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ÇİN’İN YENİ ULUSLARARASI DİPLOMASİ MODELİ: ŞANGAY İŞBİRLİĞİ 
ÖRGÜTÜ ÖRNEĞİ 
Otuz yıldan fazla bir süredir uygulanan reform 
ve açık ekonomi politikalarıyla birlikte Çin'de 
büyük değişiklikler yaşanmıştır. Dünya 
ekonomisine yüksek entegrasyonunun ardın-
dan Çin'in kendisini küresel gelişmelerden 
soyutlamadığı açıkça görülmektedir. Çin 
ekonomisinin hızlı bir şekilde büyümesi ve 
dünya ülkeleriyle bağlarının artması, Çin 
diplomasisinde yeni kavramların ve yaklaşım-
ların geliştirilmesini de gerekli kılmaktadır. 
Çin'in uluslararası arenada belirginleşen rolü, 
mevcut uluslararası siyasi ortamda bir deği-
şiklik yaşanmasını tetiklemekte ve çok kutup-
lu sistemde bir yeniden dengelenme sürecinin 
yaşanmasına neden olmaktadır. Bundan 
dolayı, diğer bölgesel güçlerle ve uluslararası 
örgütlerle çok taraflı işbirliğinin güçlendiril-
miş olması, Çin’in Yeni Diplomasisi’nin 
gelişmesi için uygun bir ortam sağlamıştır. 
Çin’in Yeni Diplomasisi’nin temelini, 
2000'lerin başında gündeme gelen Yeni 
Güvenlik Konsepti, Yeni Kalkınma Yaklaşımı 
ve Yeni Uygarlık Hedefi oluşturmaktadır. Söz 
konusu Yeni Diplomasi, ilk kez Çin'in Asya 
bölgesine yönelik diplomasisinde belirgin 
hale gelmiştir. Çünkü Pekin açısından komşu 
ülkeler her zaman, avantajlı ve istikrarlı bir 
uluslararası ortam oluşturabilmek için büyük 
önem taşımıştır. Yeni Güvenlik Konsepti, 
ülkeleri istişareler yoluyla güven temin etme-
ye ve çok taraflı koordinasyon yoluyla ulusal 
güvenliği sağlamaya teşvik etmektedir. Kon-
sept şu hususları vurgulamaktadır: (1) güven-
lik bakımından ülkeler arasında karşılıklı 
bağımlılığa dikkati çeken çok taraflı bağlar; 
(2) güvenlik için etkili bir yol olarak çatışma 
yerine işbirliğinin belirlenmesi; (3) güvenliğin 
kapsama alanının yalnızca askeri ve siyasi 
alanlarla sınırlı kalmayıp, aynı zamanda 
ekonomik, teknik, sosyal ve çevresel alanları 
da içermesi; (4) kurumsal yapının güvenlik 
için yasal yol olarak ele alınması. Yeni Gü-
venlik Konsepti, güç diplomasisini ve Soğuk 
Savaş düşüncesini reddetmektedir. Bu redde-
dişin başlıca nedeni, ŞİÖ üyesi ülkelerin 
Soğuk Savaş Dönemi'nin geri gelmesini 
istememeleridir. Çünkü bu dönem, bölgesel 
hegemonya ya da dünya hegemonyası adına 
muhalif bloklar arasındaki mücadelelerin 
ciddi şekilde yaşandığı bir dönem olmuştur. 
Pekin resmi olarak, Mart 1997'de düzenlenen 
ASEAN Bölgesel Forumu konferansında Yeni 
Güvenlik Konseptini önermiştir. Nisan 
1997'de Konsept, Çin ve Rusya’nın Çok 
Kutuplu Dünya ve Yeni Dünya Düzeni ile 
İlgili Ortak Bildirisi’nde yer almıştır. 
Yeni Güvenlik Konseptinin hedefleri, Yeni 
Kalkınma Yaklaşımı'nda da ifade edilmiştir. 
Mart 2004'te Çin Komünist Partisi Merkez 
Komitesinin forumunda Cumhurbaşkanı Hu 

Jintao tarafından önerilen Yeni Kalkınma 
Yaklaşımı’nda tüm ülkelerin kalkınmayı 
sağlayabilmeleri için karşılıklı fayda elde 
etmeye ve kazan-kazan durumuna ulaşmaya 
çalışmaları gerektiği ifade edilmiştir. Bunun 
ötesinde, Hu Jingtao'nun Uyumlu Dünya 
Konseptinin bir parçası olarak Yeni Uygarlık 
Hedefi, medeniyetler arası diyaloğu teşvik 
etmeyi ve eşitlik temelinde uyumlu bir dünya 
inşa etmeyi amaçlamaktadır. Konseptin ana 
fikri, her medeniyetin kendi koşullarına uygun 
ve kendilerine özgü bir bağımsız kalkınma 
yolunu seçme hakkına sahip olmasıdır. 
Öte yandan, Çin, Rusya, Kazakistan, Kırgızis-
tan ve Tacikistan arasında sınır meselelerinin 
çözümü için 1996 yılında Pekin tarafından 
teşvik edilen Şanghay Beşlisi Mekanizma-
sı’nın ardından kurulan bir örgüt olan Şang-
hay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ), Çin'in Yeni Gü-
venlik Konsepti’nin uygulamasını başlatmış-
tır. 2001'de kurulan ŞİÖ kapsamında, üye 
devletler devletlerarası ilişkileri ittifaklar 
yerine ortaklıklar temelinde geliştirmeleri 
esastır. ŞİÖ, üye devletlerin eylemlerinin 
koordine edildiği ancak özellikle askeri alanda 
belirli konularda antlaşma yükümlülüğü 
bulunmayan yeni bir bölgesel işbirliği modeli 
olarak kurulmuştur. ŞİÖ üyeleri sınır anlaş-
mazlıklarında çözüm sağladıktan sonra terör, 
ayrılıkçılık ve aşırılıkçılık ile mücadele konu-
sunda işbirliğini teşvik etmişlerdir ki bu 
durum Çin'in Yeni Güvenlik Konseptiyle 
uyumludur. 
ŞİÖ üyeleri oybirliği ile, ideolojik farklılıkları 
bir kenara bırakarak ortak bir zeminde buluş-
mayı kabul etmişlerdir. Zaten bu ilke, Uyumlu 
Dünya Konsepti’nin de temelidir. Söz konusu 
ilke, bölgesel güvenliğin korunmasında ve 
bölgesel kalkınmanın teşvik edilmesinde 
ŞİÖ'nün başlıca değeri olan Şanghay Ruhu 
için bir temel oluşturmuştur. Ayrıca, Çin 
Hükümeti, ŞİÖ'yü herhangi bir üçüncü ülke, 
bölgesel grup veya örgüte karşı oluşturulmuş 
bir ittifak veya blok olarak görmemektedir. 
Bu nedenle Pekin, ŞİÖ'yü NATO karşıtı bir 
blok olarak şekillendirmeyi reddettiğini ısrarla 
vurgulamıştır. 
Yeni Uygarlık Hedefinin herhangi bir ülkey-
le/blokla bağlantılı olmama ve çatışmama gibi 
ilkelerine uygun olarak, ŞİÖ, üye devletlerin 
her birinin geleneklerine ve bağımsız bir 
şekilde kendi kalkınma yollarını seçme hakla-
rına saygı duymaktadır. Söz konusu idealler, 
2002 yılında imzalanan örgüt tüzüğünde ve 
ŞİÖ'nün 5. yıldönümünde 2006'da imzalanan 
bildirgede yer almıştır. 
Örneğin, Ağustos 2007'de Bişkek'te düzenle-
nen ŞİÖ Zirvesi’nde üye devletlerin başkanla-
rı, Çin'in Yeni Güvenlik Konsepti ve Yeni 
Uygarlık Hedefinin somutlaştırıldığı Uzun 

Vadeli İyi Komşuluk İlişkileri, Dostluk ve 
İşbirliği Antlaşması'nı imzalamışlardır. Ayrı-
ca, Antlaşma Hükümlerinin Uygulanmasını 
İçeren ve 2013-2017 Dönemini Kapsayan 
Eylem Planı da taraflarca 2013 yılında onay-
lanmıştır. 
ŞİÖ, güvenlik işbirliği ile birlikte kademeli 
olarak ekonomik işbirliği imkânlarını da 
oluşturmak için faaliyet gösterdiğinden, Yeni 
Kalkınma Yaklaşımı da örgütün plan ve 
eylemlerinde açıkça ifade edilmektedir. 2003 
yılında, ŞİÖ üyeleri arasında örgüt çerçeve-
sinde ekonomik işbirliğinin temel amaçlarını 
belirleyen Çok Taraflı Ticaret ve Ekonomik 
İşbirliği Programı imzalanmıştır. ŞİÖ içindeki 
ekonomik işbirliği ticaretin ve finansal sistem-
lerin serbestleştirilmesinin ve kolaylaştırılma-
sının yanısıra yatırım, iletişim ve yeraltı 
kaynakları alanlarında işbirliğinin sağlanması 
konularını içermektedir. 
Ayrıca ŞİÖ üyelerinin ekonomi bakanları, 
2005 yılında ŞİÖ Bankalararası Konsorsiyu-
mu’nun ve ŞİÖ İş Konseyi’nin kurulması 
konusunda anlaşmaya varmışlardır. 2006 
yılında ŞİÖ liderleri, ülke ekonomileri için 
enerji alanında işbirliğinin öncelikli olduğunu 
tekrar vurgulamışlar ve kendi aralarında enerji 
işbirliğini derinleştirmek ve enerji stratejileri-
ni yenilemek amacıyla ŞİÖ Enerji Kulübü’nü 
kurmayı önermişlerdir. 
Sonuç olarak, ŞİÖ'nün kurulma süreci, 2000 
yılında Duşanbe'de Şanghay Beşlisi Devlet 
Başkanları Zirvesi’nde ilk kez dönemin 
Cumhurbaşkanı Jiang Zeming tarafından 
açıklanan Şanghay Ruhunun şekillendirilme-
siyle başlamıştır. Bu süreç, yukarıda belirtil-
diği gibi Çin’in Yeni Diplomasi ilkeleriyle 
uyumludur. ŞİÖ, Hu Jingtao'nun Uyumlu 
Dünya Konsepti çerçevesinde geliştirilerek 
kurumsallaştırılmıştır. Günümüzde ŞİÖ, 3 
milyardan fazla insanın ya da dünya nüfusu-
nun %45'inden fazlasının yaşadığı 18 ülkeyi 
bir araya getirmektedir. Bu nüfus, 2015 
yılında 41.5 milyar dolarlık bir GSYİH oluş-
turmuştur ki bu miktar, dünya GSYİH'sinin 
%11.1'ine denk gelmektedir. 
Bu nedenle ŞİÖ’nün kurulması, Çin’in Yeni 
Diplomasisi’nin uygulanmasına ilişkin ilk Çin 
deneyimi olarak değerlendirilebilir. Şanghay 
Girişimi'nin Şangay Beşlisi Mekanizma-
sı’ndan Şanghay İşbirliği Örgütüne dönüşü-
mü, Çin'in uluslararası diplomasisinin dönü-
şümü ile örtüşmektedir. Çin, ŞİÖ'yü başlatma 
ve geliştirme yoluyla dış politikasında ikili 
ilişkilerden ziyade çok taraflı ilişkilere odak-
lanmaya başlamıştır. Bununla birlikte Çin'in 
hala Yeni Diplomasisi'ni geliştirme sürecinde 
olduğu belirtilmelidir. Ancak Çin, uyguladığı 
Yeni Diplomasi stratejisiyle siyasi ve ekono-
mik faaliyetlerinde ŞİÖ üyelerine yol göster-
meyi hedeflemektedir. 



 

Politika, Dış İlişkiler ve Güvenlik 
 
 
x Azerbaycan'a yaptığı resmi ziyarette 

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksander Lu-
kashenko ve Azerbaycanlı mevkidaşı İl-
ham Aliyev, ticari ve ekonomik işbirliği, 
tarımda, hafif ve ağır sanayide işbirliği 
projeleri ve kültürel ve insani bağların ge-
liştirilmesi gibi iki ülke arasında karşılıklı 
fayda sağlayıcı işbirliğinin geliştirilme-
siyle ilgili konular üzerinde görüşmüşler-
dir. Taraflar arasındaki bu görüşmeler, iki 
ülkenin devletlerarası işbirliğinin gelişti-
rilmesinden karşılıklı fayda sağlayacakla-
rı görüşünü kuvvetlendirmiştir. 

x Kazakistan Dışişleri Bakanı Erlan Idris-
sov İran'ın nükleer programıyla ilgili iki 
turlu görüşmelerin düzenlenmesi için Ka-
zakistan’ın 2017 yılında bir platform 
oluşturulacağını açıklamıştır. 

x Aşkabat'a yaptığı resmi ziyarette Gürcis-
tan Cumhurbaşkanı Giorgi Margvelashvi-
li ve Türkmen mevkidaşı Gurbanguly 
Berdimuhamedov, iki ülke arasındaki ti-
cari ve ekonomik ilişkilerin derinleştiril-
mesiyle ilgili beklentilerini dile getirmiş-
lerdir. Taraflar, İpek Yolu projesinin iki 
ülke arasında ulaşım konusunda daha 
kapsamlı bir işbirliği olasılığı ortaya koy-
duğunu kaydetmişlerdir. 

x Kırgızistan Genelkurmay Başkanlığı 
Basın Servisi, Çin'in Sincan Uygur Özerk 
Bölgesi'ndeki Korla'da bulunan eğitim 
merkezinde Şanghay İşbirliği Örgütü 
(SCO) üyelerine ait askeri birliklerin or-
tak bir dağ eğitimine katıldığını duyur-
muştur. Çin’in daveti üzerine Kırgızistan, 
Kazakistan ve Rusya'dan gelen özel aske-
ri kuvvetler, askeri deneyimlerini gelişti-
recek şekilde dağlık bölgelerde alan eği-
timlerini arttırarak ortak askeri faaliyet-
lerde bulunmuşlardır. 

x Moskova’ya yaptığı resmi ziyarette 
Özbekistan Savunma Bakanı Kabul Ber-
diev ve Rus mevkidaşı Sergei Shoigu, 
2017 yılından itibaren geçerli olmak üze-
re iki ülke arasında askeri-teknik işbirli-
ğinin geliştirilmesiyle ilgili bir anlaşma 
ve ikili işbirliği planı imzalamışlardır. 

x Moskova'ya yaptığı resmi ziyarette 
Azerbaycan Savunma Bakanı Albay Za-
kir Hasanov ve Rus mevkidaşı Ordu Ko-
mutanı Sergei Shoigu, 2017 yılında iki 
ülke arasında askeri işbirliğinin (askeri 
eğitimler dahil) genişletilmesini  içeren 
bir işbirliği planı imzalamışlardır. Taraf-
lar, ayrıca iki ülke arasındaki askeri ve 
askeri-teknik işbirliğinin mevcut duru-
munu değerlendirerek konuya ilişkin bek-
lentilerini dile getirmişler ve bölgesel gü-
venlikle ilgili konular üzerinde görüşmüş-
lerdir. 

x Ukrayna Cumhurbaşkanı Piotr Poroshen-
ko, Kırım sınırındaki Kherson bölgesinde 
düzenlenen askeri tatbikatların bir parçası 
olarak füze fırlatma işlemlerinin başarıyla 
gerçekleştirildiğini duyurmuştur. Ukrayna 
askeri kuvvetleri, iki gün süren tatbikatlar 
sırasında S-300 orta menzilli yerden fırla-
tılan füzelerin 16 kez başarıyla fırlatıldı-
ğını açıklamıştır. 

 
 

Ekonomi, Finans ve Enerji 
 

x Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) 
üyelerinin, Viyana'da düzenledikleri top-
lantıda sekiz yıldır ilk kez petrol üretimini 
azaltma kararı alınmıştır. Küresel düzey-
de petrol stoklarının eritilmesi amacıyla 
yapılan bu anlaşma ile örgütün en büyük 
üç üretici ülkesi (Suudi Arabistan, İran ve 
Irak) arasındaki anlaşmazlıklar da çözül-
müş gibi görünmektedir. Rusya gibi 
OPEC-dışı ülkelerin üretimlerini yaklaşık 
günlük 0.6 milyon varil düşürmeleri ha-
linde OPEC üyeleri, küresel petrol üreti-
minden günlük 1.2 milyon varil kesinti 
yapmaya ve toplu üretimlerini günlük 
32.5 milyon varile düşürmeye karar ver-
mişlerdir. 

x Kazakistan devlet doğal gaz taşımacılığı 
operatörü KazTransGas'dan yapılan açık-
lamaya göre, şirket Buhara-Taşkent-
Bişkek-Almatı boru hattı ve Kazakistan-
Çin boru hattı gibi temel doğalgaz boru 
hatları arasında güçlendirici bir kompre-
sör istasyonu inşa etmiştir. Zhambyl böl-
gesinde bulunan yeni güçlendirici komp-
resör istasyonu, basınç farklılıklarına 
rağmen bu boru hatlarında doğal gazın 
pompalanmasını sağlayacaktır. Kazakis-
tan'da kendi türünün ilk örneği olarak ku-
rulan bu kompresör istasyonunun yıllık 
kapasitesi 6 milyar metreküp doğal gaz 
olarak belirlenmiştir. 

x BP’nin Azerbaycan Şubesi Başkan Yar-
dımcısı Bakhtiyar Aslanbayli, 2017 yılın-
da Bakü limanının Sangachal terminalin-
de yürütülen teknik-önlem, onarım ve 
ayarlama çalışmaları nedeniyle şirketin, 
Şah Deniz platformundan doğalgaz çıka-
rılması faaliyetlerini askıya almayı plan-
ladığını açıklamıştır. 

x Aşkabat'ta düzenlenen Türkmen-Alman 
İş Forumu'nda Türkmenistan Cumhur-
başkanı Gurbanguly Berdimuhamedov, 
Türkmenistan'da Alman sermayeli 60'dan 
fazla işletmenin şube ve temsilcilik açtı-
ğını belirtmiştir. Ülkede bugüne kadar 
Alman sermayesinin katılımıyla toplam 
540 milyon dolar ve yaklaşık 555 milyon 
Avro değerinde 167 yatırım projesi ve 
sözleşme kayıt altına alınmıştır. Ayrıca, 
iki ülke arasındaki ticaret hacminin 2015 
yılında 306 milyon dolara ulaştığı kayde-
dilmiştir. 

x Türkmenistan Cumhurbaşkanı Gurban-
guly Berdimuhamedov ve Afganistan 
Cumhurbaşkanı Eşref Gani, iki ülke ara-
sındaki 2 milyar dolarlık demiryolu bağ-
lantısının ilk bölümünün açılışını gerçek-
leştirmişlerdir. 46 yük vagonundan oluşan 
ilk tren, Türkmenistan'ın Imamnazar 
gümrük noktasında başlayıp Afganis-
tan'nın Akina bölgesinde biten 3 kilomet-
relik yolculuğunu tamamlamıştır. 

x Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası 
(EBRD) Kazak bankası ForteBank için 
60 milyon dolar kredi verileceğini açık-
lamıştır. Kazak milli parası olan tenge 
cinsinden verilecek olan bu kredi mikro, 
küçük ve orta boy işletmelerin destek-
lenmesi ve EBRD’nin İş Hayatında Kadın  

 
 
Programı’nın finansmanı için kullanıla-
caktır. Kazakistan’ın Damu Girişimcilik 
Kalkınma Fonu kredi için devlet garantisi 
sağlayacaktır. 

x Fransa’nın Rusya Büyükelçisi Jean-
Maurice Ripert, Renault şirketinin Rus 
şirketi Avtovaz’a 1 milyar Avro tutarında 
ek sermaye yatırımı sağlayacağını açık-
lamıştır. Bu yatırım sayesinde Renault 
şirketi, Rus otomobil üreticisi şirketin 
başlıca hissedarı olacaktır. Ancak Rus 
devlet şirketi Rostec kilit hisseleri elinde 
tutmaya devam edecektir. 

x Azerbaycan Maliye Bakanlığı, Ocak- 
Ekim 2016 döneminde ülkenin 
GSYİH’nın 28.02 milyar dolar olduğunu 
ve bu miktarın geçen yılın aynı dönemine 
kıyasla %3.7 daha düşük olduğunu açık-
lamıştır. İnşaat sektöründe yaşanan 
%27.4’lük daralma, yüksek dolarizasyon, 
düşük ticaret hacmi, bankacılık sektörün-
de yaşanan sıkıntılar ve kredi portföyü-
nün kalitesinin bozulması bu azalışın baş-
lıca nedenleri olarak belirtilmiştir.   

 

Toplum ve Kültür 
 

x Özbekistan Dışişleri Bakanlığı'ndan 
yapılan açıklamaya göre, Özbekistan ve 
Tacikistan heyetleri arasında uçuşların 
yeniden başlatılmasıyla ilgili bir protokol 
imzalanmıştır. Bu protokole göre, Duşan-
be-Taşkent-Duşanbe uçuşları haftada iki 
kez Somon Air ve Özbekistan Hava Yol-
ları tarafından gerçekleştirilecektir. Uçuş-
ların Ocak 2017 başında başlaması bek-
lenmektedir. 

x Avrupa-Akdeniz Sismik Merkezi, bir gün 
önce Çin-Kırgızistan sınırına yakın böl-
gede saat 20.24'te 6.9 büyüklüğünde bir 
deprem meydana geldiğini açıklamıştır. 
Depremin merkez üssünün, Oş’un 173 ki-
lometre güneydoğusunda ve Bişkek'in 
408 kilometre güneyinde bulunduğu kay-
dedilmiştir. 

x Azerbaycan’ın Şeki kentinde düzenlenen 
Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı’nın 
(TÜRKSOY) 34. Toplantısında Kazakis-
tan'ın Türkistan şehri 2017 yılında Türk 
dünyasının kültür başkenti olarak seçil-
miştir. Ayrıca, 2017 yılında Türkistan'da 
Türk halklarının Nevruz kutlamaları, Orta 
Asya el sanatları şöleni ve "Uly Dala" ge-
leneksel müzik festivali gibi pek çok et-
kinliğin düzenleneceği duyurulmuştur. 

x Özbekistan Hükümeti, Taşkent'te metro 
istasyonu inşası konusunda iki yeni pro-
jenin başlatılmasının planlandığını du-
yurmuştur. Taşkent'te 10 km uzunluğunda 
8 metro istasyonunun inşasıyla ilgili iki 
proje geliştirilmiştir. 2017-2020 döne-
minde hayata geçirilecek olan bu projele-
rin maliyeti, 295 milyon dolar olarak be-
lirlenmiştir. Projeler, devlet bütçesi ve 
Özbekistan'ın İmar ve Kalkınma Fonu ta-
rafından finanse edilecektir. 

x UNESCO'dan yapılan açıklamaya göre, 
Somut Olmayan Kültürel Miras Hükü-
metlerarası Komitesi, Özbekistan’ın Pa-
lov kültürü ve geleneğinin İnsanlığın So-
mut Olmayan Kültürel Mirası Temsili 
Listesi'ne alınmasına karar vermiştir.  

Hazırlayanlar Lidiya Parkhomchik, Hayal Ayça Şimşek,  
Daniyar Nurbayev. 


