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Özet 

Rusya-Çin ilişkileri son birkaç on yıl içinde olumlu bir seyir izlemiştir. 
İki taraf arasında 1969 senesinde yaşanan sınır çatışmaları sonucunda Çin’in 
Sovyet bloğundan kopup ABD ile yakınlaşmasıyla kötüleşen ilişkiler, 1989’da 
Gorbaçov’un Pekin’e yaptığı ziyaretle tekrardan normalleşme yoluna girmişti. 
Yeltsin’in 1992’de Çin’i “dost ülke” olarak tanımlaması ve 1996’da “Rusya-Çin 
Stratejik Ortaklığının” deklare edilmesi ise, taraflar arasındaki ilişkilerin Soğuk 
Savaş sonrasındaki olumlu bir mecrada ilerlediğini gösteren önemli işaretlerdi. 
Müteakiben 2001 tarihinde imzalanan “Dostluk ve İşbirliği Anlaşması” tarafla-
rın tek kutuplu dünya düzenine karşıt duruşlarını müşterek şekilde ortaya koy-
dukları önemli bir irade beyanıydı. Bu adımları atarak Rusya ve Çin’in asıl 
amaçladığı ABD liderliğindeki Batı hegemonyasına karşı ortak bir itiraz seslen-
dirmek olmuştu. Nitekim taraflar, egemenlik hakkının ihlali olarak gördükleri 
Batı menşeli liberal müdahalecilik, insan hakları promosyonu ve demokrasi 
yayma girişimlerine dönük müşterek itirazlara sahiptir. Bu çerçevede taraflar, 
Batı hegemonyasının aşılıp, çok kutuplu bir dünya düzeninin hâkim kılmaya 
çalışmaktadırlar. Böylece, farklı güç merkezlerinden oluşan ve her bir büyük 
gücün kendi bölgesine hâkim olduğu bir düzen hedeflenmektedir. Bu hedef 
çerçevesinde Rusya ve Çin’in, birbirlerinin nüfuz alanına saygı duydukları ve 
yakın coğrafyalarında yaşadıkları krizlerde birbirlerine zımni destek sundukla-
rına dair işaretler mevcuttur. Örneğin Çin, Rusya’nın Gürcistan ve Ukrayna 
müdahaleleri sırasında Batı’ya kıyasla Rusya’ya dönük müsamahalı bir politika 
izlemiş; Rusya ise Güney Çin Denizi’ndeki sorunların uluslararasılaştırılmaması 
yönünde Çin’in muhataplarına çağrıda bulunmuştur. Verilen bu arka plan ışı-
ğında bu çalışmada, Rusya-Çin ilişkilerinin Soğuk Savaş sonrasındaki seyri 
incelenmiştir. Bu bağlamda Rusya-Çin ilişkilerinin daha güçlü bir boyut ka-
zanmasının önündeki imkân ve kısıtların neler olduğu sorusu irdelenmiştir. İki 
ülke arasında Soğuk Savaş sonrası başlayan ve Ukrayna krizi sonrası daha güçlü 
bir şekilde görülen yakınlaşmanın dünya siyasi dengelerinde kalıcı bir değişim 
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yaratma potansiyeli dikkate alındığında örneğin, iki ülkenin Batı hegemonyası-
na karşı bir ittifak içine girme olasılığı incelenmeye değerdir. Bu sorulara cevap 
aranırken, Saldırgan Realizm’in büyük güç siyasetine ilişkin ortaya koyduğu 
aksiyomlar (anarşi, saldırgan askeri güç, rasyonalite, niyetlerin bilinemezliği) 
kullanılmıştır. Bu teorik yaklaşım baz alınarak, büyük güçlerin ortak hareket 
etmesini mümkün kılan ya da sınırlayan etkenlerin neler olduğu ve bu etkenle-
rin Rusya-Çin ilişkisine dair nasıl bir tabloya işaret ettiği tartışılmıştır. Böylece, 
Rusya-Çin yakınlaşmasının dünya siyasi dinamiklerine ne şekilde etki edebile-
ceği ve kalıcı bir değişim yaratma potansiyeli incelenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Çin, Rusya, ABD, Batı Hegemonyası, Saldırgan 
Realizm. 

 

RUSSIA-CHINA RELATIONS: FACILITATING AND INHIBITING 

FACTORS FOR CONVERGENCE 

Abstract  

Russia-China relations in recent decades indicate a positive trend. During 
the Cold War, the 1969 border conflict between two sides had led China to 
break off with the Soviet camp and restore diplomatic ties with the US. Tense 
atmosphere lasted until Gorbachev’s Pekin visit in 1989, which marked a new 
beginning in bilateral relations. After the Cold War, Yeltsin’s characterization 
of China as a “friendly state” in 1992 and the declaration of “Russia-China Stra-
tegic Partnership” in 1996 were notable steps for further improvement. The year 
2001 marked another landmark in bilateral relations, thanks to the signing of the 
“Sino-Russian Friendship Treaty” through which the two sides revealed their 
common stance against U.S-led Western hegemonic order. This order causes 
uneasiness for China and Russia, not least because of its embodiment of prac-
tices like liberal interventionism and human rights and democracy promotion. 
For them, such practices are a breach of sovereignty which results from Western 
hegemonic order. Hence, the two actors converge on the common goal of elimi-
nating Western-centrism and accomplishing the transition into a multipolar 
world. In this respect, they envision a world order in which multiple power cen-
ters exist and each great power dominates its own region. This agreed upon 
principle is manifest in certain gestures. For example, they tend to respect each 
other’s sphere of influence and provide tacit support when its counterpart faces 
a regional crisis. Compared to the West, China acted in a tolerant manner to-
ward Russia during the latter’s interventions against Georgia and Ukraine. And 
Russia, in line with China’s position, called upon involved parties not to inter-
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nationalize problems in the South China Sea. Against this background, this 
work will attempt to trace the development of Russia-China relations in the 
Post-Cold War period. The main question to answer is: what are facilitating and 
inhibiting factors for stronger Russia-China relations? While addressing this 
issue, this work will produce an assessment as to whether the ongoing rap-
prochement since the end of the Cold War has the potential to create lasting 
change in world politics (i.e. a formal alliance). In achieving these goals, Offen-
sive Realist theory’s axioms on great power politics (anarchy, offensive military 
capability, rationality, unknowable intentions) will provide the necessary guide. 
Based on this theoretical approach, it is the intention of this work to offer an 
insight into the prospects and limitations for great powers to align their policies 
in the context of Russia-China relations. 

Key Words: China, Russia, USA, Western Hegemony, Offensive Rea-
lism. 

 

1. Giriş 

Rusya-Çin ilişkileri, uluslararası siyasetin önemli başlıklarından birini 
teşkil etmektedir. Soğuk Savaş’ın bitişinden itibaren genel görünümü olumlu bir 
tablo ortaya koyan Rusya-Çin ilişkilerinde, iki devletin Batı hegemonyasına 
karşı hissettikleri rahatsızlık ve buna istinaden çok kutuplu bir dünyayı mümkün 
kılma arzuları, tarafları ortak noktada buluşturan en önemli etkendir.  

Bununla birlikte, bu iki aktörün ilişkilerini müttefik olacak noktaya kadar 
ilerletmelerinin önünde önemli engeller de bulunmaktadır. Bu engeller, dünya 
siyasetine (özellikle Batı’ya) bakışlarındaki farklılıklar, çıkar odaklı siyaset 
anlayışı ve güvensizlik faktöründen kaynaklanmaktadır. Bu hususları irdeleme 
amacıyla, askeri güç kullanımı, askeri güç dengesi, ekonomi eksenli konular, 
Batı’yla ilişkiler, Asya-Pasifik ve Orta-Asya’daki dinamikler çerçevesinde ta-
rafların nasıl bakış açılarına sahip olduklarının anlaşılması gerekmektedir.  

Bu çalışmada, Rusya-Çin ilişkilerinin Soğuk Savaş sonrasındaki seyri in-
celenecektir. Sorgulanacak olan temel husus ise Rusya-Çin ilişkilerinin daha 
güçlü bir boyut kazanmasının önündeki imkânlar ve sınırlılıkların neler olduğu-
dur. Bu sorudan hareketle, iki ülke arasında Soğuk Savaş sonrası başlayan ve 
Ukrayna krizi sonrası daha güçlü bir şekilde görülen yakınlaşmanın dünya siya-
si dengelerinde kalıcı bir değişim yaratma potansiyeli açısından ne anlama gel-
diği irdelenecektir. Bu bağlamda iki ülkenin Batı hegemonyasına karşı işbirliği-
ni geliştirmelerinin ne kadar olası olduğu, bu minvalde önemli bir sorudur. Bu 
gibi sorulara cevap aranırken, Saldırgan Realizm’in büyük güç siyasetine ilişkin 
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ortaya koyduğu aksiyomlar (anarşi, saldırgan askeri güç, rasyonalite, niyetlerin 
bilinemezliği) yol gösterici olacaktır. Bu teorik yaklaşım baz alınarak, büyük 
güçlerin ortak hareket etmesini mümkün kılan ya da sınırlayan etkenlerin neler 
olduğu ve bu etkenlerin Rusya-Çin ilişkisine dair nasıl bir tabloya işaret ettiği 
açıklanacaktır. Böylece, Rusya-Çin yakınlaşmasının dünya siyasi dinamiklerine 
ne şekilde etki edebileceği ve kalıcı bir değişim yaratma potansiyeli incelenebi-
lecektir.  

Yapısalcı Realizm’in bir varyantı olan Saldırgan Realist teori dünya siya-
setini büyük güçler arasındaki ilişkiye odaklanarak ele almaktadır. Bu teori, 
Waltz’un geliştirdiği Yapısalcı Realizm’in temel yaklaşımını benimseyerek, 
anarşik uluslararası sistemde devletlerin kapasiteleriyle birbirlerinden ayrıştıkla-
rını ve bu ayrışma sonucunda büyük güç statüsüne haiz belirli aktörlerin ortaya 
çıktığını vurgulamaktadır. Büyük güçlerin kimlerden mütevellit olduğunun tes-
piti için Saldırgan Realizm’in öncü ismi Mearsheimer şu şekilde bir kavramsal-
laştırma ortaya koymaktadır: büyük güçler, sistemdeki en güçlü devlete karşı 
ciddi bir konvansiyonel askeri mücadele verebilme kapasitesine sahip devletler-
dir.1 Ek olarak, konvansiyonel askeri gücün nükleer silahlarla desteklenmesi 
gereklidir.2 Askeri kapasite başat güç kaynağı olsa da, ekonomik zenginlik, 
teknolojik gelişmişlik, demografik unsurlar, bir devletin güç kaynaklarını belir-
leyen diğer unsurlardır.3 Bu parametreler ışığında ABD’nin mevcut konjonktür-
de en güçlü devlet olduğu ve rakiplerinin ise diğer büyük güçler olarak Çin ve 
Rusya’dan oluştuğu görülmektedir.4 

Saldırgan Realizm’e göre, büyük güçlerin güvenlik eksenli kaygılarını 
gidermeleri için başarmaları gereken temel hedef kendi bölgelerinde hegemonik 
güç olmaktır. Teoriye göre, okyanusların varlığı nedeniyle bütün dünyayı kap-
sayacak şekilde hegemonya tesis etmenin mümkün olmaması nedeniyle, büyük 
güçler için temel hedef bölgesel hegemonik bir güç olmaktır.5 Bölgesel hege-
monya hedefi gerçekleştiği takdirde, büyük güçler rakip devletlerin/ittifak sis-
temlerinin yakın coğrafyalarında kendilerine tehdit teşkil etmelerini engelleme 
noktasında önemli bir eşiği geçmiş olurlar.  

                                                           
1  John J. Mearsheimer, The Tragedy of Great Power Politics, (New York: W. W Norton & 

Company, 2014), 5. 
2  Mearsheimer, The Tragedy of Great Power Politics, 5 
3  John J. Mearsheimer, “Structural Realism”, “Structural Realism”, International Relations 

Theories: Discipline and Diversity, Milja Kurki et.al (eds), (Oxford: Oxford University Press, 
2010), 78. 

4  John J. Mearsheimer et.al, “Conversations in International Relations: Interview with John J. 
Mearsheimer (Part I)”, International Relations, 20/1, (2006): 113. 

5  Mearsheimer, The Tragedy of Great Power Politics, 41. 
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Büyük güçler arasındaki ilişki açıklanırken ise, Waltz’cu Yapısalcı Rea-
lizm’in temel iki varsayımı olan “anarşi” ve “hayatta kalma”ya (survival), 
Mearsheimer tarafından üç adet aksiyom eklenmektedir: büyük güçler rasyonel 
davranan aktörlerdir; bütün büyük güçler saldırgan (ofansif) askeri kapasiteye 
sahiptirler; aktörler birbirlerinin niyetlerinden hiçbir zaman emin olamazlar.6 
Teorinin aksiyomları bir arada değerlendirildiğinde; saldırgan (ofansif) askeri 
kapasiteye sahip aktörlerin niyetlerinin bilinmezliği, rasyonel davranan büyük 
güçlerin en kötü senaryoya karşı hazır olmaları gerektiğine işaret eder.7  

Teoriye göre, anarşik sistemde devletler rakiplerine karşı nispi olarak ne 
kadar güçlü hale gelirlerse, güvenliklerine dönük tehditlerle karşılaşma ihtimal-
leri bir o kadar azalır.8 Teorinin merceğinden bakıldığında, gelecekte ortaya 
çıkabilecek risklere karşı devletler güçlerini azami düzeyde tutmak zorundadır-
lar. Bu bağlamda, muhatap aktörlerin niyetlerinin bilinmesinin mümkün olma-
dığını ya da niyetlerin ileride değişmeyeceğinin garantisinin olmadığını vurgu-
lanarak, devletlerin stratejik hesaplarını, geleceğe dair hissedilen belirsizlik 
faktörünü dikkate alarak yapmaları gerektiğinin altını çizilmektedir. Rakip güç-
lerin ilerleyen zamanda nasıl davranacaklarının kestirilemeyeceği için güvenli-
ğin sağlanması noktasında nispi olarak ne kadar güç unsuruna sahip olunması 
gerektiği de bilinemez.9 Burada altı çizilen nokta, aktörlerin her zaman muhtelif 
gelişmelere karşı hazır olmaların gerektiğidir. Mearsheimer’ın belirttiği gibi, 
“zamana ve mekâna bağlı olarak korku seviyesi değişse de, bu seviye hiçbir 
zaman önemsiz denebilecek derecelere ulaşmaz.”10 

 

2. Soğuk Savaş Ardılı Dönemde Rusya-Çin İlişkileri 

Soğuk Savaş sonrasının dünyasında Rusya-Çin ilişkileri gözle görülür 
yakınlaşma adımlarını içinde barındırmıştır. Soğuk Savaş zamanında Rusya-Çin 
ilişkilerinin 1969’da yaşanan sınır çatışması nedeniyle bozulması sonrasında, 
Gorbaçov’un 1989’da Pekin’e yaptığı ziyaret, Soğuk Savaş sonrasına da olumlu 
yansıması olacak şekilde önemli bir yakınlaşma adımı olmuştu. Soğuk Savaş 
sonrası döneme girildiğindeyse, 1992 yılında Yeltsin’in Çin’i “dost ülke” olarak 
nitelemesi ve 1996’da taraflar arasında “Stratejik Ortaklık” adlı bir bildirinin 
imzalanması yeni dünya konjonktüründe atılan önemli yakınlaşma adımlarıy-

                                                           
6  Mearsheimer, The Tragedy of Great Power Politics, 30-32. 
7  Mearsheimer, The Tragedy of Great Power Politics, 45. 
8  Mearsheimer, The Tragedy of Great Power Politics, 3. 
9  Mearsheimer, The Tragedy of Great Power Politics, 34-35. 
10  John J. Mearsheimer, “The False Promise of International Institutions”, International Securi-

ty, 19/3, (1994), 11 
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dı.11 1997 senesinde ise “Çok Kutuplu Dünya ve Yeni Bir Uluslararası Düzeni-
nin Kurulması” başlıklı deklarasyonun yayınlaması ilişkileri geliştiren bir diğer 
önemli girişimdi.12 2001 senesinde imzalanan “Dostluk ve İşbirliği Anlaşması” 
ise tarafların tek kutuplu dünya düzenine karşıt duruşlarını bir kez daha ortaya 
koydukları ve de Kore Savaşı’ndan beri ilk defa kapsamlı bir anlaşmaya imza 
atmaları çerçevesinde önemli bir milattı.13 Bu kapsamlı anlaşma, tarafların bir-
birlerinin toprak bütünlüklerine saygı gösterecekleri, birbirlerine karşı güç kul-
lanma ya da ekonomik tehdit kartına başvurmayacakları ve nükleer silah doğ-
rultmayacakları gibi önemli güven arttırıcı maddeler içermişti.14  

Yaşanan bu yakınlaşma süreci, ilk olarak 1996 senesinde Şangay Beşlisi 
olarak kurulan daha sonra 2001 senesinde Şangay İşbirliği Örgütü’ne (ŞİÖ) 
dönüşen kurumsal bir çatı altında da pekiştirilmişti. Şangay inisiyatifi çerçeve-
sinde, sınıra yakın alanlarda asker sayısını azaltmak, teröre ve ayrılıkçılığa karşı 
ortak mücadele etmek konusunda olumlu sonuçların altı çizilip, bölgesel ve 
uluslararası barışa önemli katılar sunulduğu ifade edilmişti.15 Ayrıca ŞİÖ, Rusya 
ve Çin’in müşterek rahatsızlıklarını paylaştıkları bir platform işlevi de görmüş-
tü. Örneğin taraflar, ABD’nin Afganistan harekâtı nedeniyle Orta Asya’da uza-
makta olan askeri mevcudiyetinden duydukları rahatsızlığı ve bunun bir takvi-
me bağlanması gerektiğini ŞİÖ vasıtasıyla muhatabına iletmişlerdi.16 1998’de 
başbakanlık görevini devralan Primakov’un, Hindistan, Çin ve Rusya’dan mü-
tevellit bir “stratejik üçgen” oluşturma çabası çerçevesinde “RIC” oluşumunun 
hayata geçmesi ve müteakiben Rusya’nın inisiyatifiyle Brezilya’nın da eklem-
lenmesi ile bu oluşum BRIC’e (ve son eklenen Güney Afrika’yla BRICS’e) 
dönüşmesi ise bir diğer önemli yakınlaşma hamlesi olmuştu.17 

                                                           
11  Jeffrey Mankoff, Russian Foreign Policy: The Return of Great Power Politics (Plymouth: 

Rowman & Littlefield Publishers, Inc, 2009), 201. 
12  “Russian-Chinese Joint Declaration on a Multipolar World and the Establishment of a New 

International Order, Adopted in Moscow on 23 April 1997”, 20 Mayıs 1997, 
http://www.un.org/documents/ga/docs/52/plenary/a52-153.htm, (e.t. 18.08.2017); Mankoff, 
Russian Foreign Policy, 201. 

13  Mankoff, Russian Foreign Policy, 204. 
14  “Treaty of Good-Neighborliness and Friendly Cooperation Between the People's Republic of 

China and the Russian Federation”, 24 Temmuz 2001, http://www.fmprc.gov.cn/ 
mfa_eng/wjdt_665385/2649_665393/t15771.shtml, (e.t. 13.08.2017). 

15  “Declaration of the Establishment of the Shanghai Cooperation Organization”, 15 Haziran 
2001, http://eng.sectsco.org/load/193054/, (e.t. 23.09.2017). 

16  “Declaration by the Heads of the Member States of the Shanghai Cooperation Organization”, 
5 Temmuz 2005, http://eng.sectsco.org/load/197543/, (e.t. 23.09.2017). 

17  Asem Nauşabay Hekimoğlu, Rusya’nın Dış Politikası I: ABD, AB, Çin, Hindistan, Orta Asya 
(Ankara: Vadi Yayınları, 2007), 237; Dmitri Trenin, “Russia’s Asia Strategy: Bolstering the 
Eagle’s Eastern Wing” (The Institut Français Des Relations Internationales: Russie Nei Vi-
sions, Haziran 2016), 6. 
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2.1. Yakınlaşma Adımları 

Bu arka plan dahilinde, Rusya-Çin ilişkilerinin Soğuk Savaş sonrasında 
olumlu bir seyir izlediği ifade edilmelidir. Soğuk Savaş döneminde yaşanan 
sorunların, Soğuk Savaş sonrasının dünyasında geride bırakılması noktasında 
taraflar önemli güven arttırıcı adımlar atıp, ilişkilerini düzeltme yolunda ilerle-
mişlerdir.  

Özellikle Ukrayna krizini takip eden süreçte, yakınlaşma adımlarının da-
ha da sıklaştığı görülmektedir. Bu adımlar, askeri ve ekonomik alanlarda ilişki-
leri derinleştirecek nitelikte gelişmeler olarak ortaya çıkmıştır. Örneğin Rus-
ya’nın, daha önce satmaktan imtina ettiği S-400 hava savunma sistemlerini ve 
SU-35 savaş uçaklarını Çin’e tedarik etmeyi kabul etmesi bu konjonktürde ya-
şanmıştır. İlaveten, iki ülke arasında Haziran 2013’te Rosneft ve Çin Ulusal 
Petrol Şirketi arasında imzalanan 270 miyar dolarlık bir petrol anlaşması imza-
lanmıştır.18 Mayıs 2014’te ise, 400 milyar dolarlık bir doğal gaz anlaşması 
Gazprom ve Çin Ulusal Petrol Şirketi arasında imzalanmıştır.19 Ayrıca, Mosko-
va-Kazan tren yolu inşaatında ve Rusya’nın Pasifik’teki liman inşaatlarında Çin 
iştiraki kabul edilmiş ve Kuzey Deniz Yolunun geliştirilmesinde hayata geçecek 
projelerde Çin’in de yer almasına olumlu karşılık verilmiştir.20 Temmuz 
2017’de en son imzalanan LNG, nükleer enerji, ulaşım ve havacılık alanların-
daki anlaşmalarla, iki ülke arasında ekonomik yakınlaşma bağlamında önemli 
adımlar atılmış ve Çin, Rusya’daki altyapı projelerinde önemli bir aktör haline 
gelmiştir.21  

Bununla birlikte Rusya, geleneksel olarak Güney Çin Denizi’ndeki sorun-
lara ilişkin tarafsızlık politikasını, kısmi de olsa, bölge ülkelerinin Çin’le yakın 
denizlerde yaşadıkları sorunları uluslararasılaştırmamaları gerektiğini vurgula-
yarak, Çin’e yakın duracak şekilde revize etmiştir.22 Diğer taraftan, Ukrayna 
krizi nedeniyle Japonya’nın kendisine dönük uygulanan yaptırımlara iştirak 

                                                           
18  Courtney Weaver ve Neil Buckley, “Russia and China Agree $270bn Oil Deal”, Financial 

Times, 21 Haziran 2013. 
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China”, The Guardian, 21 Mayıs 2104. 
20  Dmitri Trenin, “From Greater Europe to Greater Asia? The Sino-Russian Entente, (Carnegie 

Moscow Center, Nisan 2015), 11; “China Eyes Russia's Northern Sea Route as Safest Mari-
time Path to Europe”, Suptnik, 30 Mayıs 2017, 
https://sputniknews.com/business/201705301054137213-china-russia-northern-sea-route-
cooperation/, (e.t. 27.10.2017).  

21 “Press Statements Following Russian-Chinese Talks”, 4 Temmuz 2017, 
http://en.kremlin.ru/events/president/news/54979, (e.t. 17.092017). 

22  Bin Yu, “Russia-China Relations: H-Bomb Plus THAAD Equals Sino-Russian Alliance?”, 
Comparative Connections, 18/1, (2016), 138-139. 
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etmesi sonrası Rusya Çin’le birlikte, Japonya ve Çin arasında ihtilafın bulundu-
ğu Doğu Çin Denizi’nde ortak tatbikatlar düzenlemiştir.23 Ayrıca, Ukrayna kri-
zinden sonra Baltıklarda Rusya-Çin tatbikatı düzenlenmiş ve bu tatbikat NATO 
tarafından yakından izlenmiştir.24 Ek olarak, Mayıs 2015’te taraflar ilke defa 
Akdeniz’de ortak bir deniz tatbikatı düzenleyerek askeri yakınlaşmalarını bir 
adım öteye götürmüşlerdir.25  

Bütün bu gelişmeler, Ocak 2017’de Çin Devlet Başkanı Şi Cinpin’nin be-
lirttiği gibi, iki ülke arasındaki ilişkilerin şu ana kadar en iyi döneminde olduğu 
kanaatini doğurmuş ve Şi Cinpin tarafından uluslararası ortam nasıl olursa olsun 
‘Stratejik Ortaklık’ olarak tanımlanan ilişkileri derinleştirme noktasında her-
hangi bir tereddüdün bulunmadığını ifade etmiştir.26 

 

2.2. Temel Yakınlaşma Unsuru: Batı Hegemonyasına Karşı Çok Kutuplu 

       Dünya Savunusu 

Rusya-Çin ilişkileri genel bir uluslararası bağlamda değerlendirildiğinde, 
tarafları bir araya getiren temel etkenin, Batı hegemonyasının aşılıp çok kutup-
lu, daha eşitlikçi ve demokratik bir dünyayı mümkün kılma hedefi olduğu ifade 
edilmelidir. Bu, tarafları aynı düzlemde buluşturan başlıca ilkesel faktördür. 
Buna istinaden, devletler arası ilişkilerde Batı müdahaleciliğine karşı devlet 
egemenliği kavramını savunmak ve BM ve BMGK’nin otoritesini tartışmaya 
açmamak, tarafların müşterek hassasiyetleri olmuştur.27 Müdahaleci politikalara 
karşıt yaklaşım, 2001 tarihli Dostluk ve İşbirliği Anlaşması’nda yer bulmuş ve 
Batı hegemonyasına karşı, uluslararası ilkeler ve normlar üzerinden şekillenen 
ve uluslararası hukukun referans alındığı adil bir dünya savunusu ortaya konul-
muştur.28 Bu bağlamda, 11 Eylül saldırılarından kısa süre önce imzalanmış olan 
bu anlaşma, ABD’nin Irak işgali operasyonuna bir “erken cevap” teşkil etmiştir. 
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Hem Çin hem de Rusya, Irak Savaşı’nı Kosova harekâtının bir diğer örneği 
olarak görmüş ve Putin, çok kutuplu dünya düzeninin hayata geçmesi durumun-
da ABD’nin Irak işgali gibi eylemlerinin artık mümkün olmayacağını belirtmiş-
tir.29 Bu çerçevede her iki ülkenin de, Batı’nın liberal müdahalecilik ve demok-
rasi yayma girişimleri olarak tanımlanabilecek ve belirli örneklerde rejim deği-
şikliği ile sonuçlanan girişimlerine dönük müşterek itirazları söz konusudur. 
Suriye kriziyle ilgili olarak, Esad rejiminin uygulamalarına dönük BMGK’ya 
getirilen önerilere, aynı istikamette (hayır yönünde) oy kullanmaları bu bağlam-
da önemli bir örnektir. 

Müdahaleci politikalara karşıt yaklaşım, Batı hegemonyasının geride bı-
rakıldığı ve farklı güç merkezlerinin var olduğu bir dünyanın daha adil ve eşit-
likçi olacağı ve böylece devletlerin egemenlik haklarının çiğnenemeyeceğine 
dair kanaatle ilişkili şekilde ortaya konmaktadır. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov 
53. Münih Güvenlik Konferansı’nda Batı’nın küresel vizyonunu belirli elit ülke-
lerin çıkarlarına uygun, “önceden programlanmış” bir proje olarak nitelendirip, 
bu sistemin sonsuza dek sürmeyeceğini vurgulamıştır. Lavrov’a göre, artık yeni 
bir seçim zamanı gelmiştir ve kendisi bu seçim sonucunda yeni bir “Batı-

Sonrası Dünya Düzeni”nin ortaya çıkacağını ifade etmektedir. Daha adil bir 
dünyayı mümkün kılacağı vurgulanan bu düzende, her ülkenin uluslararası hu-
kuk kuralları dahilinde kendi egemenlik haklarını kullanabileceği ve ulusal çı-
karlarını gözetirken muhataplarının kültürel ve tarihsel kimliğine saygı duyacağı 
bir ilişkiler bütünü öngörülmektedir.30 Lavrov’un, Batı merkezli dünya düzenin 
artık geride kalmakta olduğuna dair vurgusu Rusya kadar, Çin’in de benimsedi-
ği bir yaklaşım olup, tarafların bu yöndeki ortak vizyonları üyesi oldukları 
BRICS nezdinde temsil edilmektedir. Kuruluşundan itibaren BRICS üyeleri, 
müşterek olarak, uluslararası hukuk, eşitlik ilkesi ve çok kutuplu ve demokratik 
bir dünya düzeni temalarına vurgu yapmışlar ve küresel sorunların çözümünde 
Batı’nın tek taraflı uygulamalarının değil, çok taraflı diplomasi ve BM ilkeleri-
nin belirleyici olması gerektiğini seslendirmişlerdir.31 BRICS nezdindeki ortak-
lıkla beraber, yukarıda zikredildiği gibi, iki ülke tarafından 1997’de yayınlanan 
deklarasyonda da çok kutuplu bir dünyanın gerekliliği müşterek şekilde ifade 
edilmiştir.  
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İki ülkenin Batı hegemonyasının aşılıp, dünyada farklı güç merkezlerin-
den mütevellit bir uluslararası yapının oluşmasına dönük hedefleri, tarafları bir 
araya getiren en temel etkendir. Bu tablo çerçevesinde Çin, Asya’nın tarihsel 
anlamdaki başat gücü olarak bölgesinde (ve artan gücüne koşut olarak dünya 
genelinde) konumunu sabitlemeye, Rusya ise Avrasya’daki baskın güç ve küre-
sel büyük güç denkleminde de temel aktörlerden biri olarak pozisyonunu netleş-
tirmeye çalışmaktadır.32 Lo’ya göre Moskova’nın amacı yeni bir düzen kurmak-
tansa, eski düzeni hayata geçirmektir ve bunun anlamı, 1815’teki Avrupa Uyu-
mu düzeninin tekrardan geçerli kılınmasıdır. ABD’nin Batı dünyasının liderli 
olduğu, Hindistan’ın Güneydoğu Asya, Brezilya’nın Güney Amerika, Çin’in ise 
Asya-Pasifik’te hakim güç olduğu bu siyasi denklemde, Rusya’nın eski Sovyet 
coğrafyasının baskın aktörü olarak kalacağı öngörülmektedir.33 1990’lardan beri 
Çin ve Rusya’nın müşterek olarak çok kutuplu dünya düzenini yaptıkları vurgu 
bu tahayyülü mümkün kılmak içindir. Bu çerçevede, Çin Asya-Pasifik’te, Rusya 
ise AB coğrafyası ile Çin arasındaki orta alanda Avrasya’da büyük güçler ola-
rak pozisyonlarını netleştirmeye çalışmaktadırlar.  

Bu tartışmanın ışığında, iki büyük gücün, Batı hegemonyasını geride bı-
rakmak, kendilerinin müstakil birer güç merkezi olmasını sağlamak ve çok ku-
tuplu bir dünyayı mümkün kılmak konularında benzer bir dış politika hedefine 
sahip oldukları ifade edilmelidir. “Batı Sonrası Düzen”i mümkün kılmak için 
birbirlerine duydukları ihtiyaç ise, pragmatik bir yakınlaşmayı kaçınılmaz kıl-
maktadır. Diğer taraftan iki ülke arasında 1990’ların başından itibaren gözlem-
lenen yakınlaşmaya rağmen, Rusya-Çin ilişkilerinin Batı’yı (daha özelinde 
ABD’yi) dengelemek gibi bir boyut içerdiğinden bahsetmek mümkün değildir. 
Keza, tarafların birbirleri ile güvenlik eksenli bir ittifak içine girmeleri de söz 
konusu olmamıştır.34 Bu bağlamda tarafların ilişkilerini, benimsemiş oldukları 
“Stratejik Ortaklık” konseptinin ötesine taşımadıkları gözlenmektedir. Çin Sa-
vunma Bakanlığı sözcüsü, NATO’ya benzer bir oluşumun Çin ve Rusya arasın-
da hayata geçirilme ihtimaliyle ilgili sorulan bir soruya cevaben belirttiği gibi: 
‘Çin-Rusya ilişkileri ittifak harici bir mahiyete sahip olup, hiçbir üçüncü aktörü 
hedeflememekte ve Çin’in askeri bloklara karşıt duruşu çerçevesinde Rusya ile 
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olan ilişkiler “kapsamlı stratejik koordinasyon” düzleminde gerçekleşmekte-
dir.’35  

Fakat, Rusya-Çin ilişkilerinin ittifak mahiyetine sahip olmamasının, yal-
nız dış politika tercihiyle sınırlı olmayarak, iki aktörün dünya siyasetine bakışla-
rında önemli farklılıklar nedeniyle gerçekleşemeyeceği, bu çalışma kapsamında 
iddia edilmektedir. Taraflar arasındaki ilişkilerde çıkar odaklı dış politika müla-
hazasının önemli bir etken olduğu ve güvensizlik faktörünün ise ikili ilişkilerin 
önündeki en önemli engel olarak yer aldığı ortaya konulacak olan diğer önemli 
savlardır. Bu noktalar, ikili ilişkilerle ilgili olumlu etkileşimlerin dışında bir 
diğer boyutun varlığına işaret etmektedir. Bu noktalar, tarafların bakış açısı 
üzerinden irdelenerek açıklığa kavuşturulacaktır.  

 

3. Rusya-Çin İlişkilerinde Yakınlaşmanın Kısıtları 

Yukarıda belli başlı özellikleriyle vurgulanmış olan Rusya-Çin yakınlaş-
ması aynı süreçte bir karşıtlığı da içinde barındırmaktadır. Tarafların hemen her 
konuda aynı doğrultuda çıkarları olsa da siyasa ve pratikte zaman zaman karşı 
karşıya geldikleri de görülür. Bu durum her iki ülkenin bulundukları jeopolitik 
konum özelinde bölgesel/küresel meydan okumalarının da karşılaşmış olduğu 
güçlükleri anlamlandırmak açısından kimi veriler üretmektedir. Kendileriyle 
meydan okuma/rekabet içerisinde olduğunu düşündükleri ABD karşısında ortak 
girişimlere destek olsalar da Rusya-Çin ilişkilerindeki ayrılışan noktalara, çıkar 
odaklı bakış açısına ve güvensizlik boyutuna bakmak tarafların ilişkilerin bütü-
nünü nasıl anlamlandırmış olduklarını görmek açısından da çarpıcıdır. 

 

3.1. Çin’in Rusya’ya Bakışını Kısıtlayan Faktörler  

Bir bütün olarak bakıldığında Çin’in hegemonik mücadele ekseninde 
Rusya ile ilişkilerini askeri, siyasi ve ekonomik ilişkilerdeki etkileşimler bağla-
mında değerlendirdiği söylenebilir. Bu durum özellikle Rusya’nın izlemiş oldu-
ğu dış politikanın Çin tarafından nasıl algılanmakta olduğunu gösterdiği için 
ilerleyen süreçte Çin’in Rusya ile ilişkilerini pekiştirme konusundaki tereddütle-
rini de yansıtmaktadır. Bu açıdan bakıldığında her iki ülkenin izlemiş oldukları 
siyasaların özü kadar, bu siyasaları gerçekleştirirken yararlanmış oldukları araç 
ve yöntemler bağlamında da bir farklılaşmanın olduğu söylenebilir. 

                                                           
35  “Foreign Ministry Spokesperson Hua Chunying's Regular Press Conference on November 27, 

2014”, 27 Kasım 2014, http://mm.china-embassy.org/eng/fyrth/t1215099.htm, (e.t. 
12.10.2017).  



Uluslararası IX.Uludağ Uluslararası İlişkiler Kongresi 

60 

3.1.1. Askeri güç kullanımı 

Rusya-Çin ilişkilerinde tarafların dış politika uygulamalarında askeri güç 
kullanımına ilişkin yaklaşımları önemli bir farklılığa işaret etmektedir. En son 
hadise olarak Rusya’nın Ukrayna’ya dönük eylemlerinde Çin’in tutumu, Batı’ya 
kıyasla, daha müsamahalı olmuş ve Çin, krize yol açan temel etkenin Batı’nın 
eski Sovyet cumhuriyetlerine dönük müdahaleci politikaları olduğunu belirtmiş-
tir.36 Bu bağlamda Çin, BMGK nezdinde, Kırım referandumunun gayrimeşru 
olduğunun tescillenmesi ve MH7 Malezya uçağı hadisesi sonrası uluslararası 
ceza davası açılması yönünde talep eden teklifler sırasında oylamada yer alma-
yarak, Rusya karşıtı cepheye katılmamıştır. Kriz sonrası Çin yetkililerin yaptık-
ları açıklamalarda, Ukrayna’nın içişlerine karışılmaması ve bağımsızlığına, 
egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı duyulması hususlarına yaptıkları 
vurgu, Çin’in Rusya’nın eylemlerini tasdik etmediğini de göstermiştir.37  

Bunun temel nedeni, kendi ülkesi içinde ayrılıkçılığı bir tehdit olarak gö-
ren Çin’in, Rusya’nın Ukrayna’daki (özellikle Kırım bağlamında) Rus nüfusu 
koruma gerekçesinden hareketle askeri müdahalede bulunmasını, ayrılıkçılığı 
teşvik edecek bir gelişme olarak değerlendirmesidir. Ukrayna krizindeki tutu-
muna paralel şekilde Çin, 2008 Gürcistan krizi sonrasında, Güney Osetya ve 
Abhazya’yı bağımsız devletler olarak tanımamıştır. Bu bağlamda, Çin’in Rus-
ya’nın askeri müdahalelerinde açıktan muhatabının yanında yer almaması, Rus-
ya’nın eylemlerinin kendi ‘tek devlet’ politikasına tezatlık teşkil etmesindendir. 
Genel bir açıdan bakıldığında; Rusya, Gürcistan ve Ukrayna krizlerinde askeri 
güç kullanmak suretiyle komşularının toprak bütünlüğünü bozabileceğini gös-
termişken, Çin ise Tibet ve Sincan gibi bölgelerdeki ayrılıkçılık riskinin varlığı 
ışığında Rusya’nın bu tarz eylemlerinden belirli tedirginlikler duymuştur.38 Çin 
kendi egemenliği altında gördüğü toprakları (Tayvan örneğinde olduğu gibi) 
geri kazanmaya çalışırken, Rusya ise, komşularının toprak bütünlüğünü ulusla-
rarası anlaşmalarla kabul etmesine rağmen (Ukrayna ile imzaladığı 1997 Dost-
luk ve İşbirliği Anlaşması ve 2003 tarihli sınır anlaşmalarında görülebileceği 
gibi), bu duruma aykırı davranabileceğini göstermiştir.39  
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Bu tartışmadan, Çin’in askeri güç kullanımına başvurmaktan imtina eden 
bir ülke olduğu anlamı çıkmamalıdır. Özellikle Güney Çin Denizi’nde yaşadığı 
sorunları Çin’in, gerektiğinde askeri güç kullanmak suretiyle çözme yoluna 
gidebileceği yadsınmamalıdır. Çin, 1962’de Hindistan, 1969’da SSCB ve 
1979’da Vietnam’la yaptığı savaşlarda askeri güç kullanmaktan sakınmayacağı-
nı göstermiştir. Çin’in askeri güç kullanımıyla ilgili temel rahatsızlığı, etnik, 
dinsel ya da mezhepsel aidiyetler üzerinden icra edilen müdahalelerin, kendi 
ülkesi içindeki ayrılıkçılık/aşırılıkçılık sorunlarını tetikleyebilme riskiyle alaka-
lıdır. Bu bağlamda Çin, Rusya’nın toprakları dışındaki Rus etnik unsurları ko-
ruma gerekçesinden hareketle icra ettiği askeri eylemlerden tedirginlik duymak-
ta olup, Rusya’nın müdahaleci politikasını tasvip etmemesi ayrılıkçılık konu-
sundaki hassasiyetiyle ilişkilidir.  

3.1.2. Batı’ya/ABD’ye Bakış  

Tarafların politikalarındaki temel bir diğer fark Batı ile olan ilişkilerinin 
mahiyetinden kaynaklanmaktadır. Ekonomi odaklı bakıldığında, milli gelirinin 
yaklaşık % 43’ünü enerji satışı üzerinden sağlayan ve enerji bağımlısı, statik bir 
ekonomik yapıya sahip Rusya’dan farklı olarak, dünyanın önemli bir üretim 
merkezi haline gelen ve çok yönlü ihracat modelini benimseyerek uluslararası 
kapitalist düzene güçlü bir şekilde entegre olan Çin’in, Batı ile jeopolitik bir 
kriz yaşamak istememesi taraflar arasında bir diğer önemli farka işaret etmekle-
dir.40 Çin, hızlı ekonomik yükselişinde Batı merkezli küreselleşme sürecinin 
önemli bir etken olduğunu bilerek, düzen karşıtı bir aktör olarak mütalaa edil-
mesine yol açacak gerginlikler içine girmek istememekte ve temel politikasını 
değişen dünya koşulları bağlamında, kendisinin uluslararası sistemde yükselen 
statüsünün tanınması üzerine kurmaktadır.41  

Bu çerçevede, Çin’in ABD ile olan ilişkilerindeki rekabete dayalı boyuta 
rağmen, muhatabı ile ilişkilerini olumlu bir zeminde devam ettirme eğilimine 
sahip olduğu da vurgulanmalıdır. Nitekim Çin için ABD 400 milyar dolarla en 
büyük ihracat pazarı iken, Rusya’ya yapılan ihracat ise bu rakamın ancak onda 
birine tekabül etmekte ve Çin’in ihracat gerçekleştirdiği ülkeler arasında Rusya 
ancak onuncu sırada yer almaktadır.42 İlaveten, Rusya-Çin askeri yakınlaşması 
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düzeyinde olmasa da, son dönemde ABD-Çin arasında da askeri alanda güven 
arttırıcı adımlar atılmıştır. 2009 senesinde hayata geçirilen ve her sene yenile-
nen Stratejik ve Ekonomik Diyalog adlı inisiyatif çerçevesinde bulunan Stratejik 
Güvenlik Diyaloğu, tarafların askeri ilişkilerini yüksek düzeyde askeri ve sivil 
temsilcilerle tanzim ettikleri bir platform işlevi görmeye başlayan önemli bir 
güven arttırıcı girişim olmuştur.43 Bu konjonktürde iki ordu arasındaki askeri 
temasların sıklaşmasıyla beraber, 2014 senesinde gözlemci olarak, 2016 sene-
sinde ise direkt katılımcı olarak Çin, ABD’nin de yer aldığı Cobra Gold tatbi-
katlarına katılmış ve ayrıca RIMPAC (Rim of the Pacific) adlı tatbikatlara da 
iştirak etmiştir.44 Temmuz 2015’te Çin ve ABD askeri temsilcilerinin iki tarafın 
genelkurmay başkanlarının hazır bulundukları bir ortamda, taraflar arasında 
askeri alanda koordinasyonu sağlama amaçlı bir diyalog mekanizması kurulma-
sını öngören anlaşmayı imzalamalarının da etkisiyle, iki ordunun faaliyette bu-
lundukları ortak alanlarda güven arttırıcı adımları güçlendirmek istedikleri ifade 
edilmelidir.45  

Bu çerçevede Çin, Rusya’nın (Ukrayna krizi sonrası görüldüğü gibi) Batı 
ile dönemsel olarak yaşadığı gerginliklerden azade şekilde, Batı ile olan ilişkile-
rini sürdürmektedir. Çin’in, ABD’yle ilişkilerini tanzim ederken benimsediği 
siyasi söylemin, Rusya’ya olan yaklaşımından ciddi bir fark ortaya koymadığına 
bakılarak da, bu durum müşahede edilebilir. Jintao ve Obama’nın başkan olduk-
ları zaman yapılan görüşmelerde, ülkelerinin birbirleri olan ilişkilerini “ortak-
lık”, “karşılıklı saygı”, “ortak çıkarlar”, “ortak tehditlere karşı işbirliği” gibi 
temalara atıfla açıklamaları bu duruma birer örnektir.46 Benzer şekilde Trump 
ve Şi Cinpin görüşmelerinde “stratejik güven”, “ikili işbirliği”, “birbirlerinin 

öncelikli çıkarlarına saygı” temalarının altı çizilmektedir.47 Her ne kadar olum-
lu niyet beyanları ilişkilerin rekabete dayalı boyutunu gidermek için yeterli ol-
masa da, aşağıda detayları verileceği gibi, rekabet unsuru, Rusya-Çin ilişkileri 
için de geçerlidir. Bu bağlamda, Çin-Rusya arasındaki ayrıcalıklı ortaklık nos-
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strategic-and-economic-dialogue, (e.t. 20.09.2017); Phillip C. Saunders et.al, “US–China Mil-
itary Relations: Competition and Cooperation”, Journal of Strategic Studies, 39/5-6 (2016), 
667. 
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yonunun altı çizilmesine karşın, Çin’in Batı ile ilişkilerini kendi dış politikasın-
daki bağımsız çizgisine uygun olarak, Rusya’nın Batı ile yaşadığı sorunlarından 
azade şekilde yürüttüğü vurgulanmalıdır.  

3.1.3. Ekonomi Eksenli Konular 

Rusya-Çin ilişkilerindeki yakınlaşmanın ciddi sınırlılıklara tabi olduğunu 
görme noktasında ekonomi eksenli konular önemli bir başlık teşkil etmektedir. 
Bu noktayla ilgili; Çin’in güçlü olduğu ekonomi kartından, Ukrayna krizi sonra-
sı azami derecede istifade etmesi, Rusya ile olan ilişiklerinde dikkat çekici bir 
husustur. Ukrayna krizini takip eden süreçte taraflar arasında enerji anlaşmaları 
imzalanması, Çin’in Rusya’dan avantajlı fiyatlar elde etmesi, Rusya’da önceden 
mümkün olmayan önemli altyapı yatırım olanaklarına kavuşması Rusya’nın 
Ukrayna krizi sonrası Batı’nın yaptırımları karşısında zor bir süreçten geçmekte 
olduğu bir zamanda, muhatabının zayıflığından istifade etmesiyle gerçekleşmiş-
tir.48  

Rusya, Ukrayna krizi sonrası Çin’e Sibirya’daki hidrokarbon kaynakları-
nı daha yüksek miktarda satabilme, Londra ve New York yerine Şangay ve 
Hong Kong’dan Rus şirketlerinin sermaye ihtiyacını karşılama ve Rusya’daki 
altyapı yatırımlarına Çinli yatırımcıları çekerek ihtiyaç duyulan sermaye girişini 
sağlamak amacını gütmüştür.49 Çin ise muhatabının zor durumdan azami ölçüde 
yararlanarak Rusya’ya dönük politikasını seçicilikle ele almıştır. Örneğin, iki 
ülke arasında Mayıs 2014’te Rusya’nın Doğu Sibirya bölgesinden Çin’e doğal 
gaz tedariki etmesi çerçevesinde varılan anlaşmaya ilaveten Rusya, Ukrayna 
krizi nedeniyle Batı ile ilişkileri kötüleşmekteyken, Batı Sibirya’daki Yamal 
bölgesinden Batı’ya tedarik ettiği doğal gazı Çin’e tedarik etmeyi teklif etmişse 
de, doğal gaz tüketimini LNG ve diğer yöntemlerle çeşitlendiren Çin’den iste-
diği olumlu cevabı alamamıştır.50 Ayrıca, her ne kadar iki ülke Mayıs 2014’te 
400 milyar dolar tutarında bir doğal gaz anlaşmasına imza atmışlarsa da, Çin’in 
Rusya’nın ilk teklifini reddetmesi sonucu görüşmeler uzamış ve nihai olarak 
anlaşma sağlanmışsa da gazın birim fiyatı kamuoyu ile paylaşılmamıştır.51 Fa-
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kat, Rusya’nın ilk teklifini reddeden Çin, Avrupa’ya tedarik ettiği gaz fiyatını 
baz alarak kendisine teklif sunan Rusya’nın Ukrayna krizinin etkisiyle ekono-
mik açıdan zorlandığı bir dönemde, Türkmenistan’dan daha düşük fiyattan aldı-
ğı gazın fiyatının üzerinde bir rakamı kabul etmeyeceğini muhatabına ileterek, 
güçlü pozisyonundan yararlanmış ve tahminlere göre bin metreküplük gazda 
yaklaşık olarak 30 dolarlık indirim elde etmiştir.52  

Bu tartışmayla ilgili altı çizilmesi bir diğer husus, Doğu Sibirya projesi 
çerçevesinde Çin’in, Rusya’nın bu bölgede inşa edeceği doğal gaz üretim tesis-
leri ve Rusya tarafındaki boru hattı projesi için vaat ettiği 25 milyar dolarlık ön 
ödemeyi hayata geçirmemesi ve böylece Rusya’nın, Ukrayna krizi nedeniyle 
Batı’nın finansal kurumlarına ulaşamadığı bir ortamda, Çin’deki yatırım banka-
larından, ülkenin yükselen kredi riskinin dezavantajıyla, borçlanmak durumun-
da kalmasıdır.53 Diğer taraftan, Gazprom’un Çin bankalarından iki milyar dolar-
lık kredi elde etmesi mümkün olmuşsa da, Rus şirketlerin daha geniş çaplı kredi 
arayışları, Çin’in önde gelen bankalarının Batı’nın yaptırımlarına iştirak etmele-
ri ya da yüksek riskle Rus şirketlerine borç vermektense daha istikrarlı ABD ve 
Avrupa pazarlarındaki şirketlere kredi tedarik etmeyi tercih etmeleri nedeniyle 
sonuçsuz kalmıştır.54 Son olarak, Rusya’ya istediği krediyi sağlamak konusunda 
Çin’in, doğal gaz sevkiyatı için gerekli altyapı unsurlarının inşaatında Çin şir-
ketlerinin de yer almasını talep etmesi, Rusya tarafından kabul edilemez bulun-
muştur.55  

Çin’in Rosnet bünyesindeki Vankorneft’in % 10’luk hissesini alması ve 
ayrıca Novatek’in Yamal’daki LNG projesinde, en son İpek Yolu Fonu’nun 
temin ettiği hisseyle birlikte, % 30’luk pay sahibi olması, Rusya içindeki eko-
nomik faaliyetlerindeki önemli başlıklardır.56 Çin’in sadece on sekiz aylık za-
man diliminde Rus enerji şirketlerine 14 milyar dolarlık yatırım yaptığı ve geli-
nen nokta itibariyle Rusya’nın en büyük petrol, petro-kimya ve altın şirketlerin-
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de hisse sahibi olduğu bir tablo söz konusudur.57 Ukrayna krizi sonrası Rusya ve 
Çin arasındaki ekonomik ve enerji alanındaki ilişkilerde Çin lehine değişen güç 
dengesinin anlaşılması için 2002’de Rusya-Belarus petrol ve doğalgaz şirketi 
Slavneft’in, Çin Ulusal Petrol Şirketi’nin daha yüksek teklif vermesine rağmen, 
Kremlin’in açık müdahalesiyle bu şirkete satışının gerçekleşmemesi ve BP’nin 
de hissedar olduğu bir konsorsiyuma satılması hususu hatırlanmalıdır.58 
2014’ten sonra Rusya içinde Çin’in artan ekonomik faaliyetleri, Rusya’nın 
Çin’e bağımlı hale gelmekten duyduğu kaygılara istinaden benimsediği mesafeli 
politikada önemli bir değişikliğe gittiğini göstermektedir.59  

Çin lehine değişen ekonomik güç dengesinin en net tezahürü, Rusya’nın 
doğal gazını Çin’e ihraç etme gereksiniminin Çin’in ithal etme gereksiniminden 
daha fazla olmasıdır.60 Ayrıca, vurgulanması gereken bir diğer nokta, Çin’in 
Rusya’ya kredi ve doğrudan yatırım alanlarında gösterdiği ilginin 2014 sonra-
sında ciddi manada azalmasıdır. Özellikle yüksek teknoloji pazarlarına odakla-
nan Çin’in enerji ve hammadde odaklı Rus pazarına daha fazla yatırım yapma-
sının, ancak Rus varlıklarının fiyatlarının daha da düşmesi ile mümkün olacağı 
ifade edilmelidir.61 Gelinen nokta itibariyle, önceden Rusya’ya dönük doğrudan 
yatırım konusunda önüne engel çıkarılan Çin’in, artık kendisinin Rusya’daki 
yatırım olanaklarına dönük seçici davranacak noktaya geldiği görülmektedir.  

 

3.2. Rusya’nın Çin’e Bakışını Kısıtlayan Faktörler 

Benzer şekilde Rusya’nın da Çin ile bir yandan işbirliği alanlarını kurgu-
larken diğer yandan Çin’e her konuda geniş bir inisiyatif alanı bırakmak iste-
mediği kolaylıkla söylenebilir. Dolayısıyla taraflar arasında her ne kadar bir 
karmaşık ve çok katmanlı siyasa ortaklığı olsa da bu süreçteki kontrollerini 
kaybetmek istemedikleri görülmektedir. Bu bağlamda Rusya’nın Çin’e yönelik 
kaygılarında/kısıtlarında siyasi ve askeri olanlar ön plana çıkmış olsa da özellik-
le dış ticaret açısından Rusya’nın seçenekleri ve kapasitesi dikkate alındığında 
Pazar kaybı yaşamama konusunda duyarlılığı göz önünde bulundurulmalıdır.  
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3.2.1. Asya-Pasifik’teki Dinamikler 

Rusya açısından, ikili ilişkilerde kendi aleyhine değişen dinamikler, Çin 
ile arasındaki güç dengesine azami önem atfetmesini zaruri kılmaktadır. Rus-
ya’nın Çin’le ihtilaf yaşayan Hindistan ve Vietnam’la yakın askeri ilişki içinde 
olması, bu bağlamda önemli bir göstergedir. Örneğin, Vietnam’ın Rusya’dan 
tedarik ettiği savaş uçakları ve denizaltılar, Güney Çin Denizi’nde Çin’le yaşa-
dığı ihtilaflarda askeri gücünü caydırıcı bir unsur olarak devam ettirmesini sağ-
lamayan önemli unsurlardır.62 Rusya, Vietnam’a gelişmiş silah sistemleri satar-
ken, Hindistan’ın da temel silah tedarikçilerinden biri olması, nükleer alanda da 
işbirliği yürütmesi ve Güney Çin Denizi’nde enerji kaynaklarıyla ilgili Viet-
nam’la Rus şirketlerinin enerji anlaşmaları imzalaması, Rusya’nın Güney Doğu 
Asya’da Çin haricindeki aktörlerle de yakın ilişki içinde olduğunu gösteren 
örnek hadiselerdir.63 Çin’in Vietnam’la yakın ilişki geliştirmekte olan Rusya’ya 
dönük telkinleri, Rusya’nın Vietnam’a enerji ve silah tedarik etmekten ve Cam 
Ranh üssünün kullanmaktan vazgeçirmeye yetmemiştir.64 Diğer taraftan, uzun 
zamandır yakın ilişki içinde olduğu Vietnam’ın, AEB ile Ekim 2016’da yürür-
lüğe giren Serbest Ticaret Anlaşması imzalamasını sağlayan Rusya, yakınlaş-
mayı daha da derinleştirecek bir adım atmıştır.65 

Rusya, bir taraftan Çin’le olan ilişkilerini “derin”, “güvene dayalı”, 

“stratejik işbirliği” gibi sıfat ve kavramlarla tanımlarken, diğer taraftan Hindis-
tan ve Vietnam’la olan ilişkilerini “stratejik ortaklık” olarak tarif edip, Çin’in 
ihtilaf yaşadığı komşularıyla ilişkilerini yakın tutmaktadır.66 Bu bağlamda Rus-
ya, 2008 sonrası Avrasya’nın genelinin artık bir mücadele alanı olduğu sonucu-
na varırken, bu kanaat ekseninde ABD ve Çin arasında jeopolitik dengeleyici 
güç işleviyle kendisini sınırlamayarak, ilişkilerini birçok ülkenin temel enerji, 
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silah ve nükleer teknoloji tedarikçisi olmak suretiyle derinleştirme yolunda iler-
lemiştir.67  

Rusya’nın Çin’e dönük hissettiği kaygılar, Batı’dan ve özellikle ABD ve 
Asya-Pasifik’teki müttefiklerinden, mahiyeti itibariyle, çok farklı değildir. Eko-
nomik olarak güçlenmekten olan Çin’in askeri gücünü de attırmasına koşut 
olarak nasıl bir istikamet izleyeceği, Rusya tarafından da cevabı aranan bir so-
rudur. Rusya, güvenlik eksenli politikasında Çin’le olan ilişkisini ihtiyatla ele 
almaktadır. Örneğin Ukrayna krizinin öncesindeki süreçte, TU-22M adlı süper-
sonik bombardıman uçağı ve SU-35 savaş uçaklarının Çin’e satılması veto 
edilmiş ve ayrıca belirli füze sistemlerinin (TOR-M/SA-5) ortak üretim teklifi 
reddedilmiştir.68 Belirli silahların Vietnam ve Hindistan’a bile satılmasına onay 
verilirken Çin’e satılmaması Çin tarafında belirli eleştirilere neden olmuşsa da, 
Rusya’nın bu yöndeki politikasında Çin’den gelebilecek tehditlere karşı duyulan 
kaygı önemli bir rol oynamıştır.69 Ayrıca, silah sistemlerinin Hindistan’la ortak 
üretimi konusunda da Çin’e kıyasla daha derin ilişkiler geliştirilmesi ve nükleer 
teknoloji alanında yakın ilişki kurulması, Rusya’nın Çin’i dizginleme noktasın-
da Hindistan’ı bir denge unsuru olarak gördüğü kanaatini ortaya çıkarmıştır.70  

Bu tartışma bağlamında netleştirilmesi gereken önemli bir husus, Rus-
ya’nın Çin’e satmaktan imtina ettiği S-400 gibi sistemleri 2014 senesinde varı-
lan anlaşmayla muhatabına niçin satmayı kabul etmiş olabileceğidir. Yakın 
zamanda Rusya’nın Çin açısından cazip bir tedarikçi olmasını sağlayan temel 
ürünler, S-400 hava savunma sistemleri, SU-35 savaş uçakları ve AL-3F savaş 
uçağı motorları olup, bu ürünlerin satışıyla ilgili Rusya ve Çin arasında sekiz 
milyar dolarlık anlaşmalar imzalanmıştır.71 Her ne kadar Rusya’nın bu sistemle-
ri Çin gibi potansiyel bir rakibe satması belirli soru işaretlerine neden olmuşsa 
da, S-400’lerin diğer Rus silahları gibi kopyalanmasının zor ya da çok uzun 
zaman alacak olması ve Rusya’nın birkaç yıl içinde S-500 hava savunma sis-
temlerinin ve T-50 (SU-57) savaş uçaklarının üretimini gerçekleştirecek olma-
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sının, Rusya’nın bu satışa onay vermesinde ve elde edeceği geliri kaybetmek 
istememesinde etkili olduğu vurgulanmaktadır.72  

3.2.2. Orta Asya’daki Dinamikler  

Rekabete dayalı ilişkinin emareleri Orta Asya bağlamında da görülmek-
tedir. ŞİÖ çatısı altındaki ilişkilere bakıldığında; bu örgüt vasıtasıyla, Batı’nın 
“Renkli Devrimler”i destekleyen politikasına ve ABD’nin 11 Eylül sonrası Orta 
Asya’daki askeri varlığına dönük müşterek itirazlar seslendirilmişse de, resmin 
diğer yüzü, Rusya’nın Çin’e dönük taşıdığı kaygılara işaret etmektedir. Rusya 
ŞİÖ’nün, güç dengesinin Çin’in lehine değişmesine imkan tanıyacağı yeni gö-
revler edinmesine karşı çıkmış, kendi lideri olduğu AEB’nin etkinliğini sekteye 
uğratabilecek hamlelere karşı olmuş ve ayrıca ŞİÖ’nün niceliksel olarak geniş-
lemesini destekleyerek Çin’in örgüt içinde nispi gücünün azalmasını sağlamaya 
çalışmıştır.73 Örneğin, ŞİÖ çatısı altında serbest ticaret alanı, kalkınma bankası 
ve krizle mücadele fonu oluşturma girişimleri, Çin’in Orta Asya’daki nüfuzunu 
artırabileceği kaygısı nedeniyle Rusya tarafından engellenmiştir.74 Çin’in ŞİÖ 
çatısı altında serbest ticaret alanı oluşturma girişimlerine olumsuz yaklaşan 
Rusya, bu tekliflere karşılık önce Avrasya Ekonomi Topluluğu’nu daha sonra 
ise AEB’yi güçlendirerek karşılık vermiştir.75 AEB özelinde ifade edilirse; bu 
kuruluşun öncü adımı olan Gümrük Birliği rejiminin oluşturulmasından itibaren 
Rusya, kurmak istediği bölgesel birlikle Batı kadar Çin’i de dengelemeyi amaç-
lamıştır.76 Rusya’nın AEB’ye katılmaları amacıyla Tacikistan ve Kırgızistan’a 
dönük baskıları, Orta Asya’da uzun vadede potansiyel rakibi olan Çin’e karşı 
kendi nüfuzunu güçlendirme amaçlı icra edilmiştir.77 Çin’in İpek Yolu projesine 
Rusya’nın yapıcı bir tavır almasında ise, Orta Asya’da Kolektif Güvenlik An-
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laşması Örgütü’nün varlığı ışığında kendisinin temel güvenlik aktörü olması ve 
AEB çerçevesinde Çin’le yatırım eksenli kurulacak ilişkilerin tanziminde kendi-
sinin de söz sahibi olacak olmasının verdiği güvenceler önemli etkenler olmuş-
tur.78  

Diğer taraftan, Orta Asya’daki temel güvenlik aktörü olan Rusya için, 
Çin’in bu bölgedeki artan ekonomik gücüne ilaveten güvenlik eksenli konularda 
da rol oynama ihtimali bir tedirginlik kaynağıdır. Mart 2016’da Çin Genelkur-
may Başkanı Fang Fenghui’nin Tacikistan ve Afganistan’a yaptığı ziyarette bu 
iki ülkeyle askeri ilişkilerin geliştirilmesi ve Çin, Afganistan, Tacikistan ve 
Pakistan arasında terörizmle mücadele amaçlı bir bölgesel ittifak kurulması 
amacıyla yürüttüğü görüşmeler Rusya tarafında kaygıyla karşılanmıştır.79 Çin’in 
Pakistan’da asker konuşlandırmasını ve Tacikistan İçişleri Bakanlığı ve Çin 
Savunma Bakanlığı’nın Duşanbe’de bir anti-terörizm merkezi oluşturmasını 
öngören bu girişime dönük Rusya, Tacikistan’la, hâlihazırda bu ülkede bulunan 
askerleriyle sınırlı kalmayarak, merkez birliklerden de askerlerin katılımıyla, 
beklenmedik ölçüde geniş bir tatbikat düzenlemiş ve Çin’in güvenlik eksenli bu 
girişimine karşı kendi hamlesini ortaya koymuştur.80  

3.2.3. Askeri Güç Dengesi 

Rusya-Çin ilişkilerindeki askeri güç dengesi Rusya tarafından önemle ele 
alınan bir diğer konudur. Rusya’nın mevcut konjonktürdeki askeri-stratejik 
dengedeki konumu, batısında NATO güneyinde ise Çin’in kendisinden daha 
geniş konvansiyonel kapasiteye sahip olduğu bir tablo ortaya koymaktadır.81 Bu 
durum karşısında Rusya, kendisine yönelebilecek konvansiyonel bir saldırıya 
karşı, muhataplarına nükleer silahla karşılık verecek misilleme seçeneğini ma-
sada tutmaktadır.82 Rusya’nın nükleer silahlarına verdiği önem 1997’de yayın-
lanan askeri doktrinden itibaren güçlü bir şekilde ifade edilmiştir. 1997 doktri-
ninde Rusya’nın “varlığını ortadan kaldıracak bir tehdide” karşı nükleer silah-
ları kullanan ilk taraf olacağı vurgulanmışken, 2000’de yayınlanan doktrinde bu 
eşik daha da aşağı çekilmiş ve “geniş çaplı konvansiyonel bir saldırı durumun-

da” dahi Rusya’nın nükleer silahlara başvuracağı ifade edilmiştir.83 2004 yılın-
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da yayınlanan son askeri doktrinde ise, Rusya veya müttefiklerinin nükleer, 
daha başka kitle imha silahları ya da konvansiyonel silahlarla bir saldırıya uğ-
raması durumunda, kendisinin nükleer silahların kullanım hakkını elinde bulun-
durduğu vurgulanmıştır.84 Rusya’nın nükleer silahların kendisi için önemini 
muhataplarına hatırlatarak verdiği mesaj, ABD’ye (ve daha geniş bağlamda 
Batı’ya) açıktan iletilirken, Çin’e ise ima yoluyla aktarılmaktadır.85  

Ayrıca Çin’e dönük askeri anlamda hazır olunması gerektiği son yıllarda 
uygulanan askeri tatbikatlarda da görülmüştür. Rusya 2014 senesinde Uzak 
Doğu bölgesinde, Vostok 2014 adlı, 155 bin asker, dört binin üzerinde zırhlı 
araç, 632 uçak ve 84 geminin kullanıldığı büyük bir askeri tatbikat düzenlemiş-
tir.86 Batı ile ilişkilerinin Ukrayna krizi nedeniyle kötüleştiği bu konjonktürde 
Rusya, Çin’le içinde bulunduğu yakınlaşma sürecine rağmen, güneyindeki bü-
yük komşusuna karşı her türlü senaryoya karşı hazır olunması gerekliliğinden 
hareketle bu tatbikatı icra etmiştir.87 Vostok 2014 sırasında, komuta-kontrol, 
farklı unsurlar arasında koordinasyon, stratejik mobilite, lojistik alanlarında 
uygulanan testler ve konvansiyonel ve nükleer silahların kullanımını öngören 
kapsamlı hazırlık çerçevesinde, Rusya’nın bu bölgede bu denli bir harekât ger-
çekleştirmesi ancak Çin ölçeğinde bir devletten duyduğu kaygıyla açıklanmak-
tadır.88 Aynı durum Vostok 2010 için de söz konusu olmuştur. Rusya’nın Çin 
sınırına yakın Chita and Khabarovsk şehirlerinde uyguladığı hava ve kara tatbi-
katlarının, Çin haricinde herhangi bir başka ülkenin Rusya’ya bu bölgeden pe-
netre etmesinin mümkün olmaması ışığında, Çin’e dönük olası hazırlıklar kap-
samında gerçekleştirildiğini ortaya koymuştur.89 

Ayrıca, Rusya’nın hissettiği kaygıların mevcut konjonktürde de devam 
ettiği, Çin’le olan sınır bölgesinde konuşlandırdığı füze sistemlerine bakılarak 
da anlaşılabilir. Rusya, Soğuk Savaş’tan farklı olarak Japonya’ya yakın mesafe-
de füze birliği konuşlandırmamaktayken, Çin sınırındaki Yahudi Özer Oblastı 
ve Primorsky Krai’de iki adet İskender Füze Birliği bulundurarak, güneyindeki 
komşusuna (ve de olası gelişmelere karşı Kore Yarımadası’na) dönük nükleer 
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başlık taşıyabilen İskender-M Balistik Füze sistemlerini hâlihazırda hazır tut-
maktadır.90 Çin’in dünyadaki en büyük beş nükleer güçten biri olması ve askeri 
gücü, nükleer kapasitesi ve askeri doktrini ile ilgili resmi bilgi vermemesi, Rus-
ya’nın kaygılarını besleyen önemli etkenlerdir.91 Çin’in uzun vadeli niyetlerin-
den ve askeri gücünü hangi amaçla tahkim etmekte olduğundan emin olamayan 
Moskova, Batı ile yürüttüğü nükleer silahların azaltılmasına dönük görüşmeler-
de, bir noktadan sonra daha fazla indirime gitmeyeceğini aktarmış ve ayrıca 
Çin’in de sürece dahil edilmesi gerektiğini ifade etmiştir.92 

 

4. Değerlendirme: Teorik Çerçevede İlişkilerin Analizi  

Çin ve Rusya’nın Soğuk Savaş sonrası ilişkilerinde ciddi yakınlaşma 
adımları gözlenmiş ve bu duruma istinaden taraflar, ilişkilerini Stratejik Ortak-
lık olarak tanımladıkları bir kapsamda ele almışlardır. Diğer taraftan ilişkileri 
ciddi manada sınırlayan bir başka boyutun olduğu da ifade edilmelidir. Bu iki 
büyük güç, Batı hegemonyasına karşı olmak ve çok kutuplu dünya düzenini 
savunmak hususlarında ortak bir noktada buluşsalar da, gözlemlenen yakınlık, 
ilişkilerde Batı’ya karşı bir ittifak oluşturma ve uluslararası sistemde kalıcı bir 
değişime yol açma potansiyelinden uzak bir görüntüdedir. Bu durumun ortaya 
çıkmasında, çıkar odaklı siyaset, dünya siyasetine (özellikle Batı ile olan ilişki-
ler çerçevesinde) bakış açıklarındaki farklılıklar ve güvensizlik unsuru temel 
etkenler olarak ortaya çıkmaktadır.  

Saldırgan Realist teorinin işaret ettiği gibi, büyük güçler arasındaki ilişki 
her zaman bir belirsizlik çerçevesinde tecelli etmekte olup, ittifaklar kurulsa 
dahi, bunlar geçici yakınlaşma adımlarıdır ve ayrıca bugünün dost ülkesi yarının 
düşmanı olabilmektedir.93 Bu teorik lensten bakıldığında, Bobo Lo’nun Rusya-
Çin ilişkilerini “uygunluk ekseni” olarak tarif etmesinden de anlaşılabileceği 
gibi, taraflar arasındaki etkileşimler taktiksel, işlevsel ve fırsatçı bir mahiyete 
sahiptir.94 Fakat özellikle Rusya açısından Çin’le olan ilişkilerde hissedilen 
güvenlik eksenli kaygılar, daha derin bir güvensizliğe işaret etmektedir.  

Rusya açısından bakıldığında; bu ülke, kendi aleyhine değişen güç den-
gesinin yarattığı dezavantajı, Çin’in bölgesinde hegemonik bir güç olmasıyla 
daha yoğun hissedeceği kaygısını duymaktadır.95 Rusya’nın stratejik önem at-
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fettiği bölgeler eski Sovyet coğrafyası, Orta Doğu ve Arktik olsa da, Asya-
Pasifik’te de herhangi bir gücün hegemonik bir aktör olmasını istememekte ve 
bu durum ABD kadar Çin’e dönük olarak da geçerli olmaktadır.96 Bu politikay-
la ilişkili olarak Rusya, yukarıda açıklandığı gibi, bölgenin iki önemli ülkesi 
olan Hindistan ve Vietnam’la yakın ilişkilerini, özellikle askeri alanda, sürdür-
mektedir. Ayrıca Rusya, Orta Asya’daki siyasi, askeri ve ekonomik anlamda 
pozisyonunu zayıflatacak hamlelere karşı Çin’e dönük olarak müteyakkız dav-
ranmaktadır. Bu bağlamda, Çin’in ekonomik faaliyetlerine ek olarak askeri 
olarak da bu bölgede rol oynama girişimlerine Rusya’nın kendi hamleleriyle 
mukabelede bulunması, muhatabını dengeleme noktasında atılmış adımlardır.  

Rusya’nın Çin’le ekonomik ilişkilerini güçlendirmek ve Batı’ya karşı ya-
kın ilişki içinde olmak istemesine rağmen, nükleer silah envanterini ve konvan-
siyonel birliklerini her türlü gelişmeye karşı hazır tutması, ilerleyen zamanla 
birlikte muhatabının kendisine dönük politikasının nasıl bir seyir izleyeceğini 
kestirememesindendir. Saldırgan Realizm’in lensinden bakıldığında, belirsizli-
ğin hakim olduğu anarşik bir sistemde devletler önlerindeki muhtemel gelişme-
lerle ilgili en kötü senaryoyu baz alarak hazırlık yapmak zorundadırlar.97 Bu, 
büyük güçlerin muhataplarıyla aralarındaki güç dengesinin kendilerinin aleyhi-
ne bozulmasına izin vermemeleri gerektiğinin ifadesidir. Bu çerçevede, Çin’in 
1990’lardan itibaren askeri gücünü arttırma yönünde attığı adımlar, ABD için 
olduğu gibi, Rusya için de bir tedirginlik kaynağıdır. Bu bağlamda, Rusya’nın 
özellikle nükleer silah üstünlüğünün ve toprak derinliğinin, askeri-stratejik 
denklemde kendisine önemli avantaj sağladığı vurgulanmalıdır. Rusya’nın elin-
deki stratejik derinlik sayesinde Çin’in Rusya’nın nüfus merkezlerini hedef 
alması mümkün görünmemekteyken, Rusya’nın, özellikle nükleer silah üstün-
lüğü sayesinde, Çin’in önemli şehirlerine ve stratejik altyapı unsurlarına çok 
daha büyük zarar verecek potansiyeli bulunmaktadır.98 Bu, Rusya için önemli 
bir caydırıcı güç teşkil etmektedir.  

Rusya’nın Çin’e dönük caydırıcı gücünü korumasının gerekli olduğu eski 
Sibirya Bölgesi komutanı Korgeneral Vladimir Chirkin tarafından şu şekilde 
ifade edilmiştir: “Bizim bu bölgede askeri varlığımızı korumamız şart, çünkü 
sınırın öte tarafında Çin’in beş adet ordusu bulunmaktadır. […] Çin’le olan iyi 

ilişkilerimize rağmen, ordumuz şunu iyi bilir ki, iyi ilişkiler yalnızca güçlü oldu-
ğunuz zaman geçerlidir. Bu, konvansiyonel ve nükleer gücünüzle, muhatabınızın 
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size karşı sessiz kalmasını sağlamanızı gerektirmektedir.”99 Bu bağlamda, Si-
birya ve Uzak Doğu bölgesinde demografik ve ekonomik açıdan Çin lehine 
değişen dengeler, Çin’in askeri bir tehdit olarak da ortaya çıkması durumunda, 
Rusya açısından nükleer silahların sağladığı caydırıcılığı hayati önemde kılmak-
tadır.100  

Bu durum, Rusya açısından Çin’le olan ilişkilerin güvenlik rekabetine 
dayalı bir boyut içerdiğini göstermektedir. Nitekim geleneksel büyük güç politi-
kasında da bu boyut temel motiflerden biridir. Mearsheimer’a göre güvenlik 
rekabeti aktörlerin birbirlerinden duydukları kaygının derecesine bağlı olarak 
hissedilmekte olup, kaygı duyan devlet kendi güvenliğini attıracak politikalar 
izleyerek bunu gidermeye çalışır.101 Bu bağlamda, Saldırgan Realizm’in güven-
lik rekabetinin elimine edilemeyeceği bir sistemde, gelecekte yaşanabilecek her 
türlü muhtelif gelişmeye karşı hazır olunmasına dair ortaya koyduğu davranış 
biçimine uygun olarak Rusya, hem konvansiyonel hem de nükleer silah gücünü 
Çin’e karşı caydırıcı bir unsur olarak elinde bulundurmaktadır. Bu bağlamda 
Rusya Çin’le olan ilişkisinde, güvenlik eksenli çıkarlarını göz önüne alarak, 
hem Orta Asya hem Uzak Doğu bölgesinde askeri-stratejik dengedeki konumu-
na azami önem atfeden büyük güç davranışını sergilemektedir. 

Çin’in Rusya ile kurduğu ilişki ise, kendi çıkarlarını maksimize etmesine 
imkân tanıyacak bir düzlemde gerçekleşmektedir. Örneğin Ukrayna krizinin 
askeri bir mahiyet kazanması Çin liderliğinde olumsuz intibalara neden olmuş-
tur. Bu hususla ilgili vurgulanması gereken önemli bir nokta ise; Çin’in Rus-
ya’nın Ukrayna krizi nedeniyle yaşadığı ekonomik sorunların, irrasyonel ve 
sorumsuzca bir politika nedeniyle yaşandığını düşünmesidir.102 Çin açısından 
Rusya’nın Ukrayna (ve ayrıca 2015’te Türkiye) ile yaşadığı krizler ani patlama 
anları olarak mütalaa edilmiş ve Rusya’nın öngörülmez davranışlarda bulunabi-
leceği düşünülmüştür.103 Kriz anlarında Rusya’nın Batı ile bir gerginlik içine 
girmesi ise, Çin açısından kendisini, iki muhatap arasında bir seçim yapmaya 
zorlayabilecek bir risk olarak değerlendirilmiştir.104 Diğer taraftan Çin, her ne 
kadar Rusya’nın eylemlerini irrasyonel bulsa da, muhatabının Ukrayna krizi 
sonrası zor durumundan azami derecede istifade ederek, Batı’nın yaptırımlarıyla 
elinin zayıf olduğu bir zamanda ekonomik olarak Rusya’da önemli yatırım ola-
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nakları elde edip, avantajlı enerji anlaşmaları imzalanmıştır. Daha da önemlisi 
ise, Rusya’yı rahatlatacak kredi ve yatırım imkânlarını istenen ölçüde muhata-
bına tedarik etmeyerek, kendi çıkarlarını önceleyerek hareket etmiştir. 

Saldırgan Realizm’in merceğinden bakıldığında, “tek başına olunan” 
(self-help) bir sistemde hareket eden hiçbir devlet, muhataplarının çıkarlarını 
kendi çıkarlarının önüne koyacak şekilde hareket etmez.105 Aynı zamanda, bü-
yük güçler rasyonel davranan aktörler olarak, izledikleri politikanın kendi gü-
venlik eksenli çıkarlarını nasıl etkileyeceğini dikkate alarak davranırlar.106 Teo-
rinin varsayımları, anarşik sistemin, devletleri muhataplarına karşı nispi güçle-
rini arttırmaya sevk ettiğini söylemektedir.107 Devletlerin kendi çıkarlarını önce-
lemesi beklendik bir durumdur; bu bağlamda Çin’in Batı’ya karşı bir diğer bü-
yük güç olan Rusya’yı Ukrayna krizi sonrası içinden geçmekte olduğu zor za-
manda ekonomik olarak desteklemekten kaçınmıştır. Rusya’nın ihtiyaç duyduğu 
diplomatik desteği sunmaktan uzak bir görüntü ortaya koyması, Batı’ya dönük 
sergiledikleri müşterek duruşun gerçek manada bir yakınlaşmaya tekabül et-
mekten uzak olunduğunu göstermektedir. Çin, büyük güçlerin kendi bencil çı-
karlarını ön plana alarak davrandıklarını doğrular nitelikte bir politika izlemekte 
olup, bu husus Rusya’ya dönük yaklaşımında da temel belirleyici faktör olarak 
ortaya çıkmaktadır. Nitekim Rusya’nın ciddi bir finansal kriz yaşaması duru-
munda Çin’in Rusya’nın yardımına geleceğine dair ne Pekin ne de Moskova 
tarafında bir inanç söz konusudur. Aksine özellikle Moskova nezdinde Pekin’in 
temel motivasyonunun kendi çıkarlarını korumak olacağı şeklinde bir inanç 
bulunmaktadır.108  

Bu bağlamda, Çin’in Rusya ile olan ilişkilerinin özünü kendi stratejik çı-
karlarının nasıl etkilendiği hususu belirlemektedir. Rusya’nın Batı ile olan so-
runlarının kendi çıkarlarını etkilemesine izin vermeyen Çin, muhatabıyla olan 
ilişkilerini, yukarıda Lo’ya atıfla zikredildiği gibi, taktiksel, işlevsel ve fırsatçı 
bir çerçevede ele almaktadır. Teorinin varsayımları üzerinden bakıldığında 
Çin’in dış politika hamleleri ve özellikle Rusya ile olan ilişkileri uluslararası 
sistemde nispi gücünün nasıl etkilendiği dikkate alınarak icra edilmektedir. 
ABD’nin küresel hegemonik tasavvuruna karşı Çin ve Rusya müşterek itirazlara 
sahip olsalar da, Çin; ABD ve Rusya’ya dönük siyasi, ekonomik ve askeri alan-
da izlediği politikaları, herhangi bir tarafa angaje olmadan yürüterek ve taraflar-
la olan ilişkilerini, çıkarlarının konjonktürel olarak neyi gerektirdiğine bakarak 
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106  Mearsheimer, The Tragedy of Great Power Politics, 31. 
107  Mearsheimer, The Tragedy of Great Power Politics, 34-36. 
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belirlemektedir. Bu yaklaşım, Rusya ile çok kutuplu bir dünyayı mümkün kıl-
mak için, ABD ile ise ekonomik kalkınmasını kesintisiz sürdürmek için yakın 
ilişki içinde olma gerekliliğine istinaden benimsenmektedir. Sonuç olarak, 
Çin’in izlediği dış politika, Rusya ve ABD ile eşit mesafede kalmak ve hiçbir 
ülkeyle ayrıcalıklı ortak olmamak üzerine kuruludur.109  
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