başına yeterli değildir. Coğrafi-jeopolitik konum bu 

oluşumlar içinde yer almamızı sağlayan birincil unsur olmasına rağmen siyasal güç dengeleri ve eko-politik 
süreç mevcut ilişkilerimizin açıklayıcısı niteliğindedir. Dolayısıyla Türkiye’nin bu oluşumlar içindeki 

konumuna kendi ekonomik gücü değil, uluslararası büyük çıkar çevreleri yön verecektir.  

 



 
 

AB, ABD, Çin ve Rusya her birinin kapasitesine, ihtiyacına ve çıkarına göre şekil verdiği, başarabilmek 

için kimi zaman rekabetten kaçmadığı kimi zamansa işbirliği yolları aradığı strateji savaşlarında (Bilgin, 2013: 

49) Türkiye’nin yerinde politikalar takip etmediği kanaati hakim olmaktadır. Batı II. Dünya Savaşı sonrasında 

savaşın yarattığı yıkımı başarılı bir şekilde atlatırken, Türkiye Batılı Devletlerin kaydetmiş olduğu ilerlemeden 
oldukça uzak kalmıştır. Aşağıda bahsedeceğimiz örgütlerin hikayesine baktığımızda oluşum aşamalarında 

Türkiye’nin yer almadığını görmekteyiz. Bunu uzun vadeli strateji geliştirmememize veya nispeten güdümlü 

politika takip etmemize bağlayabiliriz. 

  

2. AVRUPA BİRLİĞİ 

Avrupa bütünleşmesinin tarihsel kökenleri XIII. yüzyıla dayanmaktadır. Roma İmparatorluğu’nun 
yıkılmasından sonra Orta Çağ dünyasında ilk büyük birliği oluşturan Charlemagne papalık tarafından 

kutsanarak “Büyük İmparator” adı altında bu sahaya hükmetmeye başlamıştır. Kendinden sonra Avrupa’yı 

doğu, batı ve kuzey olarak üç oğlu arasında paylaştırarak yönetmeye başlamıştır. Günümüz Avrupası’nın 

temelini bu akraba bağı oluşturmaktadır. Avrupa fikri birleşme ve uzlaşı kavramlarından ziyade, çatışma ve 
karşıtlıkların hakim olduğu bir oluşumdur (Delanty, 2004: 3). Avrupa her ne kadar siyasi bölünmüşlük içinde 

görünse de kültür ve kan bağıyla birbirinden kopamamıştır. Sanayi Devrimi burjuvazisi dahi bu yapıyı 

desteklemiş ve iki savaşın da yıkıma uğrattığı Avrupa’dan elli yıl içinde birleşik bir Avrupa ortaya çıkmıştır.   
Avrupa’nın hem ekonomik hem de siyasal olarak bir araya gelebileceği düşüncesi İkinci Dünya 

Savaşı’ndan sonra taraftar toplamaya başlamıştır. Avrupa, yaşadığı iki büyük savaş ve beraberinde getirdiği iki 

büyük yıkım ile kıtada barışın kalıcı olmasını sağlayacak uluslarüstü bir güce ihtiyaç duymuştur (Koç, 2004: 
55). 

 

Savaş sonrası oluşan yeni düşmanlıklar göz önüne alındığında İkinci Dünya Savaşı sonrasında Avrupa 

bütünleşmesinin önemi sıkça anılmaya başlanmış ve Avrupa’da “sürekli barışın sağlanması” yönünde adımlar 
atılmıştır. Avrupa ülkelerinin liderleri, Avrupa’da barışın ve güvenliğin sağlanmasının tek yolunun, ülkelerinin 

ekonomik ve siyasi yönlerden birleşmesinden geçtiğine inanmışlardır (Özgür, 2011: 20). 

 

29 üye ülkeye sahip, ekonomik ve politik bir alan olan Avrupa Birliği’nin oluşumunda bazı mihenk 

taşları bulunmaktadır. Birliğin oluşum sürecini incelediğimizde; 

 

2.1. Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu 

Fransız Dışişleri Bakanı Robert Schuman tarafından 9 Mayıs 1950 tarihinde, Avrupa Kömür ve Çelik 

Topluluğu’nun kurulması yönündeki ilk girişim başlatılmış ve Avrupa ülkelerine yapılan çağrıda, savaş 

sanayinin ana maddeleri olan kömür ve çeliğin üretim ve kullanımının uluslarüstü bir organın sorumluluğunda 
yönetilmesi önerilmiştir (Kılıç, 2002: 43). 

 

Schuman’ın bildirisi Avrupa ülkelerinde kapsamlı bir şekilde tartışıldıktan sonra, 18 Nisan 1951 
tarihinde Paris’te; Almanya, Belçika, Fransa, Hollanda, İtalya ve Lüksemburg arasında AKÇT’yi kuran 

antlaşma imzalanmıştır (Yenigün, 2002: 29). İmzalanan Paris Antlaşmasıyla savaşın ana hammaddelerini 

oluşturan kömür ve çeliğin akit devletlerin yetki ve kontrolünden alınarak, uluslarüstü içerikli bir otoriteye 

devriyle birlikte, Avrupa bütünleşmesinin temelleri atılmıştır (Arıkan, 2005: 15). 
 

AKÇT 1952 yılında çalışmaya başlamış ve ülkelerin yasama organlarında gerekli düzenlemeleri 

yapmalarının ardından, Avrupa’da 1958 yılında kömür çelik ürünlerinde bir “ortak pazar” kurulması mümkün 
olmuştur (Karluk, 2003: 8). AKÇT’nin amaçları, Schuman Bildirisi ile paralel olarak, Paris Antlaşmasında şöyle 

belirlenmiştir (DPT, 1993: 41): 

 

 Kömür ve çelik ile yan ürünlerini içeren bir ortak pazar kurulması, 

 Üye devletlerde ekonomik gelişmeye, istihdama ve yaşam standardının yükselmesine katkıda 

bulunmak, 



 
 

 İstihdamın sürekliliğini koruyarak üye devletlerin ekonomilerinde sürekli ve önemli bozulmaları 

önlemek, 

 Uluslararası ticaretin büyümesini teşvik etmek, 

 Tüketicilerin, üretim kaynaklarından eşit şekilde yararlanmalarını sağlamaktır. 

AKÇT’nin en önemli hedefi ise ulus devletlerin çıkar amaçlı çatışmalarını önlemek için savaş sanayinin 

temelini oluşturan bu iki sektörün uluslarüstü kontrolünü sağlamak ve Avrupa’da yeni bir savaşın çıkmasını 

önlemektir (Bozkurt, 1997: 68–69). 1952’de yürürlüğe giren ve 50 yıl süreyle geçerli Paris Antlaşmanın hukuki 
varlığı 2002 yılında sona ermiştir (Bilici, 2004: 33). 

 

2.2. Roma Antlaşması (Avrupa Ekonomik Topluluğu Antlaşması) 

AKÇT’nin devamı olarak, tüm ekonomik faaliyetlerde birleşme umudu ortaya çıkmıştır. Altılar olarak 

bilinen Belçika, Almanya, Hollanda, Fransa, Lüksemburg ve İtalya, 25 Mart 1957 İtalya’nın başkenti Roma’da 

bir araya gelerek Roma antlaşması imzalamışlardır (Berksoy ve Işık, 2006: 17). İmzalanan antlaşma ile Avrupa 
Ekonomik Topluluğu (AET) ve Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu (AAET) adında iki yeni topluluk kurulmuştur 

(Karluk, 2003: 14). 

 

AET’nin nihai hedefi Avrupa’nın siyasi bütünlüğe ulaşmasıdır. Bu hedefe varmak için öngörülen 
ekonomik dengeyi sağlamak üzere ilk araç olarak üye ülkeler arasında malların, hizmetlerin, sermayenin ve 

emeğin serbestçe dolaştığı bir ortak pazar ve gümrük birliği kurulması öngörülmüştür. Roma Antlaşması’nın 2. 

maddesinde AET’nin hedefi; ortak pazarın kurulması ve üye devletlerin ekonomik politikalarının giderek 
yaklaştırılması suretiyle, topluluğun bütünü içinde ekonomik etkinliklerin uyumlu olarak gelişmesini, sürekli ve 

dengeli bir yayılmayı, artan bir istikrarı, yaşam düzeyinin hızla yükseltilmesini ve birleştirdiği devletler arasında 

daha sıkı ilişkileri gerçekleştirmektir (Kılıç, 2002: 43). 

 

2.3. Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu (EURATOM) 

1957’de Roma’da imzalanan antlaşmayla kurulan EURATOM’un amacı atom enerjisinin barışçı 

amaçlarla kullanımını geliştirmek olarak belirtilmiştir. Antlaşmanın 1. maddesi EURATOM’un temel hedefi 
olarak, nükleer endüstrinin süratle kurulması ve gelişmesi için gerekli şartların gerçekleştirilmesi yolu ile üye 

ülkelerin yaşam seviyelerinin yükseltilmesi ve diğer ülkelerle ilişkilerin geliştirilmesi olarak belirtilmektedir 

(Kılıç, 2002: 44). 
 

Topluluğun görevi, nükleer sanayilerin kurulması ve hızlı gelişimi için gerekli şartların hazırlanması 

suretiyle, üye devletlerde hayat standardının yükselmesine ve ilişkilerinin geliştirilmesine katkıda bulunmak 

olacaktır (DPT, 1993: 329).  
 

1 Temmuz 1967 tarihinde yürürlüğe giren Füzyon Antlaşması ile üç ayrı ortaklık, hukuki varlıklarını 

korumalarına rağmen bazı konularda birleştirilmiş ve ortaklıklar topluca “Avrupa Toplulukları” adını almıştır. 
Üç topluluğun yürütme ve karar organları, Avrupa Toplulukları Komisyonu ve Konseyi adı altında 

birleştirilmiş, aynı zamanda toplulukların bütçelerinin de birleştirilmesi yoluna gidilmiştir (Bilici, 2004: 33). 

Füzyon Antlaşması ile birlikte Avrupa topluluklarına tek bir Konsey ve tek bir Komisyon kurulmuştur. 

 

2.4. Avrupa Tek Senedi 

17 Şubat 1986’da Lüksemburg’da ve 28 Şubat 1986’da Lahey’de imzalanan ve 1 Temmuz 1987 

tarihinde yürürlüğe giren antlaşmadır. Ayrıca, Avrupa Parlamentosunun karar alma mekanizmasındaki rolü 
güçlendirilmiş ve nitelikli çoğunlukla karar alma usulünün geçerli olduğu alanların sayısı artırılmıştır (DPT, 

2004: 2). Avrupa Tek Senedinin amaçları arasında Avrupa Topluluğu’na üye devletlerin arasındaki bağların sıkı 

tutulması gerektiği, ortak pazar ve ekonomik ve parasal birlik hedefi vardır (Dura ve Atik, 2003: 46). 
 

1980’li yıllar, AB’ye giden yolda reform ve atılım yılları olmuştur. Özellikle ekonomik alanda Roma 

Antlaşması’nda 1960’lı yılların sonu itibariyle kurulması hedeflenen ama başarılamamış olan “ortak pazarın” 
1992 yılı sonuna kadar kurulması için yapılması gerekenler tespit edilmiş ve “Beyaz Kitap” adında 



 
 

yayınlanmıştır. Belge bu amaçla, malların, hizmetlerin, kişilerin ve sermayenin serbest dolaşımı önündeki fiziki, 

teknik ve mali nitelikli tüm engellerin kaldırılması gerektiğinin altını çizmiştir (Fişne, 2003: 61). 

 

2.5. Maastricht Antlaşması 

7 Şubat 1992’de imzalanan “Avrupa Birliği Antlaşması” olarak bilinen Maastricht Antlaşması AT’de 

ekonomik ve siyasal entegrasyonun tam olarak gerçekleştirilmesi için hazırlanan en önemli belgedir. İki yüz 

maddeyi ve çok sayıda ek protokolü içeren antlaşma, üye ülkeler arası iki yıla yakın sürecek müzakere 
sürecinden sonra varılan bir uzlaşı niteliğindedir. Bununla tüm AT sistemi için geçerli ortak hükümlerin yanında 

üç topluluğun (AET, AKÇT, AAET) antlaşmalarını çeşitli değişikliklerle güncelleştirerek bir işlevsel “Tek 

Avrupa Topluluğunun” belirginleşmesi sağlanmıştır (Canbolat, 1994: 194–195). 
 

Maastrich Antlaşması’nda Ekonomik ve Parasal Birliğin ana hatları belirlenerek, tek bir para (avro) ve 

tek bir merkez bankası (European Central Bank-ECB) kurulmasına yönelik adımlar atılmıştır (Yenigün, 2002: 

31). Söz konusu Antlaşma; 200 maddesi, 17 ek protokol ve 33 adet ekiyle Roma Antlaşması’nda yapılan en 
önemli ve karmaşık hükümleri içeren 10. değişikliktir. AT’nin iç bütünleşmesinde, AB’nin hukukî temellerinin 

atılması açısından bir dönüm noktasıdır. Bu hukukî dönüşüm, “Ekonomik ve Politik Birliğin” kabul edilmesiyle 

Roma Antlaşması’nın değişimidir (Arslaner, 2004: 8). Antlaşma ile Topluluğa “Avrupa Birliği” adı verilmiş ve 
Roma Antlaşması metninde geçen AET adlandırmasının AT olarak değiştirilmesi kararlaştırılmıştır (Manisalı, 

1995: 34).  

 

2.6. Amsterdam Antlaşması 

Amsterdam Antlaşması, 2 Ekim 1997 tarihinde Amsterdam’da imzalanan ve 1 Mayıs 1999’da yürürlüğe 

giren antlaşma olarak, Avrupa Birliği Antlaşması ve Avrupa Topluluklarını kuran antlaşmalara değişiklikler 

getirmiştir. Antlaşmayla nitelikli çoğunlukla karar verilen alanların ve Avrupa Parlamento’sunun karar alma 
sürecindeki rolünün artırılması sağlanmıştır. Antlaşma, topluluğun istihdam, ortak ticaret politikası, halk sağlığı, 

çevre ve tüketicinin korunması alanlarındaki yetkilerinin daha hızlı ilerlemek isteyen ülkelere belli koşullar 

altında verilmesine imkân tanıyan maddeler içermektedir (DPT, 2004: 2). 
 

Amsterdam Antlaşması ile Özgürlük, Güvenlik ve Adalet, Avrupa Birliği ve Avrupa Vatandaşlığı, 

Uyumlu ve Etkin Bir Dış Politika, Birliğin Kurumları, Daha Sıkı İşbirliği ve Etkinlik, Antlaşmaların 

Basitleştirilmesi gibi yeni düzenlemeler getirilmiştir (Kılıç, 2002: 53). 

 

2.7. Nice Antlaşması 

AB’yi şekillendiren en son antlaşma olarak, 26 Şubat 2001 tarihinde imzalanan ve 1 Şubat 2003’te 
yürürlüğe giren Nice Antlaşması, AB bünyesinde önemli kurumsal reformlar yapmıştır (DPT, 2004: 3). Avrupa 

Birliği’nin kurucu antlaşmalarını düzenlemek için kabul edilmiş bir antlaşmadır. Nice Antlaşması'nın temel 

amacı, Avrupa Birliği'nin kurumlarını, genişlemelere ayak uydurabilmesi için yenileyip güçlendirmektir. 
Antlaşma ile avro adlı ortak para birimini ve Avrupa Birliği’nin üç sütununu oluşturan Maastricht Antlaşması 

(Avrupa Birliği Antlaşması) ve Avrupa Ekonomik Topluluğu ile Avrupa Atom enerjisi Topluluğunu kuran 

Roma Antlaşması’nın maddeleri üzerinde değişiklikler yapılmıştır. 

 

2.8. Lizbon Antlaşması 

Avrupa Birliği'nin kurumsal yapısında önemli değişiklikler öngören Lizbon Antlaşması 13 Aralık 2007 

tarihinde imzalanmıştır. Bu antlaşma ile AB’nin karar alma mekanizmalarındaki tıkanıklıkların giderilmesi ve 
birliğin daha demokratik ve etkili işleyen bir yapıya kavuşması hedeflenmiştir. Lizbon Antlaşması ile Avrupa 

Topluluğu'nu kuran Antlaşma'nın adı "Avrupa Birliği'nin İşleyişi Hakkında Antlaşma" olarak değiştirilmiştir 

(ab.gov.tr, 2016). 
 

 

 



 
 

2.9. Avrupa Birliği’nin Genişleme Süreci 

22 Haziran 1993 tarihinde yapılan Kopenhag Zirvesi’nde belirlenen Kopenhag Kriterleri siyasi, 

ekonomik ve topluluk mevzuatının benimsenmesi olmak üzere üç grupta toplanmıştır (ombdusman.gov.tr, 

2016): 

 

 Siyasi Kriter: Demokrasi, hukukun üstünlüğü, insan hakları ve azınlıklara saygı gösterilmesini ve 

korunmasını garanti eden kurumların varlığı ve istikrarlı işleyişi. 

 Ekonomik Kriter: İsleyen bir pazar ekonomisinin varlığının yanı sıra AB içindeki piyasa güçleri ve 

rekabet baskısına karsı koyma kapasitesine sahip olunması. 

 Topluluk Mevzuatının Benimsenmesi (Müktesebat Uyumu): Siyasi, ekonomik ve parasal birliğin 

amaçlarına uyma dâhil olmak üzere üyelik yükümlülüklerini üstlenme kabiliyetine sahip olunması.  

Genişleme süreci, 1969 yılında De Gaulle’ün Fransa Cumhurbaşkanlığından istifa etmesinden sonra 
başlamıştır. 1 Ocak 1973’te İngiltere, İrlanda, Danimarka; 1 Ocak 1981’de Yunanistan; 1 Ocak 1986’da 

İspanya, Portekiz; 1 Ocak 1995’de Avusturya, Finlandiya, İsveç; 1 Mayıs 2004’te Macaristan, Polonya, Çek 

Cumhuriyeti, Slovakya, Slovenya, Letonya, Litvanya, Malta, Estonya, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi; 1 Ocak 

2007’de Romanya ve Bulgaristan üye olmuştur (wikipedia, 2016). Ekim 2005’te katılım müzakerelerine 
başlayan Hırvatistan 9 Aralık 2011’de Katılım Antlaşmasını imzalayarak 2013 yılında birliğe üye olmuştur. Son 

olarak 20 Eylül 2016’da Bosna Hersek’in tam üyelik başvurusunun kabul edilmesinin ardından Avrupa Birliği 

29 üyeli bir birlik haline gelmiştir (ab.gov.tr, 2016). 
 

Birliğe katılmayı bekleyen beş aday ülke vardır. Bunlar: Arnavutluk,  Makedonya, Karadağ, Sırbistan 

ve Türkiye’dir. İzlanda müzakereleri askıya almıştır. Kosova olası resmi aday olarak tanımlanmıştır (europa.eu, 
2016). 23 Haziran 2016 tarihinde yapılan halk oylaması sonucunda İngiltere’nin birlikten ayrılma kararı alması 

birlik tarafından ekonomik değil siyasi bir tutum olarak algılanmıştır. AB İngiltere’ye ABD’nin “truva atı” 

olarak bakması İngiltere’nin birlik içindeki isteksizliğini perçinlemiştir. AB içinde Almanya ve Fransa merkezli 

güç oluşumu ve avro/dolar arasındaki gerginliklerin kendisini olumsuz etkileyeceğini düşünmekteydi. 
İngiltere’nin AB ekonomisindeki payı % 45’ler seviyesindeyken, Çin ve Hindistan’daki ekonomik gelişmelere 

eğilerek payını bu bölgede arttırmayı (Şanghay İşbirliği Örgütü ile) hedeflemektedir. 

 

3. ŞANGHAY İŞBİRLİĞİ ÖRGÜTÜ 

 

“Şanghay Beşlisi” mekanizması, ilk olarak Rusya, Kazakistan, Kırgızistan ve Tacikistan ile Çin 
arasındaki sınır bölgesinde silahsızlanma ve güven artırma temelinde oluşturulmuştur. Soğuk Savaşın sona 

ermesinden sonra bölgesel ve uluslararası durum belirgin bir şekilde barış ve gelişme sürecine girmiştir. Beş 

komşu ülke -Çin, Rusya, Kazakistan, Kırgızistan ve Tacikistan- arasında karşılıklı güven, dostluk ve 

işbirliğinin, iyi komşuluk ilişkilerinin güçlendirilmesi sorunu gündeme alınmıştır. Beş devlet başkanı, 1996 
Şanghay ve 1997 Moskova toplantılarında önemli bir tarihi aşamayı başlatan ve “Şanghay Beşlisi” 

mekanizmasını ortaya çıkaran “Sınır Bölgelerinde Askeri Güvenin Artırılması Antlaşması” ve “Sınır 

Bölgelerinde Askeri Gücün Azaltılması Antlaşmasını” imzalamıştır (Özberk, 2010: 50). 
 

Üçüncü toplantı 3 Temmuz 1998’de Kazakistan’ın başkenti Almatı’da olmuştur. Bu toplantıda bir kez 

daha sınır ve savunma konularından daha geniş çerçeveye açılınmış, ekonomik işbirliği konusundaki 

antlaşmalar daha ön plana alınmıştır. Bölge kalkınmasını sağlamak için ekonomik işbirliğine gerek olduğu 
vurgulanarak, bu doğrultuda 3000 km’lik Kazakistan’dan Batı Çin’e gidecek büyük bir boru hattı yapılması 

gündeme gelmiştir. Görüşmelerde aynı zamanda uluslararası suçlar ve dinci akımlarla mücadele gibi konular 

gündeme gelmiştir. Almatı Zirvesi sonrasında, sınır sorunları için önemli adımlar atılmıştır. Kazakistan ve Çin 
arasındaki sınır meselesi halledilmiştir (Akman, 2015: 313). 

 

Boris Yeltsin ve Jiang Zemin'in de katıldığı ve Şanghay Beşlisi'nin 25 Ağustos 1999 tarihinde Bişkek'te 
gerçekleştirilen Dördüncü Zirvesi, Amerikan karşıtı politikaların yoğun olarak vurgulandığı bir toplantı 

olmuştur. Çok kutupluluğun öneminin vurgulandığı zirve, insan hakları ihlali iddialarının herhangi bir ülkenin 

içişlerine karışmak için bahane olamayacağının altını çizmiştir. Bişkek Zirvesi o zamana kadar yapılan Şanghay 

toplantıları içerisinde en sert Amerikan karşıtı bir tavrın sergilendiği toplantı olmuştur (Çolakoğlu, 2004: 179).  



 
 

Şanghay Beşlisi Dördüncü Zirveye dek grup içinde yaşanan sınır sorunları, askersiz alanlar oluşturma, 

azınlıklarının sınır geçişleri gibi iç hesaplaşmalara yönelik sorunlara çözüm bulmaya çalışan bir topluluk niteliği 

taşımaktaydı. 1999 yılının Ağustos ayında yapılan Bişkek Zirvesi’nde üye devletler ortak bir deklarasyon 

yayınlayarak terörizm, ayrılıkçılık, uyuşturucu ticareti, silah kaçakçılığı, yasadışı göç ve dini aşırıcılıkla 
mücadele konusunda işbirliği yapacaklarını duyurdular. Bu kararı 2000 yılında üye devletlerin ortak bir Anti 

Terörizm Merkezi kurma kararı izlemiştir (Oğan, 2009: 30-31). 

 
5 Temmuz 2000 tarihinde, Tacikistan’ın başkenti Duşanbe’de yapılan Beşinci Zirveye Şanghay 

Beşlisine üye devletlere ek olarak Özbekistan’ın çağırılması ve zirve sonucunda Duşanbe Deklarasyonu olarak 

anılan deklarasyon imzalanması toplantıya damgasını vurmuştur (Akman, 2015: 313). Deklarasyonda ilk dört 
zirvenin değerlendirmesi yapılmış, karşılıklı güven ve başarılar dile getirilmiş, etnik ayrılıkçılıkla, uluslararası 

terörizmle, silah ve uyuşturucu kaçakçılığı ve yasadışı mülteci hareketleri ile olduğu kadar, dini fanatizmle de 

mücadele toplantının temel konularını teşkil etmiştir (Yücel, 2008: 55). 

 
Şanghay Beşlisi’nin Haziran 2001’de Şanghay’da yapılan Altıncı Zirvesinde Özbekistan üyeliğe kabul 

edilmiş ve bu bölgesel kuruluşun adı Şanghay İşbirliği Örgütü olarak (ŞİÖ) değiştirilmiştir. Bu zirveden sonra 

kuruluşun bölgesel sınır sorunlarını çözmekten daha fazla misyon yükleneceğinin sinyalleri açık bir biçimde 
ortaya konulmuştur (Çolakoğlu, 2004: 181). 

 

Özbekistan’ın katılımıyla kuruluşu açıklanan Şanghay İşbirliği Örgütü’nün ikinci toplantısı Haziran 
2002 yılında Petersburg’da yapılmıştır. Altı üyenin imzalarıyla, kurulan Şanghay İşbirliği Örgütü’nün ana 

sözleşmesi, bu toplantıda imzalanarak resmiyet kazanmıştır. Yapılan bu sözleşmede örgütün amacı, ilkeleri, 

yönetim yapısı, işleyiş usulleri belirlenmek olmuştur (Akman, 2015: 313). Mayıs 2003 Moskova Zirvesi’nde 

ŞİÖ liderleri, organizasyonun yasal organlarını ve mali yapısını düzenleyen belgeleri onaylamışlardır1.  
 

ŞİÖ’nün misyonu Ağustos 2007 Bişkek Zirvesi’nde dönemin Rusya Devlet Başkanı Putin’in “tek 

kutuplu dünya kabul edilemez” sözüyle belirtilmiştir (wikipedia, 2016). Bu ifadeden yola çıkarsak, örgütün asıl 
amacının ABD karşısında batıya karşı alternatif ve etkili blok oluşturmak olduğunu söyleyebiliriz.  

 

ŞİÖ ulus-devlet temelinde eşit üyelerin yer aldığı uluslarüstü değil, uluslararası bir örgüttür (Örmeci, 

2011). Şanghay İşbirliği Örgütü’nün iki daimi organı bulunmaktadır. Bunlardan ilki Pekin’deki “Sekreterlik”, 
diğeri ise Taşkent’te yer alan “Terörizme Karşı Bölgesel Yapı’dır”. Teşkilatın yapısı incelendiğinde üye 

devletlerin tamamen eşit haklara sahip olduğu ve kararların uzlaşma ile alındığı görülür. 

 
ŞİÖ’ye üye devletler Rusya, Çin, Tacikistan, Kırgızistan, Kazakistan ve Özbekistan’dır. Diyalog 

Ülkeleri Türkiye, Sri Lanka, Azerbaycan, Beyaz Rusya, Ermenistan ve Kamboçya’dır. ŞİÖ’nün Gözlemci 

Devletleri ise Afganistan, İran, Hindistan, Pakistan, Moğolistan’dır (Yardımcıoğlu ve Koçarslan, 2012: 166). 
Şanghay İşbirliği Örgütü’nün en cesur kararı İran’ın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin iki daimi üyesi 

olan Rusya ve Çin tarafından örgüte kabul edilmesi olmuştur. ABD’nin yalnızlaştırma politikası güttüğü İran’ın 

bölgesel ve küresel barış, istikrar ve güvenlik amacıyla oluşturulan Şanghay İşbirliği Örgütü’nde yer alması 

Rusya ve Çin’in dış politika ve güvenlik önceliklerini yeniden belirledikleri bir milat olmuştur (Adıbelli, 2009: 
276-277).  

 

ABD’nin 2001 yılındaki Afganistan’a yönelik askeri harekatıyla başlayan Orta Asya’ya yönelik 

politikaları başta Çin ve Rusya olmak üzere bölge ülkeleri tarafından dikkatle takip edilmiştir. ŞİÖ, ABD’nin 
bölgeye adımını attığı 2001 tarihinde böyle bir atmosfer içinde kurulmuştur. Yeni Varşova Paktı ya da doğunun 

NATO’su söylemleriyle anılan ŞİÖ Avrasya bölgesinin dörtte üçünü ve dünya nüfusunun beşte birini kapsaması 

bakımından Orta Asya’da ABD politikaları ve etkilerine karşı ciddi bir mücadele içinde bulunmaktadır (Çakır, 

2010: 100-101). 

 

                                                             
1 ŞİÖ’nün Organları: Devlet Başkanları Konseyi, Hükümet Başkanları Konseyi, Dışişleri Bakanları Konseyi, Ulusal 

Koordinatörler Konseyi, Temsilcilikler Konseyi, Sekretarya, Bölgesel Anti-Terör Ajansı’dır (wikipedia.org, 2016). 



 
 

ŞİÖ, kendi üyeleri arasında var olan farklılıkları ekonomik bütünleşme ile ortaklığa ve ileride büyük 

olasılıkla ittifaka dönüştürme ve böylece bölgede hem istikrarlı bir kalkınma hem de kapsamlı bir güvenlik ağı 

oluşturma potansiyeline sahiptir. ŞİÖ, bölgede ancak bu türden bir bütünleşmeyi gerçekleştirerek NATO’nun 

Orta Asya’daki genişleme planlarına alternatif oluşturabilir. Üye devletler potansiyel birikim, deneyim, tecrübe 
ve kazançların farkında oldukça ekonomik alanındaki işbirliği mümkün görünmektedir. Var olan enerji 

potansiyeli ve dünyanın giderek artmakta olan enerji ihtiyacı da göz önüne alındığında örgütün dünya siyasetine 

yön verebilecek bir güç olması kaçınılmazdır (Çomak ve Gökalp, 2009: 344). 
 

Rusya, ŞİÖ’yü ABD’nin küresel etkinliğine karşı askeri ve politik yönlerden güçlü bir blok yapmak 

istemektedir. Ancak Rusya’nın bu isteğini engelleyen beş faktör bulunmaktadır (Çakır, 2010: 101):  

 Birincisi, Çin, Rusya’nın ŞİÖ ile ilgili beklentilerini paylaşmamaktadır. ŞİÖ’nün politik ve askeri 

bir ittifak olmasından ziyade Çin, ŞİÖ’yü bir ekonomik örgüt olarak görmek istemektedir.  

 İkincisi, Çin, Kazakistan ve Kırgızistan, Rusya ve Özbekistan’a oranla ABD ile daha iyi ilişkilere 

sahiptir.  

 Üçüncüsü, Rusya, ŞİÖ’nün güçlü bir askeri ittifak olmasını istemesine rağmen, Çin’in daha da 

güçlenmesinden endişe duymaktadır.  

 Dördüncüsü, Özbekistan’ın ŞİÖ üyeleri olan komşuları Kazakistan, Kırgızistan ve Tacikistan ile 

olan ilişkileri iyi değildir. Ne Rusya ne de ŞİÖ bu ilişkileri düzeltecek gibi görünmemektedir. Aynı 

zamanda Rusya ve Çin kendi ulusal çıkarlarına gözetirken; diğer üye ülkelerin çıkarları aynı 
düzeyde önemsenmemesi de önemli bir sorun teşkil etmektedir. ABD, ŞİÖ kurulduktan sonra bölge 

ülkelerine yardımlarını arttırırken, ŞİÖ’nün lider ülkeleri olan Rusya ve Çin’in ise Orta Asya 

ülkelerine parasal yardımları yok denecek kadar azdır. Bu ortam içinde ABD’den büyük mali 
yardımlar alan Orta Asya Devletleri’nin ABD’ye karşı bir güç mücadelesi içinde yer almak yerine; 

daha dengeli adımlar atarak Çin, Rusya ve ABD arasında politik ve ulusal çıkarlarına göre hareket 

edecekleri düşünülmektedir (Çakır, 2010: 103). 

 Beşincisi, ŞİÖ’ye yeni üyeler kabul edilmesinin yaratacağı avantaj ve dezavantajlar konusunun 
açıklığa kavuşmamış olmasıdır. Pakistan ve İran çok istekli olmalarına rağmen örgüte tam üye 

olarak kabul edilmemişlerdir. Rusya yeni üye kabulleriyle örgüt içindeki etkinliğinin azalacağını 

düşünmektedir. Diğer taraftan örgüte yeni üye alınmaması örgütün etkinliğini azaltmaktadır. 

 

Tüm bu problemler ABD ve NATO’nun politikalarına karşı Çin ve Rusya’nın şekillendirdiği bir 
stratejik diyalog olan ŞİÖ’nün küresel güç mücadelesindeki etkinliğini kırmaktadır. 

 

4. AVRASYA BİRLİĞİ 
 

Avrasya sözcüğü Avrupa ve Asya kelimelerinin (“avr” ile “Asya”) birleşmesinden oluşur. Avrasya adı 

da “Heartland-Kalpgah” olarak geçmektedir. Başka bir deyişle, bu terim dünyanın merkezini ifade etmektedir. 

Ayrıca “Kalp bölgesi” kavramını, şu ünlü söylemle eşdeğer olarak anılır: “Doğu Avrupa’ya hükmeden, kalp 
bölgesini yönetir; Kalp bölgesine hükmeden, dünya adasını yönetir; Dünya adasına hükmeden, dünyayı 

yönetir.” (Özder, 2013: 66-70). Harita üzerinde çizilmiş bir sınırı bulunmayan bu bölgenin, Orta Asya'dan 

Kafkasya'ya ve Balkanlar'a kadar uzandığı konusunda bir görüş birliği vardır. Avrasya’nın bölgeleri 
incelendiğinde; Balkanlar, Karadeniz, Kafkaslar, Ortadoğu ve Orta Asya ön plana çıkmaktadır (Çeçen, 2006: 

413-415). Avrasya Dünya GSMH’nın % 60 ve bilinen dünya enerji kaynaklarının ¾’ünü kapsamaktadır 

(Brzezinski, 2016: 52-53). 

 
Avrasya Ekonomik Topluluğu/Birliğinin (AET) temelleri 1994 yılında Kazakistan Cumhurbaşkanı 

Nursultan Nazarbayev’in “ortak pazar” fikriyle atılmıştır (tuicakademi.org, 2016). 29 Mayıs 1996’da Rusya 

Federasyonu, Beyaz Rusya, Kazakistan ve Kırgızistan arasında oluşturulan Gümrük Birliği’ne 1999 yılında 
Tacikistan’ın da dâhil olmasıyla 12 Ekim 2000’de Avrasya Ekonomik Topluluğu kurulmuştur. 30 Mayıs 

2001’de yürürlüğe giren AET Antlaşmasına, 2006 yılında Özbekistan’ın da tam üyelik statüsüyle Mayıs 

2002’de Moldavya ve Ukrayna, Nisan 2003’de ise Ermenistan gözlemci statüsü ile katılmıştır. Örgütün 
entegrasyon komitesi Rusya’nın başkenti Moskova’da ve Kazakistan’ın Almatı şehrinde faaliyet göstermektedir 

(Saraç, 2008: 87).  



 
 

1995’te Rusya ve Belarus arasında imzalanan Gümrük Birliği antlaşmasına uzanan ve hayata 

geçirilmesi için Mayıs 2014 tarihinde Rusya, Kazakistan be Belarus tarafından imzalanan Avrasya Ekonomik 

Birliği Ekim 2014’te Ermenistan, Aralık 2014’te de Kırgızistan’ın katılımları sonucu 1 Ocak 2015 tarihinde 

yürürlüğe girmiştir (Tüfekçi, 2016). 
 

Avrasya Birliği’nin kuruluşundaki anlam ve hedefleri şu şekilde sıralayabiliriz (İşyar, 2012: 2-3): 

 Birliğin ilk hedefi; Amerikan dolarının bölgede dolaşımını minimum düzeye indirmektir. 

Kazakistan Cumhurbaşkanı Nazarbayev “büyük kalem malların satışında kendi dövizlerimizden, 
yani Kazakistan Tengesi, Ruble ve Belarus Rublesinden faydalanmamız gerekiyor” ifadesi ile 

doların bu coğrafyada dolaşımının azaltılacağının sinyalini vermiştir. 

 İkinci hedef; birliğin gıda, enerji, eğitim ve diğer tüm alanlarda işbirliği içerisinde olmaktır.  

 AEB’nin Ortak Savunma Birliği gibi oluşumlarla da desteklenmesi söz konusu olabilir. 1992 

Teşkent Antlaşmasıyla kurulan “Kolektif Güvenlik Antlaşması Sistemi” savunma sisteminin 
temelini oluşturmaktadır. “Avrasya’nın NATO’su” olarak da bilinen bu teşkilat Avrasya Birliği’nin 

birbirinden nispeten bağımsız-paralel gelişen işbirliği-entegrasyon süreçleri dâhilinde 

değerlendirilebilir. 

 Bir diğer hedef; Avrasya Birliğini Asya-Pasifik bölgesinde etkili kılarak, günümüz dünyasının 

kutuplarından biri haline getirmektir.  

Üye ülkeler arasında mal, hizmet, sermaye ve işgücü dolaşımını serbest hale getirmeyi amaçlayan bu 
ekonomik birliğe Batı dünyasından “ortak pazar” fikrini AB’den ilham aldığı yönünde sert eleştiriler 

gelmektedir. Avrasya Ekonomik Birliği’ne sıkça yapılan eleştiri Rusya’nın Sovyetler Birliği’ni yeniden inşa 

etme arzusu taşıdığı yönündedir (Tüfekçi, 2016). Rusya bu yöndeki eleştirileri defalarca reddettiyse de birliğin 
şimdiye dek Orta Asya’da istenilen ekonomik gelişmeyi gösterememesi siyasi yönünün ağır bastığı iddialarını 

doğrular niteliktedir. 

 

 5. STRATEJİ SAVAŞLARINDA ABD, ÇİN VE RUSYA 

 

Soğuk Savaş yılları boyunca iki kampın etrafında kümelenen dünyada uluslararası ilişkiler günümüze 

kıyasla çok daha öngörülebilir ve basittir. Bu dönemde düşman açık, tehdit ise nettir. İdeolojik olarak Batı 
kapitalizmi ve demokrasisine karşı Doğu Bloğunun komünizm ve totalitarizmi, askeri açıdan ABD’nin nükleer 

kapasitesine karşı ise Sovyetlerin nükleer silahları, NATO’ya karşı ise Varşova Paktı somut düşmanlık ve açık 

tehdit oluşturmaktadır (Kandemir, 2011: 122).  
 

1991 Berlin Duvarı’nın yıkılışının ardından iki kutup arasında yaşanan nükleer ve konvansiyonel savaş 

korkusu yerini etnik çatışmalar, doğal kaynaklar ve enerji, ekonomik rekabet, sivil teknolojinin askeri amaçlarla 

kullanımı, din ve insan haklarını içeren kimlik meseleleri ve mülteci sorunu gibi meselelere bırakmıştır. Soğuk 
Savaş’ın sona ermesinden sonra oluşan belirsizlik ortamında da devletler ister istemez jeopolitik projeler 

üretmeye başlamışlar ya da en azından, üretilen jeopolitik projelerin bilinçli veya bilinçsiz bir şekilde birer 

parçası durumuna gelmişlerdir (Baysoy, 2009: 75-76). 
 

Soğuk Savaş sonrası dönemde ABD tek süper güç olarak varlığını devam ettirmiştir. Rusya ise 

ABD’nin arkasından ikinci güç olarak yeniden süper güç olma yolunda stratejiler izlemektedir. Ancak gücü 
ABD’yi doğrudan karşılamaya yetecek düzeyde değildir. Rusya’nın ABD’yi yakalama ihtiyacı için önemli bir 

müttefik adayı olarak gördüğü Çin küresel düzeyde etkili bir aktör olarak karşımıza çıkmaktadır.(Çınar, 2008: 

24). Yeni yüzyılda gerçekleşen kaynak savaşlarında Rusya ve ABD’den hangisinin hegemon güç olacağı ya da 

ikili stratejik çatışmaların Çin gibi üçüncü bir süper gücü doğurup doğurmayacağı fikri yeni uluslararası 
sistemin dinamiklerini oluşturmaktadır.  

  

Dünya yeni yüzyılın henüz başında Afganistan ve Irak’taki iki sıcak savaşla tanışmıştır. Her iki savaşta 
da başı çeken aktör günümüzün baskın gücü olan ABD’dir. Ancak Sovyetler Birliği’nin mirasçısı olarak 

yeniden süper güç olma gayretindeki Rusya ve süper güç olabilecek bir potansiyele sahip olduğu öne sürülen 

Çin de uluslararası politikada yakından takip edilen iki diğer aktördür. Bu üç ülkenin çıkarlarının çatıştığı Orta 



 
 

Asya, enerji açısından 21. yüzyılda son derece önemli bir bölge olmaktadır ve şu anda üç güç de Orta Asya’da 

faal haldedirler (Çınar, 2008: 21-22).  

 

20. yüzyılda büyük güçlerin mücadele alanı Doğu Avrupa bölgesi iken, 21. yüzyılda Doğu Asya (Asya-
Pasifik) yeni mücadelenin gerçekleşeceği coğrafya olarak görülmektedir (Dedekoca, 2013: 5). Rusya, Çin, AB 

ve ABD arasındaki enerji özelindeki ilişkiler, günümüzün jeopolitik mücadelesine örnek oluşturabilecek 

niteliktedir. Soğuk Savaş’ın ardından büyük güçler arasında bittiği düşünülen güç politikaları daha kapsamlı bir 
şekilde sürmektedir (Baysoy, 2009: 75-76).  

 

ABD’nin 11 Eylül 2001 saldırılarına dek Orta Asya’ya olan ilgisi ekonomi (enerji kaynakları) 
boyutunda olmuştur. ABD strateji uzmanlarının 1990’ların ortasından itibaren Orta Asya ve Kafkaslar’ı 

“merkez bölge” olarak nitelendirilmesi, bölgeye yönelik ekonomi temelli yaklaşıma siyasi ve askeri boyutların 

da eklemlenmesi sonucunu doğurmuştur (Erhan, 2003: 6). ABD yönetiminin Rusya’nın bölgede enerji karteli 

olma ve orta-uzun vadede tekrar bir süper güç olma çabalarının önüne geçecek politikalar izlemesi (Baysoy, 
2009: 71) Orta Asya Bölgesine duyduğu ilginin askeri ve siyasi ayağını oluşturmaktadır. Soğuk Savaş 

Dönemi’nde olduğu gibi sonrasında da Orta Asya bölgesine ikincil önem atfeden ABD, Orta Asya üzerinden 

Rusya’nın güçlenmesini kontrol edebileceği fikrindedir. ABD gelecek okumalarıyla Avrasya’yı jeopolitik eksen 
olarak görmeye başlamış ve Brzezinski’nin Avrasya’yı yönetenin tüm dünyaya hakim olacağı tespitinden 

hareketle bölgede aktivitesini arttırmıştır. Bu durumda “Amerika için en önemli jeopolitik ödül Avrasya’dır” 

(Brzezinski, 2016: 51-52). 
 

ABD, coğrafi açıdan okyanuslarla, zayıf ve dost komşu ülkelerle çevrilidir. Bu özelliği ona küresel 

anlamda aktif olma fırsatı vermektedir. ABD bölgesel sorunları olmayan etnik problemlerini çözmüş bir ülke 

olarak iç işlerinde rahat bir konumdadır. Bu özelliğiyle rakip ülkeler Çin ve Rusya’dan ayrılmaktadır. Ayrıca 
bütün ülkelerin büyük ölçüde ABD’ye ihtiyaçları vardır. Çünkü ABD ülkelere önemli bir pazar sağlayabilir, 

teknoloji, silah ve diplomasi alanında destek olabilir (Koç, 2006: 35). Nitekim Orta Asya ülkeleri de ABD’nin 

kendisine sağlayabileceği imkânların bilincindedir. ABD ve Orta Asya ülkelerinin 26 Eylül 2015’te oluşturulan 
C5+1 formatı2 (avim.org.tr, 2016) ortak konular ve çıkarlar bağlamında sağlanan işbirliğinin önemli bir 

göstergesidir. ABD ile işbirliği yapmak Orta Asya ülkelerine vazgeçilemeyecek imkânlar sunmaktadır.  ABD ile 

kurduğu ilişkiler sayesinde Orta Asya ülkelerinde Rusya’nın “Yakın Çevre Doktrini’yle” bölgede kurduğu 

baskılar azalacaktır. Aynı zamanda bölgede varlığını gösteren ABD sayesinde güvenilir ve istikrarlı bir 
görünüme kavuşacak olan Orta Asya ülkeleri yabancı yatırımcıların girmekten çekindiği, güvensiz bir bölge 

olmaktan çıkacaktır. ABD tarafından bakıldığında ise bu ortaklık ABD’nin Orta Asya Bölgesi’nde aktif bir rol 

almasını sağlayacaktır.  ABD’nin Orta Asya’daki etkinliği de ona Rusya ve Çin’i dengeleyici bir güç olma 
fırsatı tanıyacaktır. 

 

Orta Asya’daki ABD, Rusya ve Çin arasındaki stratejik savaşlar, ülkelerin dünya ekonomi politik 
sistemindeki yerini belirlenmesinde stratejik bir unsur olan enerji düzleminde gerçekleşmektedir (Baysoy, 2009: 

65). Güç mücadelesinin temel aktörlerinden olan ABD, enerji ve dış politika arasındaki bağı bilinçli bir şekilde 

kurarak Rusya'nın Bağımsız Devletler Topluluğu ülkeleri üzerindeki denetimini zayıflatabilmek için, 

Moskova'nın enerji kaynaklarına dayalı manevralarını engellemeye çalışmıştır. ABD’nin 1995 yılında 
Rusya’dan değil de Türkiye’den geçen boru hattını desteklemiş, parasını ödeyemeyen Ukrayna'ya doğalgaz 

göndermemeyi kesmemesi için Türkmenistan'a baskı yapmış ve Kazakistan'a, “Moskova'nın petrol vanasını 

kapatması halinde” Kazakistan’ı destekleyeceği yönünde garantiler vermiştir. Bunların tümü ABD’nin enerji 
temelli stratejilerle bölgede etkili olmaya çalıştığını göstermektedir (Erhan, 2003: 5).  

 

5.1. Rus-Çin Yakınlaşması 
ABD’nin, Orta Asya’da ve Orta Doğu’da ortaya çıkan güç boşluklarının doldurulmasına ve enerji 

kaynaklarının kontrolüne yönelik bir strateji geliştirmesi, Çin ve Rusya’nın, ABD’yi ortak tehdit olarak 

algılamasına yol açmıştır. Çin ve Rusya güvenlik kaygısı, enerji faktörü ve süper güç olma isteği gibi nedenlerle 

zorunlu işbirliğine yönelmişlerdir (Çağlayan, 2008: 29).  
 

                                                             
2  C5+1 Ülkeleri: ABD, Türkmenistan, Kazakistan, Tacikistan, Özbekistan ve Kırgızistan’dır (dunyabulteni.net, 2016). 



 
 

20. yüzyılın ikinci yarısından sonra inişli çıkışlı bir hal alan Rusya-Çin ilişkileri, 21. yüzyılda 

uluslararası alanda giderek önem kazanan bir konu haline gelmiştir (Kamalov, 2008: 170). Soğuk Savaş sonrası 

dönemde Çin’in potansiyel bir güç olarak uluslararası sistemde kendini göstermesi, mevcut güç dengelerinde 

değişikliğe yol açmıştır (Çağlayan, 2008: 29).  
 

Nisan 1997’de uluslararası alandaki tek kutupluluğa ve ABD hegemonyasına karşı “Çok Kutuplu 

Uluslararası Düzen için Bildiriyi” imzalamaları Rus-Çin ittifakının ilanı olmuştur. 1998’de dönemin Rusya 
başbakanı olan Primakov, Rusya, Çin ve Hindistan’dan oluşacak bir “stratejik üçgen” den bahsetmiştir 

(Hekimoğlu, 2007: 237). Rusya Devlet Başkanı Putin’in 2000’de Duşambe’de toplanan Şanghay Zirvesi’nde 

“Çin bizim için bütün alanlarda stratejik ortağımızdır” açıklaması da (Hekimoğlu, 2007: 244) Çin ve Rusya’nın 
ortak çıkarları için (ekonomi ve enerji temelli) stratejik işbirliği adı altında birleştiğini ortaya koymaktadır 

(Çağlayan, 2008: 29). Batı tarafından Soğuk Savaş dönemi bloklaşmasına benzetilen Moskova-Pekin işbirliği 

her iki ülkenin ticaret hacminin arttırmasına olanak sağlayacaktır (Özel, 2012: 43). 

 
Rusya’nın önemli derecede gaz ve petrol rezervlerine sahip olduğu göz önüne alındığında, enerji konusu 

daha da hassas bir niteliğe kavuşmaktadır. Büyük enerji potansiyeli, Rusya’yı marjinal değil, bölgesel ve küresel 

bir aktör haline getirmektedir. Dolayısıyla, Rusya’nın enerji kaynaklarını nasıl ve ne amaç uğruna 
kullanacağının, Soğuk Savaş sonrası dünyanın siyasi ve ekonomik yapısında belirleyici olacağı ileri sürülebilir 

(Baysoy, 2009: 61). Rusya’nın ana enstrümanının silahlar değil enerji olacağını beyan eden Putin’in 21 Aralık 

2004’teki Rusya Federasyonu Güvenlik Konseyi toplantısında Rusya’nın orta vadede dünya enerji liderliğini 
özellikle vurgulaması (Soylu, 2007: 9) gaz ve petrol gibi zengin doğal kaynaklarını diplomatik bir araç olarak 

kullandığını göstermektedir. 

 

Çin ve Rusya arasında enerji alanında nihai bir uzlaşının sağlanması ile Rusya enerji kaynaklarını 
Pasifik Bölgesi’ne ulaştırma imkânı bulacak ve en büyük müşterisi de Çin olacaktır. Bu, Avrupa Birliği’ne karşı 

Rusya’nın eline Çin kozunu verecek ve AB bundan olumsuz etkilenecektir. Ayrıca Rusya, Belarus, Kazakistan 

arasında yapılan gümrük birliği ve 1 Ocak 2015’te resmen kurulan Avrasya Birliği Rusya’nın bölgedeki 
hâkimiyetini arttıracaktır. Bu işbirliği sayesinde Rusya’nın enerji kaynaklarına ihtiyaç duyan Çin de Orta 

Doğu’ya olan enerji bağımlılığına azaltacak ve en önemlisi ABD ve Batı’nın Çin’i çevreleme politikasını 

zorlaştıracaktır (Özel, 2012: 43). 

 

5.2. Çin: Küresel Güç 

“Bırakın Çin uyusun” demişti Napolyon, “uyanırsa dünyayı sallar”. 2008-2009 Ekonomik Krizi 

sonrasında Batı’dan Doğu’ya kayan ekonomik güç, yıllardır beklenen bir gidişatı doğrulayarak, Napolyon’un 
tahminini doğru çıkarmıştır (Roskin ve Berry, 2014: 353). 

 

Soğuk Savaş sonrası dönemde ABD ve Avrupa’nın yanında “dünya düzenini şekillendiren” güç olarak 
yerini alan Çin nüfusunun büyüklüğü, sahip olduğu ekonomik potansiyel, kurduğu ve dâhil olduğu askeri 

ilişkiler ile, sadece ABD’nin “global stratejik üstünlüğünü” değil, 1945’den bu yana “dünya stratejik dengesini” 

etkilemesi ile de ön plana çıkmaktadır (Dedekoca, 2013: 5).  

 
2010 yılına gelindiğinde durağan Japonya’yı gölgede bırakıp dünyanın ikinci ekonomisi haline gelen 

Çin artık dünyanın en büyük enerji tüketicisi konumuna yükselmiştir (Roskin ve Berry, 2014: 353). Artan 

sanayileşmenin enerji harcamasını da arttırdığı Çin’in, dünya piyasasındaki enerji tüketimi 1996’da %9,6 
olurken, 2020’de bu rakamın %16,1’e çıkması beklenmektedir. 2020’li yıllarda petrole bağımlılığı % 80’e 

varacaktır (Çınar, 2008: 36). Kısacası 21. yüzyılda kaynakların denetimi konusu Çin’in gelişimini yakından 

ilgilendirmektedir. 
 

Geçmiş dönemlere baktığımızda, büyük güçlerin uluslararası politik ve askeri alandaki büyük 

etkilerinden önce, ticari güç olarak uluslararası önem kazandığını görebiliriz. (Dedekoca, 2013: 7). Çin’in adının 

son yıllarda dünya ticaretinde hegemon güç olarak sıkça anılmaya başlaması ile yeni süper güç olacağı 
yönündeki değerlendirmeleri de beraberinde getirmiştir. Ekonomik büyümesi büyük oranda üretim artışına 

dayanan Çin Dünya Gayrisafi Milli Hasılasının %15,1’ine sahiptir (Narin, 2015: 3). Küresel ekonomideki payı 



 
 

ile adından sıkça bahsettiren Çin stratejik ortaklıkların şekillendirdiği yeni uluslararası sitemin odak 

noktasındadır. 

 

6. SONUÇ 
 

Avrupa Devletleri II. Dünya Savaşı sırasında büyük bir yıkım yaşamış olmasına rağmen köklü bir 

Sanayi Devrimi üretim ve ticaret tecrübesine sahiptir. Avrupa’nın bu üç yüz yıllık tecrübesine karşılık 
Türkiye’nin son otuz yılda bir sanayileşme serüveni olmuştur. Bu karşılaştırma neticesinde Türkiye’nin bu 

oluşumlar karşısındaki yetersizliğini anlamak mümkün olmaktadır. 

 
Askeri harcamalar şüphesiz bir ülke bütçesinin en büyük giderini oluşturmaktadır. Askeri harcamaların 

bütçedeki payının % 60’lar civarında olduğunu düşünürsek, bu tip yatırımları bu alanda kullanmayıp üretim, 

eğitim, sağlık, sanayileşme, lojistik ve iletişim gibi alanlara aktarılması sonucunda AB ülkeleri savaşın 

yıkıntılarından hızla kurtularak büyüme ivmesi kazanmıştır. Türkiye’de 1930’larda Sovyet bilim adamlarına ve 
1945 Marshall yardımı dolayısıyla Amerikalı bilim adamlarına yaptırılan incelemelerle Türkiye’nin bir tarım 

ülkesi olduğu sonucuna varılmıştır. Avrupa sahip olduğu avantajlarla hızla mesafe alırken, tarıma dayalı 

endüstrileşme ve ekonomik yapı dizayn eden Türkiye sanayileşmede önemli bir ilerleme kaydedememiştir. Tabi 
burada nüfus, eğitim, ulaşım gibi faktörlerin de etkisi oldukça önemli bir yer tutmaktadır. Dünya’da gelişmişlik 

seviyesi sofistike mamul üretimi ile mukayese edildiğinde Türkiye 72. sırada yer almaktadır. Bu konumu 

itibariyle Türkiye Avrupa Birlik içinde ekonomik gücüyle etkili olamayacaktır.  
 

Avrupa Birliği’nin temellerinin atıldığı 1950’li yıllarda Türkiye Menderes Dönemi’ni yaşamaktaydı. Bu 

dönem Türkiye’nin Birleşmiş Milletler ve NATO aracılığıyla, Sovyet tehdidi karşısında ABD ile sıcak ilişkiler 

kurduğu yıllara tekabül etmektedir. Türkiye bu dönemde dışa açılma faaliyetinde önemli ilerlemeler kaydetse 
de; Avrupa Birliği’nin temelde sahip olduğu ekonomik etkinliklerde süreklilik, yaşam düzeyinin hızla 

yükseltilmesi gibi kriterleri yakalaması mümkün değildi. Ekonomik yetersizliği, Amerika’ya olan bağımlılığı ve 

iç siyasi dinamiklerde istikrarsızlaşma süreci (27 Mayıs askeri darbesinin yaşandığı süreç) bu oluşumda 
Türkiye’yi oldukça zayıf bırakmıştır.  

 

Türk dış politikasında Avrasya yöneliminin başlangıcı jeopolitik olarak Avrupa ve özellikle AB üyeliği 

boyutuyla birlikte anlam bulmaktadır. 1990’ların sonunda AB genişleme sürecinin dışında bırakılan Türkiye 
jeopolitik bir proje olarak Avrasyacılığı sıkça dillendirmeye başlamıştır (Erşen, 2013: 17). Avrasya ilgisi ilk 

etapta AB’ye karşı bir denge unsuru olarak gündeme geldiyse de Birlik liderlerinin (Kazakistan Cumhurbaşkanı 

Nazarbayev’in daveti) Türkiye’nin Birliğe katılımına yönelik yoğun çağrıları bu durumu değiştirmiştir. 170 
milyonluk bir nüfus ile 2,7 trilyon dolarlık bir ekonomik hacme sahip olan Birlik aynı zamanda Rusya ve 

Kazakistan’ın sahip olduğu doğalgaz ve petrol rezervleri açısından da Türkiye için önemli bir fırsattır.  Fakat 

Türkiye’nin AB ile oluşturmuş olduğu Gümrük Birliği uluslararası hukuk açısından Avrasya Ekonomik 
Birliği’ne katılmasına engel olmaktadır (Tüfekçi, 2016). Türkiye’nin her iki oluşuma da üye olması gümrük 

birliği açısından mümkün olamayacağından Avrupa Birliği ve Avrasya Ekonomik Birliği arasında özel bir 

ticaret antlaşmasının imzalanması halinde sorun çözülecektir (abhaber.com, 2016).  

       
Türkiye’nin ŞİÖ’ye olan ilgisi örgütün kurulduğu dönemden bu yana istikrarlı bir şekilde 

sürdürülememiştir. Türkiye örgütü yakından takip etmemiş bu yüzden de örgütün bölgeye olası hakimiyeti 

karşısında alternatif stratejiler geliştirememiştir (Çağlayan, 2008: 5-11). Şanghay İşbirliği Örgütü’nün 
Türkiye’nin gündemine girmesi de yine AB ile ilişkilerde durağanlaşma dönemine denk gelmiştir. Türkiye’nin 

elli yıldan fazla süredir devam eden ve tam üyelikle sonuçlanamayan AB serüveninden vazgeçmesi durumunda, 

alternatif stratejiler geliştirerek yakın bölgesine yönelebileceği fikri Çin’i oldukça endişelendirmektedir. Orta 
Asya ve Orta Doğu bölgelerinde Türkiye ile ortak çıkarlara sahip olan Çin, Türkiye’yi bir tehdit olarak 

algılamaktadır.  

 

Çin ve Rusya Türkiye’nin asla mutlak hakim güç oluşturamayacağı AB bölgesinde faaliyet göstermesini 
istemektedirler.  Şubat 2005’te dönemin Dışişleri Bakanı Abdullah Gül’ün Çin Ticaret Bakanı Bo Xilai (Bo 

Şilay) ile yaptığı görüşmede Çinli yetkililer Türkiye’nin hem AB hem de Asya Birliği’ne üye olma arzusunu 



 
 

“iki ayak farklı gemidedir” diyerek Çince bir deyimle eleştirmişlerdir (Bilgin, 2010: 161). Yaşanan bu olay 

Çin’in Türkiye’yi Asya coğrafyasında rol oynayan aktif bir güç olarak görmek istemediğini ortaya koymaktadır. 

Türkiye’nin Asya coğrafyasındaki en büyük üstünlüğü Türk kökenli halklarla kültürel bağların 

halihazırda bulunmasıdır. Bu durum da bölgeden uzak tutulması için geçerli bir sebeptir. Günümüzde her ne 
kadar etnosantrik düşünce etkisini kaybetmiş gibi görünse de bu parametreleri kullanarak Türki Cumhuriyetlerle 

işbirliği yapma olasılığımız AB, Şanghay ve Avrasya oluşumları içindeki konumumuzu belirlemektedir. Bu 

vaziyet Türkiye’yi alternatifsiz bir konuma getirirken potansiyel bir tehdit algılanmasına da neden 
olabilmektedir. 

 

Küresel ekonominin uygulandığı dünyada Özbekistan’daki Türk ticaret hacmi 1 milyar dolar 
civarındayken Çin’in bu ülkedeki ticaret hacminin 30 milyar doların üzerinde olması bu ülkü üzerindeki 

Türkiye’nin siyasal gücünü etkisiz hale getirmektedir. Akılcı ekonomik yatırımlar ve istikrarlı bir yapıyla 

Türkiye bölge için gerekliliğini vurgulayarak bu yapılar içindeki konumunu önemsemeden var olma seçeneğine 

yönelmelidir. Rusya’nın zenginliği ürettiği sofistike mamuller boyutunda değil, enerji ve savaş sanayi 
üzerinedir. Bu hiç de yadsınmayacak bir gösterge olsa da sanayileşme konusunda AB ve Çin’in oldukça 

gerisinde yer almaktadır. Rusya’nın Avrasya Birliği içindeki başat aktör rolünü üstlenmesi Şanghay İşbirliği 

Örgütü içindeki ve dünya konjonktüründeki yerini önemli ölçüde belirlemektedir. Türkiye’nin özellikle Avrasya 
Birliği içinde yer alması Rusya’nın uzun vadede birlikteki gücünü pasifize edecektir. Türkiye’nin Avrasya 

Birliği’nin içinde yer alma düşüncesi Rusya’dan çok ABD’nin bir temennisi olarak ortaya çıkmaktadır. 

Türkiye’nin Avrasya ve özellikle de Şanghay Birliğinde yer alması, ABD’nin hakim olduğu Asya-Pasifik ticari 
yapılanmasında emniyet sibobu görevini görecektir.  

 

Uluslararası arenada gerçekleşen güç mücadelesine baktığımızda; küresel rekabetin başat güç 

konumunda olan ABD ile yeniden süper güç olma gayretindeki Rusya’nın dünyaya hakim olma yolunda 
izledikleri stratejilerden oluştuğunu söyleyebiliriz. Modelski’nin başat güç (dominant power)3 kuramında ifade 

edilen tarihi tecrübelerden hareket edersek, iki güç arasındaki çarpışma ve mücadeleden üçüncü güç olarak 

Çin’in çıkacağını öngörebiliriz. Bu durumda stratejik bir kuşakta kuvvetli bir etki alanı kurmaya çalışan Çin, 
oluşan yeni sistemde başat güç konumuna yükselecektir. Tabi bu durum ABD ve Rusya tarafından da dikkatle 

izlenmektedir. Bu küresel stratejiler içinde Türkiye vazgeçilmez bir ortak konumundadır. Bu nedenle Türkiye ne 

tamamen zayıflatılır ne de güçlenmesine müsaade edilir. Küresel menfaatler çerçevesinde Türkiye ekonomik ve 

siyasal dengesini sağlamaya çalışacaktır. Fakat tarihe her zaman bu stratejilerin yön verdiğini de söylemek 
mümkün değildir. Kader adını verdiğimiz değişik gelişmeler ve faktörler Türkiye’nin ve dünyanın yolunu 

çizecektir. 
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