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GĠRĠġ 

Çin ve Rusya, dünyadaki en uzun devletlerarası sınırı olan iki büyük komĢudur. 

Her iki devlet de ortak bir geçmiĢe ve uzun dostluk bağlarına sahiptir. Rusya’nın Çin ile 

iliĢkilerinin tarihi boyunca dıĢ politikasında önemli bir yeri bulunmaktadır. Yeni yüzyıla 

girerken, Rusya ile Çin’in liderleri ve halkları, iki ülke arasındaki iliĢkilerin tarihsel 

değiĢimlerine katkı sağlamıĢlardır. Hem en üst düzeyde hem de diğer düzeylerde 

stratejik ortaklık temelinde ikili iĢbirliği iyi sonuçlar vermektedir. Temmuz 2001’de 

Moskova’da gerçekleĢen Rusya Federasyonu ile Çin Halk Cumhuriyeti arasında Ġyi 

KomĢuluk, Dostluk ve ĠĢbirliği AnlaĢması’nın imzalanması ve ġanghay ĠĢbirliği 

Örgütü’nün kurulması Çin-Rusya iliĢkilerinde yeni bir yükseliĢin baĢladığını 

göstermektedir. 

21. yüzyılda Rusya ve Çin’in üç yüz yıldan fazla süren iliĢkilerinin en iyi  haline 

ulaĢması beklenmektedir. Bu iliĢkiler barıĢçıl, bir arada yaĢama ilkelerinin genel politik 

temelinde karĢılıklı çıkarların rasyonel ve yapıcı bir Ģekilde değerlendirilmesine 

dayanmaktadır. Tüm dünyada büyük prestij ve etkiye sahip olan Rusya ve Çin arasında 

devletler arası iliĢkilerin geliĢtirilmesi, çok kutuplu bir dünyanın Ģekillendirilmesinde, 

uluslararası güvenliğin sağlanmasında, yeni bir uluslararası politik ve ekonomik 

düzenin oluĢturulmasında önemli rol oynamaktadır. 

Rusya-Çin iliĢkilerinde çok sayıda olumlu yönlerin olmasına rağmen her iki ülke 

de geçmiĢte tarihsel eğilimlerin tekrarlanmasını önlemek için kapsamlı iĢbirliği ve 

karĢılıklı anlayıĢ için gerçekten sağlam bir temel oluĢturmada birçok zorluk yaĢamakta, 

fakat iyi bir iliĢki için bu zorlukların üstesinden gelmek zorundadırlar.  

Bu tezde Rusya ile Çin iliĢkilerinde Çinli göçmenlerin sorunu Aygun (1858) ve 

Pekin (1860) AntlaĢmaları imzalandıktan sonra ve günümüze kadar (2018) giden süreç 

içerisinde incelenecektir. Aynı zamanda, çalıĢmada, Rusya-Çin iliĢkileri kapsamında 
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Çinli göçmenlerin Rusya’ya göç etmelerinin nedenleri, Rus hükümetin izlediği göç 

politikası, ikili iliĢkilerin göç üzerinde oluĢturan etkisi, kurulan stratejik ortaklık ve göç 

durumunu istikrarlaĢtırabilecek çözümler araĢtırılacaktır.  

ÇalıĢmanın ana amacı ise Çinli göçmenlerin Rus Uzakdoğu bölgesi için gerçek 

tehdit oluĢturup oluĢturmadıklarını ortaya koymaktır. Ayrıca, literatür tarandığında 

Rusya Federasyonu için Çinli göçmenlerin bir tehdit oluĢturmadığı, fakat oluĢan 

sorunların etkin olmayan ve yetersiz politikalar sonucunda ortaya çıktığını göz önüne 

seren baĢka bir çalıĢma olmadığından dolayı bu tez özgün bir niteliğe sahiptir. 

Rusya-Çin iliĢkilerinin önemli bir yönü, Çinliler’in Rusya’ya göç etmesidir. Çin 

topluluğu, 19. yüzyılın ikinci yarısından baĢlayarak Rus Uzakdoğusu’nda 

bulunmaktadır. Çinli göçmenler, mecburiyetten de olsa sosyalizmin inĢasına ve Ġç 

SavaĢ’a katılmıĢlardır. SSCB zamanında ikili iliĢkiler daha çok ideolojik temelde 

geliĢtiği için Çinli göçmenler büyük bir sorun olarak görülmemiĢtir. Fakat SSCB’nin 

çöküĢünden sonra, Rusya’nın açıklık politikasına devam etmesi ve piyasa ekonomisine 

geri dönüĢü, Rusya-Çin sınırındaki göç durumunu çarpıcı bir biçimde değiĢtirmiĢtir. 

Ekonomik ve kültürel bağlar yeniden canlanmıĢ, ikili ticaret hızla geliĢmiĢ, Çinliler ve 

Ruslar ülkeler arasındaki sınırı kolayca geçebilmiĢtir. Uzakdoğu’da ve Sibirya’da, Çinli 

göçmenlerin sayısı keskin bir Ģekilde artmıĢ ve bu durum Ruslar arasında bir miktar 

endiĢeye yol açmıĢtır. Rusya medyasında gün geçtikçe Çin’in “demografik geniĢlemesi” 

daha fazla yer almıĢtır. Rusya’ya “yeni Çinli göçü” olgusu, Rusya Federasyonu, yabancı 

medya ve uluslararası iliĢkiler disiplininde büyük ilgi görmektedir. Bu nedenle, 

uluslararası durumdaki değiĢiklikleri ve Rusya’nın iç politikasındaki değiĢiklikleri 

hesaba katarak derin bir araĢtırma yapılması ve bilimsel olarak analiz edilmesi 

gerekmektedir. Bu çalıĢma, Rusya’nın Çinli göçü sorunuyla ilgili olarak kendi 
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nüfusunun azalmasına iliĢkin bulunduğu mevcut durumun incelenmesini, bazı genel ve 

özel sonuçların belirlenmesini içermektedir. 

Tez boyunca, Rusya-Çin iliĢkileri göz önüne alındığında, en önemli faktörler 

Rusya ve Çin’in komĢu ülkeler olması, bu ülkelerin ortak sınırlarının üç bin 

kilometreden fazla uzanması ve bu jeopolitik Ģartlar altında Rusya ve Çin’in kaçınılmaz 

olarak göç gibi bir olayla karĢılaĢması olacaktır. Bununla birlikte, göç sorunu geliĢmiĢ 

bir devlet politikası sistemine bağlı olduğunu söylenebilir. Bundan dolayı Rusya’nın 

Çinli göçmenlere yönelik izlediği politikası yetersiz olduğu için onların varlığının bir 

tehdit oluĢturmadığı hipotezi öne sürülecektir.  

Öne sürülmüĢ hipotezi sınamak adına Rusya-Çin iliĢkileri bağlamında Çinli 

göçmenler ile ilgi bu tez üç bölümden oluĢmaktadır. Tezin birinci bölümünde 1917 

yılındaki Devrim öncesi ile baĢlayan ve Sovyet Birliği’nin çöküĢüne kadar giden süreçte 

Çinli göçmenlerin hem ülkenin iç karmaĢıklığı döneminde hem de iki devlet arasındaki 

iliĢkilerinde yaĢanan durum ele alınacaktır. 1850’lerinde Rusya topraklarında 

yerleĢmeye baĢlayan Çinli göçmenlere yönelik Çar Rusya’nın hükümeti, sonrasında da 

Sovyet iktidarı tarafından farklı politikalar uygulanmıĢtır. Ayrıca, Devrim ve Ġç SavaĢ 

dönemlerinde, sosyalizmin inĢasında, Çinli göçmenlerin ülkenin kollektifleĢtirilmesi ve 

sanayileĢmesine yönelik ikili iliĢkiler anlamında neler kazandırdığı incelenecektir. 

Sovyetler Birliği Komünist Partisi 20. Kongresi sonrasında ise ideolojik anlaĢmazlığı 

Rusya-Çin iliĢkilerinin bozulması ile birlikte göç üzerinde olumsuz etkilediği 

görülecektir.  

Ġkinci bölümde, Rus-Çin iliĢkilerinde Uzakdoğu Federal Bölgesi’ndeki Çinli 

göçü incelenecektir. Sovyetler Birliği’nin çöküĢü ile birlikte ortaya çıkan yeni Rusya 

Federasyonu göçmen sayısında artıĢ yaĢamıĢtır. Eski sistemin yıkılması ve yerine 

yenisinin yaratılmasından dolayı göçmenlerin kontrolsüzlüğü ve sınırda oluĢan kaos 
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Rus Uzakdoğu’suna demografik yönden olumsuz bir Ģekilde etki sağlamıĢtır. Fakat 

ekonomik anlamda zor durumda olan Rusya ve merkezden uzakta daha da zor durumda 

olan Uzakdoğu için Çinli göçmenlerin gelmesi bir taraftan “can simidi” olduğu 

varsayılacaktır.  Bu bölüm altında Çinli göçmenlerinin Rus Uzakdoğu’ya göç etme 

sebepleri, faaliyet türleri ve etnik topluluklarının ana yönleri incelenecektir. Aynı 

zamanda Rusya’nın izlediği göç politikası ve oluĢan göçmen sorunlarına iliĢkin 

çalıĢmalardan bahsedilecektir.    

Üçüncü bölümde ise, göç sürecinin yönetimi açısından Rusya- Çin sınır 

bölgesinde iĢbirliğinin geliĢimi konusu ele alınacaktır. BaĢta insani iĢbirliği olmak üzere 

ticaret, güvenlik, bilimsel gibi alanlarda iki devlet arasında yapılan çalıĢmaların 

üzerinde durulacaktır. Stratejik ortaklık bağlamında Çinli göçün niteliğinin belirlenmesi 

gerekecektir. Aynı zamanda iki devlet arasındaki sınır bölgesinde iĢbirliği kapsamında 

ortaya çıkacak sorunların çözümüne iliĢkin çalıĢmalar incelenecektir. 

Sonuç kısmına gelindiğinde ise daha önce bahsedilen bölümlerde ortaya konulan 

bilgiler kapsamında bölümlere ait değerlendirmeler yapılacak olup Rusya ve Çin 

iliĢkileri bağlamında Çinli göçmenlerin Rusya için bir tehdit oluĢturmadığına iliĢkin 

hipotez sınanarak çıkarımlarda bulunulacaktır.  

Bu çalıĢmanın objektif olması ve çalıĢmada nesnel veriler sunmak için birincil 

kaynaklara (devletlerarası anlaĢmalara, bakanlıklara ait resmi sitelere, diplomatik 

belgelere) ulaĢılmaya çalıĢılmıĢtır. Bunun yanı sıra Rusça’daki kaynaklara ağırlık 

verilecektir. Çin Halk Cumhuriyeti’nin resmi Ġngilizce ve Rusça yayınlarından ayrıca 

Çin asıllı Rus uzmanların Rusça ve Ġngilizce yazılmıĢ eserlerinden yararlanılacaktır. 

Buna ek olarak Batılı uzmanların Ġngilizce kaynaklarına ve Türkçe kaynaklara da 

baĢvurulacaktır. 1858 yılından baĢlayan ve günümüzü inceleyen bu çalıĢmada resmi 

yayınlardan, kitap ve makalelerden yararlanılacağı gibi yerli ve yabancı gazetelerden, 
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internet sayfalarından, internet haber kaynaklarından ve de basılı yayınlardan 

yararlanılacaktır. 
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BĠRĠNCĠ BÖLÜM 

ÇĠNLĠ GÖÇMENLERĠN SSCB-ÇĠN 

ĠLĠġKĠLERĠNDE DURUMU 

 

1. DEVRĠMCĠ DÖNÜġÜMLER VE ĠÇ SAVAġ YILLARINDA ÇĠNLĠ 

GÖÇMENLER 

20. yüzyılın baĢlangıcı, Rusya ve Çin tarihi açısından en karmaĢık ve en olaylı 

dönemlerden biri olarak kabul edilmektedir. Bu dönemde gerçekleĢen savaĢlar, 

uluslararası çatıĢmalar, ayaklanmalar, devrimler dönemin en karmaĢık siyasi, ekonomik 

ve sosyal kriz koĢullarının oluĢmasına sebebiyet vermiĢtir. Meydana gelen bu kriz 

koĢulları nedeniyle de Çinli iĢçilerin Rusya’ya göç ediĢi hız kazanmıĢtır. Bununla 

birlikte de Rusya’nın kendisi için, hem politik riskleri hesaba katan ve hem de savaĢ 

zamanında ekonomisinin gereksinimlerini ve ihtiyaçlarını karĢılamaya yardımcı 

olmasına yönelik  bir göç politikasının geliĢtirilmesi  önemli bir unsur haline gelmiĢtir.  

Çinli göçmenlerle Aigun ve Pekin AntlaĢmaları
1
 imzalandıktan sonra göçmenler, 

19. yüzyılın ikinci yarısında Rusya topraklarına yerleĢmeye baĢlamıĢlardır.  Ġlk 

aĢamada, Rus hükümeti Çinlilerin  Uzakdoğu bölgesine yerleĢimine izin vermiĢ ve bu 

bölgede olan madencilik ve demiryolu endüstrisinde Çinlileri iĢe almayı tercih etmiĢtir. 

Fakat, 19. yüzyılın sonunda ve 20. yüzyılın baĢında, Çinli göçmenlere yönelik politika 

değiĢmeye baĢlamıĢtır. O zamanın siyasi adamları tarafından sıkça dile getirilen  “sarı 

                                                           
1
 1858’de, Aigun’da, Çin’in, Amur nehrinin batısı, Kuzey Amur bölgesi, boyunca topraklarının Rusya’ya 

ait olduğunu ve Rusya’nın, Amur’un doğusu boyunca topraklarının (Ussuri’nin Amur ile birleĢme yerine 

kadar) Çin’e ait olduğunu tanıdığı bir anlaĢma imzalanmıĢtır. Ussuri ile deniz arasındaki toprak, iki 

ülkenin ortak mülkiyetinde geçici olarak kalmıĢtır. 1860 yılında Pekin’de Rusya ile Çin arasında nihayet 

aralarındaki sınırı kuran yeni bir anlaĢma imzalanmıĢtır. Pekin AntlaĢması’nda, Çinlilerin Rusya 

topraklarına gelmeleri durumunda balıkçılık, avcılık gibi ekonomik faaliyette bulunmalarına izin 

verilmesi hükme bağlanmıĢtır (Bekcan, 2013:203). Harita 1’de gösterilmektedir. 
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tehlike”
2
 sorunu  da büyük bir rol oynamıĢ ve   “sarı tehlike” kavramını Avrupa ve Asya 

ülkelerinin devlet çıkarlarının çarpıĢması kavramı olarak ifade etmiĢlerdir. Tüm bunlar, 

Rus toplumunda göç konusunun önemine iĢaret etmektedir (Dyatlov, 2000: 64). 

 “Sarı tehlike” hakkındaki söylentiler özellikle 1904-1905 Rus-Japon 

savaĢındaki yenilgi sonrası, Çinli ve Koreli nüfus arasında Rusya’nın güvenilirliğini 

yitirmesine yönelik gerçek bir tehdidin ortaya çıkmasından sonra artmaya baĢlamıĢtır. 

Bununla birlikte, Çinli ve Koreli göçmenler arasında Uzakdoğu’nun Çin veya Kore’nin 

mülkiyetine geçeceğine yönelik  söylentiler ortaya çıkmıĢtır  (Gelbras, 2001:161). 

1907 sonbaharında, Pri-Amur Bölgesi’nin
3
 Genel Valisi P.F. Unterberger, 

Primorye ve Amur bölgelerinin valileri ile Çinli ve Koreli göçmenlere uygulanan kural 

ve ücretleri değiĢtirmek için görüĢmeler yapmıĢtır. GörüĢmeler neticesinde, Amur ve 

Trans-Baykal bölgelerinde yabancı uyruklu vatandaĢların kabul ediliĢi hakkında bir 

yasa taslağı hazırlanmıĢtır. Bu yasa taslağının neticesinde, kronik hastalığa sahip olan 

insanların, yaĢlıların ve çocukların (15 yaĢına kadar)  Rusya’ya geliĢi yasaklanmıĢtır 

(Kim, 1979: 144). 1 Ocak 1911’den itibaren Çinlilerin kamu iĢlerinde iĢe alınması 

yasaklanmıĢtır (Kim, 1979: 145).  

 

  

 

  

                                                           
2
 Bu terim, Rusya’da 19. yüzyılın sonlarında ve 20. yüzyılın baĢlarında yaygın bir biçimde kullanılmıĢtır. 

Moğol ırkının temsilcilerini esas alarak Çin ve Korelileri temsil etmek için kullanılmıĢtır, ancak aynı 

zamanda milliyetçi veya Ģovenist bir renklendirme bulunmamaktadır (Larin, 2009: 37).  
3
 Amur Bölgesi ve Primorsk Bölgesi’nin konumu Harita 1. gösterilmiĢtir. 
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Harita 1. Çinli ve Korelilerin Çoğunlukla YaĢadığı Amur ve Primorsk Bölgeleri 

Pri-Amur Bölgesi’nde idari olarak yer almaktadır.  

 
Kaynak: United States of America, Washington D.C., 1960, Central Intelligence 

Agency,  https://www.loc.gov/resource/g7822m.ct002999/4
 

 

Birinci Dünya SavaĢı’nın baĢlaması ile birlikte göçmenlerle ilgili  olan 

uygulamalar değiĢikliğe uğramıĢ ve 30 Temmuz 1915’te Bakanlar Konseyi, ĠçiĢleri 

Bakanlığı yöneticisine yabancılara yönelik mevcut pasaport kısıtlamalarının geçici 

olarak kaldırılmasını emretmiĢtir. Güvenlik argümanlarıyla “sarı tehlike” arka plana 

geçmiĢtir. Rus savaĢ endüstrisinin ihtiyaçları ve göçmenleri çekme politikası, özellikle 

Çinli iĢçiler için cazibe merkezi olmuĢtur. Bununla birlikte, Mançurya’da geniĢ çaplı iĢe 

alım baĢlamıĢ ve daha sonra iĢe alımlar Çin’in kuzeyinde ġangay, Sincan’a yayılmıĢtır 

(Babiçev, 1959: 7-8).  

                                                           
4
 Orijinal kaynakta Ġngilizce olan yer isimleri, yazar tarafından TürkçeleĢtirilmiĢtir. 

https://www.loc.gov/resource/g7822m.ct002999/
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Rus makamlarının Çinli iĢçilere yönelik politikası, ġubat 1917’de monarĢinin 

tasfiyesinden sonra tamamen değiĢmiĢtir. ġubat-Mart 1917’de Geçici Hükümet, Rus 

toplumunun değiĢen yaĢam koĢullarından dolayı Çinli iĢçilerin iĢe alınmasını askıya 

alıp, yabancıları kendi ülkelerine iade etmek için adımlar atmıĢtır (Larin, 2009: 69).  

Bununla birlikte, Geçici Hükümet tarafından mevcut durumu iyileĢtirmek ve Çinli 

iĢçilerin ülkelerine geri gönderilmesini kolaylaĢtırmak adına özel kuruluĢlar 

oluĢturulmuĢtur. Bu kuruluĢlar, sözleĢmelerin, iĢçi anlaĢma protokollerinin  kopyalarını 

aktarmak için Çin Büyükelçiliği ile yakın bir Ģekilde çalıĢacağı varsayılmıĢtır (Gelbas, 

2001: 163). 

Nisan 1917’de Petrograd’da kurulan Rusya’daki Çin VatandaĢları Birliği, Çinli 

göçmen iĢçilerin sorunlarını ele almıĢtır
5
. Sovyet Hükümeti, Çinli iĢçilerin ihtiyaçları 

için Birliğe 30 milyon ruble ayırmıĢtır (Jinshan, 2004: 48). Aralık 1918’de Rusya’daki 

Çinli ĠĢçi Sendikası, Rus iĢçileriyle birlikte karĢı-devrim ve müdahale ile savaĢmak için 

Çinli iĢçileri örgütleme görevini üstlenmiĢtir. 1920’nin ortalarında  sendikanın 50 

binden fazla üyesi  olmuĢ ve Samara, Saratov, Kiev, Murmansk, Vyatka, Çelyabinsk, 

TaĢkent, Yekaterinburg, Tomsk, Krasnoyarsk, Irkutsk, Verkhne Usinsk, BlagoveĢçensk, 

Çita, Khabarovsk, Vladivostok ve diğer Ģehirlerde Ģubeleri bulunmuĢtur (Datsyshen, 

2014:25). 

 Sovyet Hükümeti, dünya devrimi düĢüncesiyle bu sendikayı desteklemiĢtir. 

Sendikanın  önderliğinde karĢılıklı yardımlaĢma sağlanmıĢ, siyasal okuryazarlık okulları 

kurulmuĢ, konferanslar düzenlenmiĢ ve komünist birimler oluĢturulmuĢtur. Ekim 

1918’den itibaren sendika, Zhang Yuchuan tarafından düzenlenen haftalık “Huagun” 

gazetesini yayınlamıĢtır (Popov, 1959: 98). 

                                                           
5
 Devrimci krizin koĢullarına göre, Çin vatandaĢları, Rus yetkililerin desteğiyle, Çin’in resmi 

temsilcilerine kısmen yer veren kendi kendini yöneten kurumlar yaratmaya baĢlamıĢtır. Nisan 1917’de, 

Çin VatandaĢları Birliği Petrograd’da kurulmuĢ ve 1918’de Çin ĠĢçileri Sendikası olarak yeniden 

adlandırılmıĢtır. Bu kurum Çinli iĢçilerin tazmin edilmesinde, iç savaĢın sert Ģartlarında hayatlarının 

korunmasında önemli bir rol oynamıĢtır (Larin, 2009: 188). 
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1919 yılının baĢlarında, sendikanın bazı üyeleri “devrimin fikirlerini yaymak” 

için Kuzeydoğu Çin’e gönderilmiĢtir. Aynı yılın mart ayında  sendikanın 300 üyesi, 

Çin’de devrim için çalıĢmaya baĢlamıĢtır. Bu çalıĢmalara yönelik olarak Çin ĠĢçileri 

Sendikası (ÇĠS), Güney Çin’de Sun Yat Sen ve diğer devrimci liderlerle temas 

kurmuĢlardır. Çinli tarihçi Li Yuzhen, “Çin ĠĢçi Sendikası Sovyet diplomasisine en 

baĢından beri hizmet etmiĢtir” söyleminde bulunmuĢtur (Yuzhen, 1996: 46). Ancak 

ÇĠS, Çin göçmenlerinde devrimci dönüĢümler sağlayamamıĢ ve göçmenlerin 

Rusya’daki iç savaĢ sırasında yaĢadıkları kayıpların telafisi konusunu çözüme 

kavuĢturulamamıĢtır. Ruble’nin devalüasyonu, iĢçilik görevleri ve yeni vergilerin 

getirilmesi, Çinli tüccarların Rusya’daki iĢlerini yeniden tesis etmelerine ve onları 

anavatanlarına dönmelerine zorlamıĢtır. Ekim Devrimi ve Ġç SavaĢ sırasında, Çin 

diasporası iki kısma ayrılmıĢtır. Çinli göçmen iĢçiler Sovyet rejimi tarafından 

korunurken, öte yandan Çinli zenginler devrimci Ģiddete maruz kalmıĢtır. Bunun 

sonucunda çoğu Çinli zengin göçmen, mallarını ve evlerini terk ederek Çin’e geri 

dönmüĢtür. Rusya’da bulunan  Çin ĠĢçileri Sendikası’nın kayıtlarına göre,  1920’nin 

ortalarında  5 bin Çinli tüccar  Rusya’dan ayrılmıĢtır (Datsyshen, 2008: 111).  

Ġç savaĢ yıllarında 30-40 bin Çinli iĢçi, Kızıl Ordu ve partizanların saflarına 

katılmıĢtır (Shinin, 2006: 368).  Çinli göçmenler bütün cephelerde savaĢmıĢlar ve 

bununla beraber müfrezeler, piyade bölükleri, taburlar ve  alaylarda yer almıĢlardır. 

Ancak bütün Çinli göçmenlerin siyasi nedenlerle silahlı mücadeleye katıldıklarını 

düĢünmek yersiz olacaktır. Çinli göçmenlerin çoğu beslenme ihtiyaçlarını karĢılamak 

için para kazanmakla ilgilenmiĢ; yabancı bir ülkede soğuktan ve açlıktan ölmemek için 

askere gitmiĢtir (Shaosi, 2004: 23). Bazıları Çarlık döneminde lojistik çalıĢma için 

orduya katılıp devrimden sonra da orduda kalmaya devam etmiĢtir. Bunların yanı sıra 

orduya inançla katılan Çinli göçmenler de olmuĢtur. Çinli göçmenlerin iki seçenekleri 

vardır: Bir yandan Kızıllar Sovyet devletinin silahlı kuvvetleri, diğer taraftan Beyazlar 
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Sovyet hükümetinin muhalifleridir. Beyazların iĢgal ettiği bölgelerde Çinli göçmenler, 

ikinci sınıf insan olarak algılanmıĢlardır. Ġç SavaĢ zamanında Beyazlar, Çinli 

göçmenleri düĢmanları ve BolĢeviklerin ortakları olarak algılamaya baĢlamıĢtır.  

Kızıllar ise Çinli iĢçilere onların çıkarlarını tam koruma sözü vermiĢtir. Çin 

diasporasının önemli bir kısmının Kızıllar lehine bir seçim yapması, BolĢeviklerin 

propaganda ve örgütsel çalıĢmalarında büyük bir rol oynamıĢtır. Beyazların böyle bir 

ideolojisi ve bu kadar güçlü bir propaganda aracı olmamıĢtır. Kızıl Ordu’nun 

uluslararası birimlerinin oluĢumunda yer alan örgütler sisteminde politik eğitimin 

sağlanması doğrultusunda özellikle Çinli göçmenlerle çalıĢmak için kurumlar 

kurulmuĢtur. Bu eğitimi sağlama çalıĢması, özellikle Çinli ĠĢçi Sendikası’nın ana 

görevlerinden biridir. 1918 sonbaharında, Moskova’da Rusya Sosyalist Federatif Sovyet 

Cumhuriyeti topraklarında Çinli göçmenlerin içinde bulunacağı  birimleri oluĢturmak 

için bir merkez kurulmuĢtur. Merkez Komitesinin Uzakdoğu Bürosunda, Çinli ve Koreli 

nüfustan oluĢan bölümler kurulduktan sonra büronun görevleri Ģunlardır: Partizan 

müfrezelerindeki Çinli ve Koreli göçmenleri dahil etmek, komünizm fikriyatını 

benimsetmektir. Çinliler Kızıl Ordu’nun saflarında, sadece yiyecek ve barınma 

ihtiyaçları için yer almamıĢlar, aynı zamanda tamamen sosyalleĢme ihtiyaçları da bu 

saflara katılmıĢlardır. Çoğu Çinli ordu kolektifinin saygın üyeleri olmuĢlardır. Kızıl 

Ordu’ya ve Kızılların saflarına katılan Çinli göçmenlerin katılma sebepleri ne olursa 

olsun, SSCB’de iç savaĢ sırasında yaĢanan Sovyet iktidarını sağlama mücadelesinde yer 

almaları önemli bir noktadır.  

YaĢanan bu geliĢmelere karĢın Çin hükümeti, Çin Cumhuriyeti vatandaĢlarının 

Rusya’daki iç savaĢa katılmasına karĢı çıkmıĢtır. ÇatıĢmaların ve propagandaların 

masum kesimi olarak mücadele eden tüm Çinli göçmenleri göz önünde bulundurarak, 

bu konudaki protesto ve itirazları gündeme getirmiĢtir. 1919 yılında Versay 



12 
 

Konferansı’ndaki
6
 Çin delegasyonu, Çinli göçmenlerin Kızıl Ordu’ya askere olarak 

alınmasını protesto etmiĢtir. Çin hükümeti vatandaĢlarının savaĢa katılımını önleme 

arzusu, Sovyet hükümetine karĢı ideolojik bir düĢmanlık olarak açıklanmıĢ bununla 

birlikte de  Rus nüfusu arasındaki Çin ve Çinli karĢıtı tavrın büyümesinden kaçınmaya 

çalıĢmıĢtır. Fakat, Çin hükümeti bu konularda  fazla etkili olamamıĢtır (Larin, 2009:65). 

Sovyet hükümeti, Çin hükümeti ile olan iliĢkilerine zarar gelmemesi  için Çinli 

göçmenlere oldukça esnek davranmıĢtır. Çinli nüfusun Uzakdoğu Cumhuriyeti’nde çok 

yüksek olmasından dolayı Çin hükümeti ile iliĢkiler iç savaĢ sırasında hayati önemi 

taĢımaktadır. Doğal olarak Pekin, Sovyet yönetiminin Çinli iĢçilerle olan iĢbirliğinden 

memnun olduğunu belirtir nitelikte davranarak, her türlü Ģiddete karĢı çıkmıĢtır 

(Mirovitskaya, 1959: 15-16). 

Genel olarak, Çin hükümeti Rusya’daki Çinlilerin durumunu devrim ve iç savaĢ 

esnasında yakından izlemiĢtir. Rusya’daki Çinli göçünün durumu, Çin’de devlet 

düzeyinde ele alınıp Çin ile SSCB arasında gerçekleĢen görüĢmelerde tartıĢılmıĢtır. Çin 

hükümeti, Rusya’daki Çinli göçmen topluluğunu desteklemeye çalıĢmıĢtır. Nisan 

1920’de, Sovyet hükümetiyle ikili iliĢkilerin kurulmasına iliĢkin yazıĢma sürecinde, Çin 

hükümeti Sovyet tarafının Çinli göçmenlerle ilgili bir dizi Ģartı yerine getirmesi 

koĢuluyla, müzakereleri sürdürmeye ve Sovyet delegasyonunu kabul etmeye hazır 

olduğunu açıklamıĢtır. Fakat, Sovyet hükümeti, Rusya’daki Çinlilerin tam eĢitlik ve 

özgürlükten yararlandığını söyleyip  konuyla ilgili Ģartları kabul etmemiĢtir (Bogaturov, 

2007: 67). Kasım 1920’de Çin hükümeti, Uzakdoğu Cumhuriyeti Hükümeti ile ticari 

iliĢkilerin kurulması için ön Ģartlar koymuĢtur. Bu Ģartlar, Rusya’daki Çin göçmenlerini, 

                                                           
6
 Versay Konferansı’nda, 1914-1918 Birinci Dünya SavaĢı’nı resmi olarak sona erdiren Versay BarıĢ 

AntlaĢması imzalanmıĢtır. Almanlar Birinci Dünya SavaĢı’nı kaybetmiĢtir. Galip güçler (ABD, Ġngiltere, 

Fransa ve diğer müttefik devletler), 1919’da Versay AntlaĢması ile yenilen Almanya’ya toprak, ordu ve 

ekonomik olarak ezici Ģartlar dayatmıĢtır. Aynı zamanda, bu AntlaĢma büyük ölçüde, dünyadaki ilk 

Sovyet devletine karĢı olduğu gibi, Büyük Ekim Sosyalist Devrimine ve iĢçi sınıfının savaĢın etkisi 

altında güçlendirilen uluslararası devrimci hareketine de yönelikti (Fortunatov, 2007: 159). 
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devrimin sonucu olarak yaĢadıkları tüm zararlardan dolayı zararlarının karĢılanmasını 

ve Çinli göçmenlerin yaĢamlarını ve mallarını koruma sorumluluğunu üstlenmeyi ve 

seyahat, ticaret ve ikamet için gerekli koĢulları yaratmayı içermektedir (Yutsyun, 

1978:160-161). Ancak, Uzakdoğu Cumhuriyeti hükümeti iç savaĢ sırasında bu koĢulları 

sağlamanın  mümkün olmadığını belirtip bu teklifi reddetmiĢtir.  Devrim ve iç savaĢ 

fırtınalarından sonra,  SSCB’deki Çinli göçmenlerin sayısında  büyük ölçüde azalma 

gözlemlenmiĢtir. Haziran 1922’de Çinli iĢçilerin de Petrograd’tan anavatanlarına 

gönderilmesinin, Çinli göçmen nüfusunun  azalmasında oldukça önemli bir yeri vardır. 

Kayıtlar incelendiğinde 1915- 1917 yılların arasında Çinli göçmenlerin sayısı 159. 970 

kiĢiye kadar çıkmıĢ (Larin, 2009: 67) 1923 nüfus sayımına göre ise Uzakdoğu’daki 

Çinli sayısı 50.183 kiĢiye düĢmüĢ , ancak kısa süre sonra Çinli göçmen nüfusu tekrar 

artmaya baĢlamıĢtır (Larin, 2009:111).  

2. SOVYET ULUSAL POLĠTĠKASI BAĞLAMINDA ÇĠNLĠ GÖÇMENLER  

Ekim 1917’den sonra, BolĢevik Partisi yeni bir proleter sosyalist kültürün 

inĢasını oluĢturmaya çalıĢmıĢtır. Yeni kültür, politik ve ideolojik bir yönelim sistemi 

olarak belirlenmiĢtir. Kültürün iĢlevleri ve hedefleri, Sovyet iktidarının ideolojisinin ve 

politikasının üstünlüğünün kabul edilmesidir. Sovyet devletinde, kültürel ve eğitsel 

çalıĢmalar- iĢçilerin komünist eğitimini, kültürel seviyelerinin artmasını ve yaratıcı 

yeteneklerin geliĢimini destekleyen bir entelektüel sistem ortaya çıkmıĢtır. Kültürel ve 

eğitimsel çalıĢmalar, Sovyetler Birliği Komünist Partisi, Sovyet devleti, sendikalar ve 

Komsomol’ün ideolojik faaliyetlerinin ayrılmaz bir parçası olarak kabul edilmiĢtir 

(Datsyshen, 2010: 10). 

Sovyet liderliği, Doğu’daki halkları (Çin dahil) yaklaĢan sınıf savaĢlarında güçlü 

bir müttefik olarak görmüĢtür. 17-25 Nisan 1923’te Moskova’da düzenlenen Komünist 

Partisi’nin Yedinci Kongresi’de Stalin, Doğu halklarını, rezervlerine katma hususunu 
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pratik çözümlere bağlı olduğunu belirtmiĢtir (Nenarokov, 1994: 106). Kongre, Sovyet 

ülkesinin halkları arasında geçmiĢten miras kalan ekonomik ve kültürel eĢitsizlikleri 

ortadan kaldırma gereğini vurgulayarak, partiyi Büyük Rus Ģovenizminin ve yerel 

milliyetçiliğin kalıntılarıyla kararlı bir Ģekilde mücadele etmeye çağırmıĢlardır
7
.  Mayıs 

1925’te, Sovyetlerin Üçüncü Birlik Kongresi’nde “her yerde ulusal azınlıkların 

haklarını tam olarak sağlamak” Ģiarıyla yeni bir  iç politika oluĢturulması 

kararlaĢtırılmıĢtır (Vaschuk, 2002: 87).  

 Rus Uzakdoğusu’nda, 5 ġubat 1920’de Amur’da Sovyet iktidarının 

kurulmasından sonra kültür ve eğitim çalıĢmaları geliĢmeye baĢlamıĢtır (Pavlov, 2001: 

18). Uzakdoğu Cumhuriyeti’nin kaldırılmasından sonra, bölgedeki halk eğitiminin 

liderliği, Uzakdoğu Bölgesel Halk Eğitimi Bölümü’ne emanet edilmiĢtir.  

Uzakdoğu’daki kültürel ve eğitsel çalıĢmalar, ulusal azınlıkların eğitim 

faaliyetlerini kapsaması gerektiğinden karmaĢıklığa neden olmuĢtur. Sovyet 

Uzakdoğu’nun Çinli göçmenleri arasında kültürel aydınlanmanın geliĢmesi, onların 

uluslararası bilinçlerinin eğitilmesi üzerinde doğrudan bir etki yaratmayı ve sosyalist bir 

toplum inĢa etme çalıĢmasına bağlı olmayı amaçlamıĢtır. Sovyet devletinde izlenen 

ulusal politikaya uygun olarak, Çinli iĢçiler, uzun vadede Çin’de devrimci fikirlerin 

ajanları haline gelmeleri amaçlanmıĢtır. Yeni bir sosyalist toplum inĢa etme sürecinin 

bir bileĢeni olarak kültürel ve eğitsel çalıĢmalar, aynı zamanda, Çinli iĢçilerin proleter 

enternasyonalizm ruhu, bu çalıĢmaların en önemli faktörü olmuĢtur (Shastiko, 2002: 

54). 

                                                           
7
 SSCB’de  “Ellerinizi Çin’den uzaklaĢtırın” adlı bir topluluk kurulmuĢtur. Ağustos 1927’de, Topluluğun 

tüzüğü Moskova’da onaylanmıĢtır. Topluluğun amacı “devrimci Çin’e yardım etmek için elinden gelen 

her türlü yolla ve onlara sempati duyan geniĢ bir toplumsal hareketin yaratılmasıdır”. Topluluğa ait 

tüzükte, topluluk ile toplantılar ve mitingler, konferanslar ve özel geceler düzenlemek; kitap ve broĢürler 

yayınlamak, kulüpler, okuma odaları, kütüphaneler, kurslar, Çin’deki çalıĢma çevreleri oluĢturmak, mülk 

edinmek ve elden çıkarmak, sözleĢmelere girme yükümlülükleri bulunmaktadır (Shastiko, 2002: 95). 
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Rusya’nın Uzakdoğu’daki 20. yüzyılın 20-30’lu yıllarında Çinli iĢçiler 

arasındaki kültürel eğitim; okullar, askeri kolejler, propaganda departmanları, kulüp 

kurumları, kütüphaneler ve basın organları tarafından yürütülmüĢtür. 1923’ten itibaren, 

ulusal azınlık eğitimi alanındaki öğretim elemanları, il Milli Eğitim bakanlıklarının 

eyaletlerinde görev almıĢtır. Eğitmenin görevleri: Ulusal kurumlardan finansın 

sağlanması ve literatürün sağlanmasıyla ilgili konuların çözülmesi, ulusal azınlıklar 

bölümleri ile bağlantılar kurmak, ulusal azınlıklar arasında kültürel aydınlanmanın 

organizasyonunu sağlamak olmuĢtur (Nenarokov, 1994: 106). Bununla beraber doğu 

iĢçilerinin çalıĢtığı iĢletmelerdeki sendikalar, kültürel çalıĢmaya para ayırmak zorunda 

kalmıĢlardır. 

1920-1930’larda Çinli göçmenler arasında baĢlatılan kültürel ve eğitsel 

çalıĢmalardan biri de kitapların, broĢürlerin ve gazetelerin Çince yayınlanması olmuĢtur. 

Mayıs 1920’de, Amur bölgesindeki Çinli göçmenlerin bulunduğu alanda, “Komünist 

Yıldızı” isimli Çince gazete yayınlanmaya baĢlamıĢtır (Chuguyevski, 1959: 74).  

Sovyet ulusal politikasında bir baĢka giriĢim de Çinli iĢçilerin genel eğitim 

ihtiyaçlarının karĢılanmasıdır. Ekim 1917’ye kadar, Rusya’da Çince dersi veren okullar 

olmadığından dolayı Çinli göçmenlerin çocukları Rus okullarına gitmek zorunda 

kalmıĢlardır. Uzakdoğu’da Sovyet iktidarının kurulmasından sonra tüm okul sisteminin 

yeniden yapılandırılması, akademik çalıĢmaların kalitesinin artırılması ve eğitmenlerin 

hazırlanmasının iyileĢtirilmesi amacıyla adımlar atılmaya baĢlanmıĢtır (Vaschuk, 2002: 

91). Bu alanda Çinli iĢçiler için yüksekokullar ve çocuklar için ilkokullar atılan 

adımlarda baĢarılı olduğunu göstermiĢtir. 1924’te Primorsky Bölgesi’nde, 1925’te 

Vladivostok’ta, 1925’te Çita’da, Çinli göçmenlerin çocukları için okullar açılmıĢtır 

(Vdovin, 2002: 34). Ġç savaĢın sona ermesinden sonra, yakın gelecekte, Avrupa’da 

hiçbir devrimin gerçekleĢmeyeceği anlaĢılmıĢtır. Sovyet devletinin en önemli görevi, 
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kıtadaki tek devrim merkezi olarak, kendi sınırlarını ve topraklarını güçlendirmek 

olmuĢtur. RSFSC ve diğer Sovyet cumhuriyetleri arasındaki iliĢkilerin yasal olarak 

kayıt altına alınması gerekçesiyle birlikte 25 Kasım 1922’de hazırlanan anayasa 

taslağına ilk paragrafa Ģu Ģekilde baĢlanmıĢtır: “RSFSC, Ukrayna, Beyaz Rusya ve 

Güney Kafkasya Cumhuriyetleri (Gürcistan, Ermenistan, Azerbaycan), Sovyet Sosyalist 

Cumhuriyetler Birliği olarak adlandırılan bir birlik altında birleĢti ve yer alan her bir 

cumhuriyet “Birlik” ten serbest çıkıĢ hakkına sahiptir” (Bogaturov, 2007: 36). BeĢinci 

Kongresi’nde (5 Kasım - 5 Aralık 1922) “Doğu Sorunu Üzerine Genel Konular” baĢlığı 

altında sorunlar tartıĢılmıĢ ve çözüm arayıĢında bulunulmuĢtur. Bu konu hakkında, 

Doğu komünistlerinin birleĢik anti-emperyalist cephesini, ulusal burjuvazi de dahil 

olmak üzere tüm ulusal-devrimci güçlerle birlikte yaratma ihtiyacından söz edilmiĢtir. 

Sonbahar 1923’te, Moskova’da Çin’deki ulusal devrimci hareket ile ilgili siyasi 

durumlar oluĢmuĢtur. SSCB’de ve Çin’in güneyindeki Çinli askeri personelin eğitimini 

de içeren çok boyutlu çalıĢmanın dağıtımı baĢlamıĢtır. 1925-1930 yıllarında Çin 

devrimcilerinin eğitimi için Moskova’da Sun Yat Sen Çin ĠĢçi Üniversitesi kurularak 

1928 yılında Çin ĠĢçi Komünist Üniversitesi adını almıĢtır. Sovyet hükümeti, bu 

üniversitenin ihtiyaçlarının karĢılanması için önemli miktarda (1924-1925 yıllarında 

730 bin ruble, 1925-1926 yıllarında 760 bin ruble) para vermiĢtir (Stalin, 1951: 265). 

Fakat 1930 yılında üniversite kapanmıĢtır. Aynı zamanda, Çin devrimcilerine N. Frunze 

adını taĢıyan Askeri Akademisi, Uluslararası Lenin Okulu, Merkez Komsomol 

Okulu’nda öğrenim görme imkanları sunulmuĢtur (Pavlov, 2001: 25). 

Uzakdoğu’da bulunan Çin okulları, parti ulusal politikasının araçlarından biri 

haline gelmiĢtir. Hatta, ulusal okulların Rus okullarına oranla % 25 daha fazla para 

aldığı belirtilmiĢtir. 1935 yılında, Çinli iĢçilerin çocukları için ilköğretim Nikolsk-

Ussuri, BlagoveĢensk, Habarovsk, Vladivostok  okullarında gerçekleĢtirilmiĢtir. Çin 

göçmenleri için 1933 yılında Uzakdoğu Bölgesi Yüksek Çin Lenin Okulu açılmıĢtır 
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(Vdovin, 2002: 36). Aynı zamanda bu okulda, Mançurya’dan gelen Çin komünistleri de 

eğitim görmektedir. Bununla birlikte Çin nüfusunun eğitim ve öğretimi konusunda 

önemli eksiklikler tespit edilmiĢtir. Bunlar; nitelikli öğretim kadrosunun eksikliği, Çince 

eğitim materyallerinin ve kaliteli eğitim programlarının eksikliğidir. Genel olarak, 

Sovyet Uzakdoğusu’ndaki Çin nüfusunun eğitim sisteminin iyileĢtirilmesi gerekli 

görülmüĢtür.  

Sovyet devlet politikasının amaçlarının arasında Sovyetlerdeki ulusal 

azınlıkların ekonomik ve yasal eĢitliğini sağlamak yer almıĢtır. Sovyet liderleri, 

hedeflerine ulaĢmak için çeĢitli alanların ve çalıĢma biçimlerinin azami kullanımını 

talep etmiĢtir. Rusya’nın Uzakdoğu’daki Çin göçmenlerine yönelik ulusal politikayı 

uygulamaya koymanın yollarından arasında onları kooperatif, iĢçi sendika ve Stakhanov 

hareketine
8
 dahil etmek vardır. 

Ülkenin Orta bölgesinde olduğu gibi Uzakdoğu bölgesinde de NEP (Yeni 

Ekonomik Politika)
9
 zamanında kooperatif hareketi yükseliĢe geçmiĢtir. Böylece 1920 

yıllarının ortasından itibaren Uzakdoğu’daki Çinli iĢçileri kolektif giriĢimciliğinin 

geliĢmesine yönelik birleĢtirme çalıĢmaları için adım atılmaya baĢlamıĢlardır. Çin 

göçmenlerinin kooperatiflerinin  ana bölümleri tarım, konut, sanayi, tüketim 

maddelerinin dağıtımı olmuĢtur. 

Çin’in tarımsal kooperatifi, tarıma yönelik toprak kiralama ve Rus Uzakdoğu 

pazarlarında sebze satıĢını sürdürme üzerine kurulmuĢtur (Nesterova, 2001: 154).  

                                                           
8
 Stakhanov hareketi, SSCB’deki sosyalist üretimin yenilikçileri olan madenci Aleksey Stakhanov’un, 

yeni teknolojiye hakim olma temelinde emek verimliliğini artırmak için çalıĢanlar, toplu çiftçiler, 

mühendislik ve teknik iĢçilerin takipçilerinin kitlesel bir hareketidir. Stakhanov’un sansasyonel baĢarısı, 

madencilerin önceki bireysel çalıĢmalarını, bir emek örgütü örgütüyle iĢ iĢlevlerinin bölünmesiyle 

değiĢtirerek baĢarıldı. Sovyetler Birliği Komünist Partisi’nden propaganda ve maddi destek alan 

Stakhanov hareketi, kısa bir süre içinde SSCB’ye yayılan tüm sanayi, ulaĢtırma, inĢaat, tarım ve diğer 

faaliyet dallarını kapsıyordu (Gersberg, 1956: 23). 
9
 Yeni Ekonomik Politika (NEP) – 1921’den 1924’e kadar olan dönemde yapılmıĢtır. Sovyet Rusya’da 

“savaĢ komünizmi” politikasının yerini alan ekonomik politika. Ekonomiyi yükseltmek, sosyal ve politik 

sorunları çözmek amacıyla kapitalist bir ekonomiye geçici geçiĢ politikasına NEP (yeni ekonomik 

politika) adı verilmiĢtir. RĠA NEWS, URL: https://ria.ru/20110308/342203433.html (25.12.2018) 

https://ria.ru/20110308/342203433.html
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Kooperatifin diğer alanları tüketici ve konut gibi  geliĢmiĢtir. Doğu iĢçileri için gıda ve 

sanayi ürünlerinin distribütörleri oluĢturulmuĢtur. Ancak Çin göçmenleri için gerekli 

malların tedariki yeterli olmamıĢtır.  

Ulusal politika alanlarından biri de azınlıkların iĢçi sendikalarına dahil 

edilmesidir. Azınlıklardan biri olan Çinli iĢçiler Doğu iĢçi grubunun bir parçası 

sayılmaktadır. 17 Mayıs 1923’te Uzakdoğu ĠĢçi Sendikaları Konseyi toplantısında, 

“Uzakdoğu’nun sendikalarının doğu iĢçileri arasındaki çalıĢma hakkındaki yönetmelik” 

onaylanmıĢtır (Vdovin, 2002, 8). Yönetmelikte iĢçi-sendika faaliyetlerinin ana baĢlıkları 

tanımlanmıĢtır. Yönetmeliğin içeriği ve baĢlıkları, Doğu iĢçileri arasında kültürel ve 

eğitsel çalıĢmalar yapabilecek ve iĢçi sendikalarına yardım sağlayabilecek sendikalar 

bürosu yaratma ihtiyacının altını çizmiĢtir. Çinli iĢçilerin düĢük eğitim ve kültürleri 

seviyeleri nedeniyle sendikalara giriĢleri yavaĢ gerçekleĢmiĢtir. Ayrıca Çinli iĢçilerin 

Rusça anlamalarındaki yetersizlikleri, Sovyet devletindeki sosyo-politik durumun 

anlaĢılamaması, Çinli iĢçiler tarafından sendikanın özünün anlaĢılmasını engellemiĢtir. 

SSCB ÇalıĢma Yasası’nın Kuralları Çince’ye çevrildiği halde çeviri yüksek edebi bir 

üslupla ve yeni kelimeleri kullanarak yapıldığı için tanımlarla ve yorumlarla 

sunulamadığından dolayı iĢçiler tarafından anlaĢılamamıĢtır. 

Çin nüfusunun devrimci eğitimi, SSCB’nin Uzakdoğu’da yaratılan Sovyet Çin 

tiyatrosu sistemi aracılığıyla da gerçekleĢtirilmiĢtir. Çin göçmenlerinden devrimci 

yetiĢtirilmesinde önemli sonuçlar elde etmek için Çin Gençlik Tiyatrosu organize edilip 

baĢarıyla iĢletilmiĢtir (Chuang, 2017: 31).  Böylece, Çin’i devrimci ideallerle 

birleĢtirmek ve idealleri tanıtma görevi, Rusya topraklarındaki Çin yaĢamının kültürel 

bileĢeni aracılığıyla kendine özgü yöntemler ile çözülmüĢtür.  

Böylece, 1920-1930’larda Çinli göçmenlere yönelik Sovyet ulusal politikasının 

ilkelerini uygulamak için birçok alanda geniĢ çaplı çalıĢmalar yapılmıĢtır. Sistemin hem 
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dıĢında hem de içinde faaliyet gösteren çeĢitli faktörlerin bir araya gelmesi ile 

beklenilen sonuçlara tam anlamıyla ulaĢılamamıĢtır.  Bölgesel organların 

çalıĢmalarındaki eksikliklerin yanı sıra (Çince dil bilgisine sahip kalifiye eğitmenler ve 

parti çalıĢanları, gerekli literatürü sağlamada zorluklar, maddi eksikliklik) iç faktörlerde 

de eksiklikler tespit edilmiĢtir. Çinli göçmenlerin çoğunluğu, Kuzey Çin’in fakir 

illerinden SSCB’ye geldikleri için asıl amacı para kazanmak olmuĢ, bu yüzden devrimci 

sloganları kabul etmeye hazır olamamıĢlardır (Astafev, 1984: 80). Tüm bu etmenler göz 

önünde bulundurulduğunda genel olarak,  eksikliklere rağmen yürütülen çalıĢmanın 

ölçeği kesinlikle önemli sayılmıĢtır. 

3. SOVYET-ÇĠN ĠLĠġKĠLERĠNDE ÇĠN DĠASPORASI 

1920’lerin ikinci yarısında, devletler arasındaki ekonomik, stratejik ve diğer 

alandaki gerginlikler artmaya baĢlamıĢtır. 1920’lerin sonlarında ve 1930’ların 

baĢlarındaki küresel ekonomik krizle bağlantılı olarak, otoriterlik hız kazanarak Avrupa 

ve Asya gibi bir dizi ülkelerde diktatör rejimler ortaya çıkmıĢtır. Doğu Asya’da politik 

istikrarı sağlayan Çin’in etrafında kurulan uluslararası iliĢkilerin Versay-Whashington 

sistemi
10

 1920’lerin sonunda değiĢmeye baĢlamıĢtır (Bogaturov, 2007:230-231).    

1920’lerin sonunda, Çin halen emperyalist güçlerin etkisi altında kalmıĢtır. 

Ekonomik krizin yaklaĢmasıyla, Çin’in mücadelesinde ülkeler ve tekelci gruplar 

arasındaki çıkar çatıĢmaları daha da keskinleĢmiĢtir. Ülkedeki iç siyasi durum aynı 

zamanda istikrarsızlıkla da karakterize edilmiĢtir. Büyüyen devrimci hareket, ulusal ve 

komünist akımların iĢbirliği ve rekabetinin yol açtığı iç çeliĢkiler yaĢatmıĢtır. “BirleĢik 

                                                           
10

 Versailles-Washington uluslararası iliĢkiler sistemi, Birinci Dünya SavaĢı’ndan sonra kurulan dünya 

düzenidir. Versay BarıĢ AntlaĢması’nın yanı sıra Almanya’nın müttefikleri ile yapılan anlaĢmalara ve 

Washington Konferansı’nda yapılan anlaĢmalara dayanmaktadır. Avrupa (Versay) ve Amerika 

(Washington) olmak üzere iki kısma ayrılmıĢtır. URL: https://obrazovaka.ru/istoriya/versalsko-

vashingtonskaya-sistema-kratko-9-klass.html (15.10.2018).  

https://obrazovaka.ru/istoriya/versalsko-vashingtonskaya-sistema-kratko-9-klass.html
https://obrazovaka.ru/istoriya/versalsko-vashingtonskaya-sistema-kratko-9-klass.html
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cephe” taktikleriyle komünistler ve Kuomintang
11

, parti içi farklılıkları aĢamamıĢtır. 

1927’nin baĢlarında, Komintern’de geliĢtirilen komünist devrim teorisine uygun olarak, 

Çin komünistleri ġangay’daki silahlı ayaklanmalarla pozisyonlarını radikalleĢtirmeye 

çalıĢtırmıĢtır. Kuomintang lideri Çan Kay ġek, ġanghay ayaklanmasının lideri olmuĢ ve 

Ulusal hükümetini Nanking’deki bir merkezde kurmuĢtur. Nanking hükümetinin dıĢ 

politika doktrininin en önemlilerinden biri, yabancı karĢıtı bir mücadele yürütmek  

olmuĢtur. Ayrıca, anti-yabancı faaliyetlerin Çin makamları tarafından Nanking’deki 

hükümetin kurulmasından önce tutulduğu belirtilmelidir. Örneğin, 16 Ocak 1926’da, 

Kuanchenzi istasyonundaki Çinli askerler tarafından bir posta treninin ele 

geçirilmesinin bir sonucu olarak, Doğu Çin Demiryolu’nun  tüm güney kesiminde 

demiryolu faaliyetleri durmuĢtur. Aynı yıl 22 Ocak’ta Harbin’de Çin askeri yetkilileri 

tarafından  Doğu Çin Demiryolu’nun yöneticisi A. Ivanov tutuklanmıĢtır (Gospolitizdat, 

1964: 37-49). 28 ġubat 1927’de, Sovyet gemisi “Lenin’in Hatırası”, Nanking’deki Çin 

makamları tarafından diplomatik kuryeler ile birlikte ele geçirilmiĢtir (Gospolitizdat, 

1965:79-80).  11 Mart 1927’de Çin polisi, silah ve komünizm propagandası yapan kitap 

bulmak için Harbin’deki Sovyet ticaret misyonunu aramıĢtır. 6 Nisan 1927’de, polis ve 

askerlerin silahlı bir müfrezesi, Pekin’deki Sovyet yetkili bürosuna girmiĢ ve buradaki 

memurları tutuklamıĢtır. Aramalar, askeri ataĢelikte, Sovyet ticaret misyonunda ve 

buralarda çalıĢanların dairelerinde de gerçekleĢtirilmiĢtir (Gospolitizdat, 1965: 141-

143).  7 Kasım 1927’de, ġanghay’daki Sovyet konsolosluğuna baskın düzenlenmiĢ ve o 

yıl 13 Aralık’ta Kanton’a (Guangzhou) da baskın düzenlenmiĢtir. Sovyet hükümetini 

Çin’in iç iĢlerine karıĢmak ve ayaklanmaları kıĢkırtmakla suçlayan Kuomintang 

hükümeti, Sincan, Mançurya ve DıĢ Moğolistan hariç olmak üzere Çin’deki Sovyet 

                                                           
11

 Kuomintang(KMT), 1912’de Sun Yat Sen tarafından kurulan Çin’deki bir siyasi partidir. 

Kuomintang’ın amacı, Mançu hanedanlığının azledip yerli Çin uyruklu imparatorluğunu 

kurmaktır.1927’de Çan Kay ġek’in liderliğindeki KMT bir darbe yaptı ve büyük burjuvazinin ve toprak 

sahiplerinin diktatörlüğünü kurmuĢtur. Kuomintang silahlı kuvvetlerini (1949) yenen halk devriminin 

zaferinden sonra, Çan Kay-ġek’in kalıntıları Tayvan adasına sığınmıĢtır (Kapitsa, 1958: 18). 
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diplomatik birimleri kapatmıĢtır. Sovyet askeri ve politik danıĢmanları Çin’den sınır dıĢı 

edilmiĢtir ( Bogaturov, 2007: 233).  

Sovyet-Çin devletlerinin arasındaki iliĢkilerin bozulması, Uzakdoğu 

bölgesindeki sosyo-ekonomik durum üzerinde doğrudan etkili olmuĢtur. 19. yüzyılın 

ortalarından itibaren Uzakdoğu’nun belirli bir özelliği Çin diasporasının varlığı 

olmuĢtur. Doğu Çin Demiryolu yapımı ve birleĢtirilmesi sırasında, Rus 

Uzakdoğusu’ndaki Çin diasporasının niteliksel ve niceliksel bileĢimi önemli 

değiĢimlere uğramıĢtır. Özel sermayenin etkisini azaltma politikası izleyen Sovyet 

yetkilileri, Çinli iĢadamlarını Çin’e göndermiĢ veya tutuklayıp SSCB’deki uzak yerlere 

sürmüĢtür.  

1926-1928 yıllarında Çin-Sovyet iliĢkilerinde meydana gelen olaylar sırasında, 

tutuklanan Çinli göçmenlerin sayısı artmıĢtır. 1928 yılının ġubat ayı sonunda 600 Çinli 

Vladivostok ve Nikolsk-Ussuriysk hapishanelerinde tutulmuĢtur. 9 Mart 1928 tarihli 

Çin Harbin gazetesi, Çin fabrikalarının ve ekmek dükkanlarının Vladivostok’ta 

kapatıldığını, 50’den fazla Çinli vatandaĢın tutuklandığını ve 7-8 ay ile 1 yıl arasında 

değiĢen sürelerde tutuklu kalacakları bilgisini yayınlamıĢtır  (Vaschuk, 2002: 79). 

1928-29 kıĢında, Çinlilere pazarlarda ticaret yapmaları yasaklanmıĢ, özellikle de 

Çinli arazi kiracılarına vergiler önemli ölçüde artırılmıĢtır. Ayrıca buna ek olarak, Çinli 

göçmenlerin sahip olduğu büyük Ģirketler kapatılmıĢtır. Sovyet yetkilileri, Çinli bir 

iĢletmeye giden hammaddelerin akıĢını durdurmuĢ böylelikle de mal sahibi üretim 

yapmayı durdurmak zorunda kalmıĢtır. Mevcut mevzuata göre, faal olmayan özel 

teĢebbüsler nispeten kısa bir sürede (yaklaĢık bir yıl) devlet yönetimine devredilmiĢtir 

(Larin, 2009: 99).  
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1929’da SSCB ve Çin devleti arasındaki iliĢkiler daha da bozulmuĢtur. Temmuz 

1929’da Mançurya valisi Zhang Xuelyan Çan Kay-ġek  Doğu Çin Demiryolu’nun 

kamulaĢtırılacağını açıklamıĢtır. Bu açıklamadan sonra Mançurya yetkilileri Doğu Çin 

Demiryolu’nun kontrolünü ele geçirerek, Sovyet çalıĢanlarını iĢten atmıĢ bazılarını ise 

tutuklamıĢlardır. Genel olarak, Çin’deki Kuzeydoğu Sovyet mevcudiyetinin ortadan 

kaldırılması yönündeki adımlar, gelecekte Çin’deki diğer güçlerin etkisinin ortadan 

kaldırılması için bir örnek teĢkil etmiĢtir. Nanking hükümetinin dıĢ politikasında “anti-

komünist ve anti-yabancı bileĢenler” SSCB ile etkileĢime geçmiĢtir (Bogaturov, 2007: 

233-234). 

17 Ekim 1929 tarihli “Gunbao” gazetesine göre, SSCB ve Çin arasındaki 

iliĢkiler ihtilaf derecesine kadar geldiğinde Sovyet hükümeti, Çinli tüccarların tüm 

hesaplarının dondurulmasını emretmiĢtir. Sahip oldukları mülkleri ipotek ederek uzun 

vadeli kredi alan Çinli vatandaĢlardan  aldıkları paraları 24 saat içinde geri ödemeleri 

istenmiĢ, eğer ödemeler gerçekleĢmezse ipotek edilen mallarına de el konulacağı 

söylenmiĢtir (Jun, 1989: 151).  Böylece, Çinli tüccarların ipotekli olan mallarını çoğu 

Sovyet hükümetinin eline geçmiĢtir.  Çinli tüccarların depolarındaki mallar, durum 

ortadan kalkıncaya kadar piyasaya sürülemeyeceği ilan edilmiĢtir. Çin göçmenlerine 

kredi sağlayan Sovyet hükümet kurumları, senetlerin derhal ödenmesini talep etmiĢtir. 

Sovyetlerin Uzakdoğu’daki sıkıyönetim ilanından sonra, Çin vatandaĢlarının el konulan 

malları Sovyet devletinin mülkiyeti olarak ilan edilmiĢtir. Çinlilerin  altın ve gümüĢ 

eĢyalarına, bisikletlerine, tahıl stoklarına ve hatta kıyafetlerine el konulmuĢ, 

mülkiyetlerinin aranmasına baĢlanmıĢtır.   

Doğu Çin Demiryolu’nda çatıĢmalar yaĢanmıĢ ve çatıĢma sırasında çok sayıda 

Çinli göçmen tutuklanmaya, aranma ve mallarının ele geçirilmesine maruz kaldıkları 

için Uzakdoğu bölgesinden kaçmak zorunda kalmıĢtır. Bunların sonucu olarak 
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bölgedeki Çinli iĢçilerin oranı 1929-1930 yıllarında 17’den, 1930-1931 yıllarında 2,2’e 

düĢmüĢtür (Vaschuk, 2002: 78).  Çin savaĢ esirleri yalnızca iĢçiler olarak değil, aynı 

zamanda Doğu’da devrimci bir kopuĢ haline gelebilecek bir kitle olarak da ele 

alınmıĢtır. Bu nedenle, Sovyetler Uzakdoğu’da kaldıkları süre boyunca, onlarla bir kaç 

çalıĢma yapmıĢtır: “Sovyetler Birliği için” adlı Çince bir günlük gazete ve Doğu Çin 

Demiryolu çatıĢması konusunda Çince broĢürler ve posterler yayınlanmıĢtır. Sovyetler 

Birliği’nin dıĢ politikası hakkında Çince filmler izletilmiĢtir (Shinin, 2006: 45-46).  Bu 

çalıĢmalar Sovyetlerin lehinde olumlu olmuĢtur. Ordudan, Sovyetler Birliği’nde kalma, 

Kızıl Ordu ve Komünist Parti’ye katılma arzusuyla ilgili ifadeler alınmaya baĢlanmıĢtır. 

DÇD çatıĢması sırasında  Sovyetlerin Uzakdoğu’da bulunan Çinli göçmenlerinin 

durumu ele alındığında, 1929’da Sovyetler silahlı oluĢumların bir parçası olarak askeri 

eylemlerde Çinli göçmenlerin kullanması deneyiminin uygulandığını belirtmek 

gerekmektedir (Datsyshen, 2014: 198).  

1930’ların baĢlarında, Uzakdoğu’daki durum daha da gerginleĢmiĢtir. Japonya, 

pan-asiatizm ruhuyla geliĢtirilen ve Pasifik Okyanusu’nda egemenliğinin kademeli 

olarak artmasını amaçlayan, jeopolitik modelinin uygulamasına baĢlamıĢtır. Washington 

Konferansı
12

 öncesinde, 3 Mart 1920’de Japonya’nın ABD Büyükelçisi K. Sidehara, 

Uzakdoğu’nun, özellikle Çin’in, Japonya’nın çok özel ilgi alanlarına sahip olduğunu 

belirtmiĢtir (Fedotov, 2004: 44).  

Nisan 1927’de Tanaka Giichi Japonya’nın BaĢbakanı olduktan sonra Çin’e karĢı 

daha kararlı bir politika izlemeye baĢlamıĢtır. Mayıs 1927’de, Japon ordusu Shandong’a 

gönderildikten sonra Nisan-Mayıs 1928’de Japon ordusu daha da güçlendirilmiĢtir. 

                                                           
12

 Ġkinci Dünya SavaĢı sırasında Batılı Müttefikler arasındaki bir toplantı. ABD BaĢkanı Franklin D. 

Roosevelt ile Ġngiltere BaĢbakanı Winston Churchill arasında gerçekleĢmiĢ ve Ģifre adı nedeniyle Trident 

Konferansı olarak da bilinen toplantıda alınan kararlardan bazıları Ģunlardır: Ġtalya’nın iĢgal edilmesi 

gerekli görülmüĢtür. ĠĢgal gerçekleĢir ise Almanya’nın Balkanlar’daki gücü zayıflayacak, bu bölgeye 

asker göndereceğinden Sovyetler Birliği üzerindeki baskı azalacak; SavaĢ sonrasında barıĢı koruma 

sorumluluğu ABD, Ġngiltere, Sovyet Birliği ve Çin’den oluĢan bir Dünya Konseyi’ne verilecek 

(Sönmezoğlu, 2010: 708).  



24 
 

Versay AntlaĢması’nın koĢullarını ihlal eden Japonya, “Japonya’nın sorumlu olduğu ve 

Mançurya’da barıĢı ve huzuru sağlamaya yönelik yükümlülükleri olduğu” bahanesi ile  

Kuzey Çin’i ele geçirme niyetinin olduğunu açıkça belirtmiĢtir  (Saposhnikov, 1989: 

108). 

25 Temmuz 1927’de yayınlanan “Tanaka memorandumu” nda Japonya’nın tüm 

Çin’i, ardından tüm Asya’yı fethetmeyi ve daha sonra dünyada egemenliğini sağlamayı 

amaçladığı belirtilmiĢtir. Mançurya’nın “Japonya ve Rusya arasında bir tampon bölge” 

olarak ele geçirilmesi ve Uzakdoğu’da “komünist bir tehditi durdurma” bahaneleri ile 

Çin’in fethedilmesi planlanmıĢtır. Japonya, Mançurya’da Sovyetler Birliği’ne karĢı 

askeri ve ekonomik gücü yaratmayı  amaçlamıĢtır. Ġngiltere, Almanya, ABD ve Fransa 

hükümetleri, Japonya ve SSCB arasındaki silahlı çatıĢmaların kendi çıkarlarına 

yarayacaklarını düĢündükleri için bu Japon askeri stratejilerine karĢı çıkmamıĢlardır. 18 

Eylül 1931’de Japon ordusu Mançurya’yı iĢgal etmiĢtir (Saposhnikov, 1989: 110).  

Milletler Cemiyeti, Mançurya’daki yaĢanan olayları dünya kamuoyuna “bölgede 

gerçekleĢen yerel bir olay” olarak duyurmuĢtur.  Çin’deki komünist iktidar tehdidi Çan 

Kay ġek’e, kuzeydoğu illerinin kaybından daha ciddi göründüğünden Nanking 

hükümeti, Japon kuvvetleriyle doğrudan bir çatıĢmaya girmemiĢtir. 

Böylelikle Eylül 1931 yılından itibaren Japonya, Mançurya’yı kolonileĢtirmeye 

ve bu bölgede bir iĢgal rejimi kurmaya baĢlamıĢtır. Japon kültürü ve ideolojisinin 

yayılmasına yönelik giriĢimlerde bulunmuĢtur. Japon okulları sayısının artması, devlet 

aygıtlarına istihdam sağlanması için idari personelin hazırlanmasına yönelik özel eğitim 

kurumlarının oluĢturulması, Japonca gazetelerin kitlesel olarak yayınlanması, Japonların 

özel yıldönümlerinin tanıtım çalıĢmaları Japonya’nın Mançurya’daki ekonomik 

durumunu güçlendirmiĢtir. Mevcut Ģartlar altında Sovyet hükümeti, çatıĢmaları önlemek 

için DÇD’nın Manzhou-Guo hükümetine 140 milyon yen (yaklaĢık 70 milyon ruble) 
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karĢılığında satmaya karar vermiĢ ve bu da Japonya’nın Mançurya’daki mevcudiyetini 

daha da güçlendirmiĢtir. 1930’da Sovyetler Birliği Mançurya ekonomisindeki (590 

milyon yen) yatırımların % 26’sına sahip durumda olmasına karĢın 1935’te DÇD’nın 

satıĢı ile birlikte yatırımlarının % 96’sı (2 milyar 207 milyon yen) Japon kontrolü altına 

geçmiĢtir (Steward, 1936: 48). 1930’larda Sovyetler Birliği, Avrupa ve Uzak Doğu’da 

kolektif bir güvenli alan yaratma fikrini aktif olarak desteklemiĢtir. Bundan dolayı 

1932’de saldırmazlık antlaĢmaları Fransa, Finlandiya, Letonya ve Estonya ile 

imzalanmıĢtır. 1935’te, Fransa ve Çekoslovakya ile karĢılıklı yardımlaĢma konusunda 

üçlü bir anlaĢma yapılmıĢtır. Versay-Washington sisteminin krizi altında, DÇD’nin 

satıĢı Moskova’nın dıĢ politika doktrininin uygulanmasıdır (Gathorne-Hardy, 1934: 

297).  Japonya’nın izlediği göç politikası, Çinli köylülere karĢı Ģiddetle yürütülmüĢtür. 

1934 yılının aralık ayında, Japon toprak sahiplerine arazi mülkiyeti ve uzun vadeli arazi 

edinme hakkını veren resmi kararların ardından, Çinli köylüler, arazilerini son derece 

düĢük fiyatlarla satmak zorunda bırakılmıĢtır. Japon mallarının ithalatının artması 

nedeniyle Çinli giriĢimciler, iĢletmeleri kapatmak zorunda kalmıĢ  ve bu da  büyük 

ölçüde iĢsizliğe yol açılmıĢtır. Çin nüfusu için para kazanmanın tek yolu, çinli iĢçilere 

ihtiyacı olan Sovyet Uzakdoğusu’dur. 1930’ların ikinci yarısında Uzakdoğu bölgesinde 

Japon ordusunun varlığı, Japonya’nın Çin’e silahlı iĢgali, 7 Temmuz 1937’de Pekin 

civarında bulunan Lugoutsiao köprüsü ile baĢlayan silahlı iĢgali, Sovyet ve Komintern 

liderliğinin Çan Kay ġek ile olan keskin siyasi ve ideolojik farklılıkları olmasına 

rağmen ortak bir noktada buluĢmasına sebep olmuĢtur (Kapitsa, 1958: 58). Bundan 

dolayı, Japonya’nın Çin’den sonraki hedefi Sovyetler olduğu için SSCB ve Çin’in 

ulusal çıkarları birleĢmiĢtir. Stalin ve Çan Kay ġek karĢılıklı uzlaĢma için bir yol 

belirlemiĢler ve 21 Ağustos 1937’de, Sovyet-Çin “Saldırmazlık Paktı” imzalanmıĢtır 

(Mirovitskaya, 1990: 47). Bu anlaĢmada her iki taraf da karĢılıklı saldırmazlık garantisi 

verip, barıĢ içinde iliĢki kurma arzusunu dile getirmiĢtir.  1937–1940’da SSCB, Çin 
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Cumhuriyeti’ne ciddi anlamda askeri yardım sağlamıĢtır. Çin hava kuvvetlerinin 

yeniden düzenlenmesi ve yapılanması için askeri danıĢmanlar ve askeri uçak pilotları 

göndermiĢtir. 1937-1942’de 300’den fazla Sovyet askeri danıĢmanı  ve toplamda 5 

binin üzerinde Sovyet uzmanı Çin’de askeri alanda görev almıĢtır (Chudodeyev, 1988: 

188).  

1930’larda Sovyetler’in, Uzakdoğu bölgesinde jeopolitik durumdaki 

değiĢikliklerden ve  Japonya’nın saldırma olasılığından dolayı Uzakdoğu sınırlarını 

radikal bir Ģekilde güçlendirilmesi gerekmiĢtir.  Sovyet Uzakdoğusu’nun sınır 

bölgelerinden, “güvenilmez” toplumsal grupları ve Çinli göçmenleri (Japon veya Çin 

casusları olabileceğinden) tahliye  etmeye baĢlamıĢtır. 22 Ağustos 1937’de ĠçiĢleri Halk 

Komiserliği (NKVD) “Yabancılar hakkında” bir kararname yayınlayıp “SSCB’de 

yaĢayan çok sayıda yabancının casusluk yapma ve bir sabotajın örgütlenme tehlikesi 

olduğunu” belirtmiĢtir (Yakovleva, 2004: 118). Aynı zamanda, Almanya, Polonya, 

Japonya, Manzhou-Guo ve Çin de dahil olmak üzere bir dizi ülkede ikamet izinlerinin 

uzatılmasını yasaklamıĢtır. 23 Ekim’de SSCB ĠçiĢleri Halk Komiserliği “SSCB 

sınırlarını ihlal edenlere” yönelik bir karar çıkartmıĢtır. Bu karara göre, SSCB 

topraklarına yasadıĢı bir Ģekilde gelen herkes  tutuklanmalıdır. Kaçakçılık, uyuĢturucu 

ticareti gibi  iĢlere karıĢan bir çok Çinli göçmen tutuklanmıĢtır. 5 Mart 1938’de 

Politbüro, Çinli göçmenleri Sincan, Kazakistan ve Batı Sibirya bölgelerine 

yerleĢtirmeye karar vermiĢtir. Resmi verilere göre 1937 yılı baĢında, Rusya’nın 

Uzakdoğu’da 24.589 Çinli göçmen bulunmaktadır (Tkascheva, 2000: 66) ve bunların 

yaklaĢık 19.000 kiĢisi sınır dıĢı edilmiĢ veya kamplara gönderilmiĢtir (Stewart, 1937: 

212-213). Komiserlik emriyle, Çinliler Uzakdoğu’dan cezaevlerine gönderilmeyip, 

SSCB’nin farklı bölgelerine dağıtılmıĢtır. 1937-1938’de yaĢanan  “büyük terör”
13

  

                                                           
13

 “Büyük Terör”, 1937-1938’de SSCB’de en büyük siyasi baskı dönemini karakterize eden, modern tarih 

yazımı için kullanılan bir terimdir. Stalin tarafından,  “karĢı-devrimci Troçki-Zinovyev bloğu”, 



27 
 

zamanında,  Komintern’in çalıĢanları, Çinliler dahil olmak üzere uluslararası okulların 

öğrencileri, birçok yabancı komünist de mağdur olmuĢtur. O dönemde, Sovyet 

Uzakdoğusu’ndaki Çin diasporası, tahminlere göre yaklaĢık 3-4 bin kiĢi azalmıĢtır. 40’lı 

yıllarda, Ġkinci Dünya SavaĢı sırasında, Sibirya’nın bir çok yerinde yaĢayan Çinli 

göçmenler çalıĢtırılmak üzere Kazakistan’da bulunan çalıĢma kamplarına 

gönderilmiĢtir. Bu izlenilen yolla birlikte Sibirya’da bulunan Çinli göçmen sayısı 

azalmıĢtır (Krushanova, 2007: 120). 1950’lerin ortalarında, bir çoğu af edilip kendi 

ülkelerine geri gönderilmiĢtir. Yalnızca 1956 yılının Mart ayında, daha önce ıslah 

kamplarında tutulan 290 Çinli, Khabarovsk’tan Çin’e gönderilmiĢtir (Yakovlev, 2004: 

70).   

Sonuç olarak, 1920’lerin sonundan 1930’ların ortasına kadar olan dönemi, 

Sovyet Uzakdoğusu’ndaki Çin diasporası için önemli bir değiĢim dönemi olduğunu 

belirtmek gerekmektedir. 1920’lerin sonlarında Sovyet-Çin iliĢkilerinin devletlerarası 

düzlemde alevlenmesi, Rusya ile Çin arasındaki bölgelerarası iliĢkilerin daha da 

geliĢtirilmesinde ve iki ülkenin sınır nüfusunun seviyesinde doğrudan ve ciddi bir etkiye 

sahiptir. Çin diasporasının nicel ve nitel bileĢimi,  1929’daki DÇD’de yaĢanan çatıĢma 

ile geri dönülmez bir değiĢime uğramıĢtır. Ancak,  Sovyetlerin Çinli iĢçilere olan 

bağımlılığı 1930’lara kadar Uzakdoğu’da kalmasından dolayı devam etmiĢtir. Sovyet 

devletinin ulusal çıkarları, Çin diasporasını ortadan kaldırmak için zorlayıcı yöntemleri 

gündeme getirmiĢtir. Uzakdoğu bölgesindeki politik durumun geçici olarak bozulması 

ve “büyük terör” dönemi Çin göçmenlerine karĢı büyük çaplı baskıların ortaya 

çıkmasına neden olmuĢtur. Bundan dolayıdır ki, Çin diasporası artık Rus Uzakdoğu’nun 

sosyal ve ekonomik yaĢamında önemli bir rol oynamamıĢtır.  

                                                                                                                                                                          
“komploların" kitlesel maruziyetleri”, “sabotaj” ve “casusluk”un dıĢ ülkeler lehine gerçekleĢtirildiği 

mücadeleye baĢlanmıĢtır (Krushanova, 2007: 118).  
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1949’da Çin Halk Cumhuriyeti'nin ilanından sonra, yaklaĢık on yıl boyunca 

SSCB ile Çin arasında en yakın dostane iliĢkiler kurulmuĢtur. Bu iliĢkiler ideolojinin 

birliğine ve dünya sahnesinde yeni bir toplum inĢa etme alanındaki ortak çıkarlara 

dayanmıĢtır. ÇHC’te “SSCB bizim büyük kardeĢimiz!” ve “Sovyetler Birliği’nden 

öğrenin” gibi söylemlerde bulunmuĢtur. YakınlaĢma yıllarında Sovyet üniversitelerinde, 

araĢtırma enstitülerinde, iĢletmeler ve Ģantiyelerde yaklaĢık 38 bin Çinli vatandaĢa 

eğitim verilmiĢtir (Filatov, 1980: 50). Çin’deki gençler önceden eğitim için ABD’yi 

tercih ederken, bu dönemde SSCB öncelik kazanmıĢtır. 1951-1962’de 11 binin üzerinde 

lisans ve lisansüstü Çinli öğrenci Sovyet üniversitelerinde eğitim almıĢtır. Aynı 

zamanda, hükümetler arasındaki anlaĢmaya dayalı olarak Sovyet hükümeti eğitim 

maliyetlerinin % 50’sini üstlenmiĢtir (Tsevko, 1974: 43). SSCB’de eğitilen personel, 

Çin’in sosyalist modernleĢmesinde eĢsiz bir rol oynamıĢtır. Sovyetler, “Kültürel 

Devrim” (1966-1976) yıllarında olmasaydı Çin için daha da fazlasını yapabilirdi. Kültür 

Devrim sırasında vatandaĢların yurtdıĢına kiĢisel hedeflerine yönelik herhangi bir 

seyahat, vatana ihanet olarak algılandığı için yurtdıĢına çıkan kiĢi sayısı neredeyse sıfıra 

düĢmüĢtür. Göçmenlerin aileleri baskı altında kalmıĢtır. Sadece 1978’deki açıklık 

reformlarının baĢlamasıyla durum değiĢmeye baĢlamıĢtır. 

1950’lerin sonlarında, SSCB ve ÇHC arasındaki “kardeĢlik” iliĢkilerinde 

gerginlikler meydana gelmeye baĢlamıĢtır. Nikita KruĢçev iktidara geldikten sonra, 

1956’da toplanan Sovyetler Birliği Komünist Partisi 20. Kongresi sonrasında iki ülke 

arasındaki iliĢkiler giderek bozulmaya baĢlamıĢtır. Çin Komünist Partisi KruĢçev’in 

Stalin eleĢtirisi kampanyasını hem ideolojik hem de pragmatik nedenlerden dolayı pek 

desteklememiĢtir. Kapitalizm ile barıĢ içinde bir arada yaĢamın mümkün olmadığını 

savunan Çin Komünist Partisi, “Sosyalistlerin barıĢçı yollar ile de iktidar olabilecekleri” 

tezini  de bir revizyonizm, sapma olarak değerlendirmiĢtir. 1960 yılların sonlarına doğru 
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ikili iliĢkiler iyice bozulmuĢtur. Hatta Çin  “SSCB, ABD’den daha tehlikeli” yorumunda 

bulunmuĢtur (Sönmezoğlu, 2010: 207). 

11 Eylül 1969’da baĢbakan Kosigin ve Enlay, Pekin’de iki ülke arasındaki 

iliĢkileri düzeltme amacıyla bir araya gelmiĢtir. Sınır görüĢmelerinin baĢlaması 

konusunda anlaĢmıĢlar fakat görüĢmelerde herhangi bir sonuca varamamıĢlardır 

(Bekcan, 2013: 68). 1976’da Mao Zedung’un ölümünden sonra SSCB ile iliĢkilerde 

ciddi bir geliĢme yaĢanmamıĢtır. 1979’taki Çin-Vietnam savaĢında Sovyetlerin 

Vietnam’a destek vermesi iki ülke arasındaki iliĢkiyi daha da gerginleĢtirmiĢtir. 

Bununla beraber Çin, Sovyetlerle olan dostluk anlaĢmasını yenilemeyeceğini ilan 

etmiĢtir. Aynı yıl Sovyetlerin Afganistan’ı iĢgal etmesini gerekçe gösteren ÇHC 1980 

yılında SSCB ile görüĢmelerini iptal etmiĢtir (Sönmezoğlu, 2010: 208). Sovyet-Çin 

anlaĢmazlıklarının  baĢlangıcından sonra Sovyetler’de bulunan Çinliler, anavatanları ile 

olan bütün iliĢkileri koparmıĢ ve sadece Sovyet toplumuna en hızlı entegre olmaya 

odaklanmıĢtır. Entegre olan Çinli göçmenler, 90’ların baĢlarında neredeyse tamamen 

asimile olmuĢtur. 1989 nüfus sayımına göre, SSCB topraklarında, anadili Çince olan 

yalnızca 3,738 Çinli bulunmaktadır. Bu sayı Çinli olup kendisini Rus olarak 

adlandıranların sayısının yarısı kadardır (Boldirov, 1990: 21). 
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ĠKĠNCĠ ВÖLÜM 

RUS-ÇĠN ĠLĠġKĠLERĠNDE UZAKDOĞU FEDERAL 

BÖLGESĠ’NDEKĠ ÇĠNLĠ GÖÇÜ 

 

1. YELTSĠN DÖNEMĠ   

Rusya’da Çinli göçü bir fenomen olarak 1980’lerin sonunda Ģekillenmeye 

baĢlamıĢtır. Bu durum, 1980’lerin ortasında baĢlayan SSCB’deki siyasi ve ekonomik 

reformlarla doğrudan veya dolaylı olarak desteklenmiĢtir. 1982’de Sovyet-Çin 

iliĢkilerinin iyileĢmesi baĢlamıĢtı ve ĠyileĢmedeki yeni bir Çinli göç dalgası 

oluĢumundaki belirleyici faktör SSCB’deki “Perestroyka”
14

 politikası olmuĢtur. 1989 

mayısında Gorbaçov ve Deng Xiaoping’in  toplantısında, Sovyet-Çin iliĢkilerinin 

normalleĢmesi için karĢılıklı adımlar atılacağı belirtilmiĢtir. Sovyet-Çin iliĢkilerini 

geliĢtirmeyi amaçlayan ilk adımlar arasında vizesiz sınır geçiĢi konusunda 1988 tarihli 

anlaĢma bulunmaktadır (Karlusov, 2002: 86). Bu anlaĢma, her iki devlet tarafında da 

diğer ülkeye sınırına geçen vatandaĢ sayısında önemli bir artıĢa yol açmıĢtır. Rusya’da 

çalıĢan Çinli göçmen sayısı 15 bin iken süreç ile birlikte 1990’lar boyunca Çinli iĢçi 

sayısı 20 bine, 2000’lerde ise 30 binden fazla sayıya ulaĢmıĢtır (Karlusov, 2002: 86).  

 1980’lerin sonunda, yeni devlet politikasına uygun olarak hareket eden yerel 

Sibirya yetkilileri, sınır bölgeleri düzeyinde iĢbirliği antlaĢmaları imzalamıĢlardır 

(Datsyshen, 2014:213). Bu belgeler, Çinli iĢçileri Rusya’ya çekmek için hükümler 

içermektedir. Örneğin, 15 Nisan 1988’de SSCB’nin Çita bölgesinin Trans-Baykal 

                                                           
14

 Perestroyka (Yeniden Yapılandırma)- SSCB’de 1985-1991 yılların arasında yapılan siyasi ve ekonomik 

reformların ortak adıdır. “Perestroika” ilk olarak Sovyetler Birliği Komünist Partisi’nin 27. Kongresi’nde 

eyalet düzeyinde ilan edildi. Perestroyka’nın bileĢenleri: iç politika alanında “Glasnost” (Açıklık) politika 

ve kamusal yaĢamın demokratikleĢmesi; ekonomide - pazar iliĢkilerinin unsurlarının tanıtılması; dıĢ 

politikada - kapitalist sistem eleĢtirisinin reddedilmesi, Amerika BirleĢik Devletleri ve Batı Avrupa’nın 

demokratik ülkeleri ile iliĢkilerinde iyileĢtirmesidir. 1990’ların baĢında, Perestroyka, toplumsal yaĢamın 

tüm alanlarında krizin ağırlaĢmasına neden olmuĢ, bu da SBKP’nin gücünün ortadan kaldırılmasına ve 

SSCB’nin çökmesine neden olmuĢtur (Fursov, 2016:29). 
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bölgesinin ve Mançurya’nın delegasyonları arasındaki müzakere protokolünde, 

karĢılıklı çıkarların ekonomik ve teknik iĢbirliği konularında taraflar geniĢ çapta fikir 

alıĢveriĢinde bulunmuĢ ve Trans-Baykal Bölgesi’nde Mançurya tarafından okul, kültür 

merkezi, deri fabrikası inĢaatı için yapı malzemeleri ve bu yapıların inĢasında çalıĢacak 

iĢçiler de istenilmiĢtir  (Tarasov, 2003: 390-391).  

1991’de SSCB’nin çöküĢü, devlet sınırındaki göç süreçlerinin artmasına neden 

olmuĢtur. Bazı iktidar kurumlarının yıkılması, baĢkalarının yaratılması, egemen bir 

devlet olarak yeni Rusya’nın formüle edilmiĢ bir jeopolitik ve dıĢ politika çıkarları 

kavramının olmayıĢı, sınırdan geçme düzenini ve yabancı vatandaĢların Rusya 

Federasyonu’ndaki pozisyonunu tanımlayan yasal çerçevenin kusurunun giderilmesi, 

bunların tümünün büyük ölçüde kaos ve göçmenlerin kontrolünün eksikliğini 

belirlemiĢtir (Datsyshen, 2014, 215). Bu koĢullar altında, Rusya’nın Uzakdoğu’daki göç 

süreçlerini yönetme konusundaki büyük sorumluluk sınır bölgelerinin yerel ve bölgesel 

otoritelerine düĢmüĢtür. Rusya ve sınır bölgelerinin yürüttüğü politika sonucunda kaçak 

göçmen sayısı artmıĢ ve göç yasa dıĢı yollarla gerçekleĢmiĢtir. Bu durum, devlette 

güvenilir bir bilgi eksikliği, durum üzerindeki kontrolün kaybı anlamına gelmektedir. 

Bununla birlikte ikamet izninin süresi geçmiĢ olan Çinli göçmenlere yapılan periyodik 

baskınlar, sınır bölgelerinde “Çinli tehdidi” kavramının yeniden ortaya çıkmasına neden 

olmuĢtur (Larin, 2009: 210).  

1992 yılının baĢında Rusya-Çin “Vizesiz GiriĢ”  anlaĢması imzalanmasından 

hemen sonra Çinlilerin bu kadar hızlı Rusya topraklarına giriĢi, Uzakdoğu yetkilileri 

için beklenmedik bir durum olmuĢtur. 18 Aralık 1992 tarihli Rusya ve Çin 

Hükümetlerinin arasındaki “Vizesiz grup turizmi” anlaĢması ve Çinli göçmenlerin 

Uzakdoğu’ya yeni akıĢı, yerel yönetimleri bu akıĢı kontrol edemedikleri ve 

düzenleyemedikleri için panik durumuna sokmuĢtur (Larin, 1998:73). Aynı zamanda, 
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vizesiz geçiĢ anlaĢmasından sonra, Rusya’ya Çinli tüccar dalgası baĢlamıĢ ve bu 

dalgayla birlikte Çinli tüccarlar yanlarına kaliteleri düĢük fakat ucuz mallar 

getirmiĢlerdir. Ekonomik krizden ve elzem malların yetersizliğinden dolayı zor 

durumda bulunan Rus nüfusu için, Çinli tüccarların geliĢi bir taraftan da kurtuluĢ olarak 

algılanmıĢtır. Çinli varlığının yol açtığı politik gerilime rağmen, 90’lı yıllarda Çinli 

göçmenler olmadan Uzakdoğu bölgelerinin her birinin geçinmesi neredeyse imkansız 

olarak görülmüĢtür. Öyle ki, 1990’ların Rusya’sında yaĢanan siyasi ve ekonomik 

karmaĢa, bölgeyi Çin’den gelen ucuz tarımsal ve endüstriyel ürünlere ve ayrıca Rusya 

standartlarına göre neredeyse ücretsiz olan Çinli iĢgücüne bağımlı hale getirmiĢtir. 

Rusya’nın sınır geçme konusundaki sorumsuzluğu ve cezai yaptırımsızlığı, Çinli 

göçmenlerin silah ve uyuĢturucu satıĢı da dahil olmak üzere yasa dıĢı ticari faaliyetler 

düzenlemelerine izin vermiĢtir. Rusya’da kolayca ve hızlı bir Ģekilde zenginleĢebilme 

ihtimali Çin’de her yerde duyulduğu için, Rusya’ya çok sayıda farklı mesleklere sahip 

olan kiĢiler gelmeye baĢlamıĢtır (Larin, 2009: 147).  

1990’ların ortasından itibaren Federal Sınır Servisi, Federal Göç Servisi ve 

ĠçiĢleri Bakanlığı dahil olmak üzere merkezi ve yerel makamlar Çin’den gelen kitlesel 

göç ile ilgili bazı tedbirler almaya zorlanmıĢtır. 1994 yılının baĢında, Moskova’da 

imzalanan “VatandaĢlara Vizeli Seyahat” ve “Diplomatik ve Hizmet Pasaportlarına 

Vizesiz Seyahat” gibi hükümetler arası anlaĢmalar yürürlüğe girmiĢtir (Tarasov, 2003: 

390). Çünkü 1992 tarihli yürürlükte olan “Vizesiz grup turist gezileri” anlaĢması, Çinli 

göçmenlere Rus-Çin sınırını geçmeleri için bol miktarda fırsat sağlamıĢtır. 1994 yılında 

Çinli göçmenlerin sayısının keskin düĢüĢüne rağmen, yerel Sibirya gazetelerinde her 

tarafta büyük miktarda Çinli göçmen olduğu, yasal ve yasadıĢı olarak “Ģeffaf” sınırı 

geçtiklerini, uzmanların sadece Sibirya, Uzakdoğu’da ve Orta Asya eyaletlerinde 

yaklaĢık 5 milyon Çinli göçmen olduğunu söylediğini yayınlanmıĢtır” (Datsyshen, 

2014: 216).  
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Rusya Federasyonu ile Çin Halk Cumhuriyeti arasında yeniden devletler arası 

iliĢkilerin kurulmasından sonra, 10 Kasım 1997 tarihinde Pekin’de, Rusya 

Federasyonu’nun bölgelerinin yürütme makamları ile ÇHC’nin yerel yönetimleri 

arasında iĢbirliği ilkeleri üzerine bir anlaĢma imzalanmıĢtır. Bu anlaĢma 1988 

sözleĢmesinin yerini almıĢtır. Ayrıca, bu anlaĢmaya dayanarak bölgesel düzeyde Rus-

Çin iĢbirliğine dayalı yeni anlaĢmalar imzalanmıĢtır. Aralık 1999’da, Rusya 

Federasyonu Çita Bölgesi Ġdaresi ile ÇHC’nin Ġç Moğolistan Özerk Bölgesi Halk 

Hükümeti arasında “Ekonomik, Bilimsel, Teknik, Ticari ve Kültürel ĠĢbirliği 

AnlaĢması” Hohhot’ta imzalanmıĢtır (Tarasov, 2003: 425).  

Çinli göçünün yeni dalgası ise geçmiĢ kuĢaklarla olan bağlarla ilgili olmuĢtur. 

Memleketlerine dönen Çinli göçmenlerin çocukları, Rusya’ya gelmiĢ ve oturma izni 

almıĢtır. Rusya’ya gelmelerindeki amaçları üvey kardeĢlerini bulmak olmuĢtur. Çinli 

göçmenler hakkında tanınmıĢ bir uzman olan Gelbras, Çinli göçmenlerin Rusya’ya 

göçünün artmasının, birçok “Rus” Çinli vatandaĢ toplulukların artmasında önemli bir 

rol oynadığını belirtmiĢtir (Gelbras, 2004: 299). 

 Çinli göçünün göstergesi, Rusya Federasyonu’nun göç mevzuatının Çin Halk 

Cumhuriyeti vatandaĢları tarafından belirlenen ihlallerine iliĢkin verilerdir. Buna örnek 

olarak, Mart 1996 - Haziran 1998 arasında, vize süresi dolmuĢ veya belgelerini 

kaybetmiĢ 352 Çinli göçmen Krasnoyarsk Bölgesi’nden Çin’e gönderilmiĢtir. 1999 

yılında Çita ve Çita bölgesindeki 145 firmada çalıĢma izni olmadan çalıĢan 161 Çinli 

göçmen tespit edilmiĢtir. 2000 yılının ilk yarısında, 476 Çinli göçmen, Rusya 

Federasyonu’nun göç kanunlarını ihlal ettiği için Çita Bölgesi’nden Çin’e sürülmüĢtür 

(Tarasov, 2003: 175). Ayrıca Rus yasaları ülkedeki yabancıların bireysel giriĢimci 

faaliyetlerinin yasallaĢtırılmasına izin vermediği halde çoğu Çinli göçmen yasaları ihlal 

edip illegal bir Ģekilde piyasada ticarete devam etmiĢtir (Prosvirnov, 2009: 61). 
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Rusya’yı periyodik olarak sarsan ekonomik krizler Çinli göçmen sayısında 

keskin bir düĢüĢe yol açmıĢtır.  1998’deki Ağustos ekonomik krizinden sonra, 

Krasnoyarsk Bölgesi’ndeki Çinli göçmenlerin sayısı bir buçuk bin kiĢiden 700 kiĢiye 

düĢmüĢtür. 1999’da ekonomik istikrarın sağlanması ve büyümenin baĢlamasıyla 

birlikte, Çin vatandaĢlarının Rusya’ya ziyaret sayısında belirli bir artıĢ baĢlamıĢtır. 

1998’de Çetinsk Bölgesi’ndeki pasaport kontrolünden 120 bin kiĢi ve 2000 yılında 166 

bin kiĢi Çin’den Rusya’ya giriĢ yapmıĢtır (Datsyshen, 2014: 217).   

1990’larda Rusya’da Çinlilerin varlığı “yasadıĢı Çinli göçmenler” sorununa yol 

açmıĢtır. Rus halkında, sınırı illegal yollarla geçen ve ülke genelinde yerleĢmiĢ binlerce 

Çinli göçmen problemi yaratmıĢtır. Bu tabir, bütün Çinli göçmenlere değil Rus göçmen 

yasalarını ihlal edenlere kullanılmıĢtır. “Çin tehdidi”nin bir örneği olarak, Rus medyası, 

Rusya Federasyonu vatandaĢları ile Çin Halk Cumhuriyeti arasındaki evlilikler gibi bir 

olgunun kitlesel karakterine iĢaret etmiĢlerdir. Aynı zamanda,  çoğunlukla Çin 

vatandaĢları tarafından ticari amaçlarla kullanılan “vizesiz grup turizmi” tehdit 

oluĢturmuĢtur. Çinli turistlerin yarısından fazlası, daha önce Rusya’dan kovulan, suç 

örgütlerinin üyeleri olan küçük toptancı tüccarlarından meydana gelmiĢtir. Bu 

durumların sonucu olarak  1990’ların sonunda, her iki ülke de uluslararası göç akıĢlarını 

düzenlemek için adımlar atarak 17 Ocak 2002 tarihinde aralarında yeni bir “Rusya 

Federasyonu Hükümeti ile Çin Halk Cumhuriyeti Hükümeti arasında vizesiz grup turist 

seyahatleri anlaĢması”
15

 imzalamıĢtır. AnlaĢmada, bir turist grubunun en az 5 kiĢilik bir 

grup olabileceği ve en az üç yıl boyunca uluslararası turizm sektöründe çalıĢan, 

uluslararası lisansı olan turizm firmaları ile vizesiz bir grup turizmi 

gerçekleĢtirilebileceği belirtilmiĢtir. Bu anlaĢma, seyahat Ģirketlerinin sorumluluğunu 

arttırmaya ve piyasayı yasa dıĢı çalıĢan Ģirketlerden temizlemeye katkıda bulunmuĢtur.  

                                                           
15

 Rusya Federasyonu DıĢ ĠĢleri Bakanlığı’nın resmi sitesi.  

URL:   http://www.mid.ru/ru/maps/cn/-/asset_publisher/WhKWb5DVBqKA/content/id/569208  

http://www.mid.ru/ru/maps/cn/-/asset_publisher/WhKWb5DVBqKA/content/id/569208
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Çinli göçmenler konusunda uzman araĢtırmacı olan  Portyakov Irkutsk ve Çita 

bölgelerinde evlenen erkeklerin yaklaĢık olarak yarısının Çinli olduğunu belirtmiĢtir 

(Portyakov, 1996: 25). Çinli göçmen sorunu ile ilgilenen Rus araĢtırmacılar ve 

politikacılar, Portyakov gibi, 1990’larda Rusya’nın Uzakdoğu’da ortaya çıkmıĢ olan 

milyonlarca Çin diasporasının varlığına dair spekülasyonlarda bulunmuĢlardır. Buna 

örnek olarak, Rus milliyetçisi ve eski CumhurbaĢkanı  Yeltsin’ın üst düzey idari 

memuru olan B. Mironov, internette Rusya’da kalıcı olarak ikamet eden 8 milyon Çinli 

hakkında bilgi vermiĢtir. Bazı resmi istatistiklere atıfta bulunarak, 90’larda kalıcı ikamet 

için her yıl ortalama 500-600 bin Çinli’nin Rusya’ya geldiğini ifade etmiĢtir. B. 

Mironov, Rusya’nın ÇHC ile olan sınır topraklarında Çinli sayısının Rus vatandaĢ 

sayısına yaklaĢtığını belirtmiĢtir (Mironov, 2005: 25). 

Çinli göçmenlerin sayısı üzerine yapılan bir araĢtırmada,  demografik olarak en 

elveriĢli zamanlarda bile burada 8 milyon civarında yaĢayan insan tespit edilmiĢtir. Bu 

kadar çok sayıda göçmenin aniden ortaya çıkıĢının, Rus yerel makamları ya da halk 

tarafından fark edilmemiĢ olması imkansızdır. Ayrıca, bölgede bu kadar çok sayıda 

göçmenin ihtiyaçlarını karĢılayabilecek hazır bir altyapı bulunmamaktadır. Çinli 

göçmenler, yaĢamları ve çalıĢma hayatları için konut, karayolu ağı, iĢgücü sıkıntısı 

çeken piyasanın bulunmasını yeterli bulmuĢtur. Bununla birlikte, Uzakdoğu’da 

Çinlilerin yasadıĢı olarak oluĢturulmuĢ küçük yerleĢim yerleri hakkında çok fazla 

spekülasyonda bulunulmuĢtur. BaĢka bir deyiĢle, Rusya’da,özellikle Uzakdoğu’da, 20. 

yüzyılın sonunda ve 21. yüzyılın baĢlarında, ABD,  Asya ve Avrupa’nın diğer birçok 

ülkesinde olduğu gibi  “chinatown”
16

 bulunmamaktadır.  “Chinatown”un var olduğu 

ülkelerde, Çinliler egzotik görünümleriyle öne çıkmaktadır. Çin toplumunun yaĢam 

tarzından çok farklı olan yeni ikamet yerindeki geleneksel yaĢam tarzlarını kolayca 

                                                           
16

 Chinatown, Amerika BirleĢik Devletleri ve Kanada Ģehirlerinde Çin mahallelerine verilen isimdir. 

Kelime anlamı olarak “Çin kasabası”, anlamına gelmektedir. Özellikle yoğun göç alan New York ve San 

Fransisko gibi Ģehirlerde büyük Çin mahalleleri bulunmaktadır. Genellikle Çin’den yeni gelen göçmenler 

buralara yerleĢmektedir. URL: https://www.turkcebilgi.com/chinatown (06.02.2019) 

https://www.turkcebilgi.com/chinatown
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yeniden üretmektelerdir. Çin mahallesinde Çince ve Çin mimarlığı ön plana çıkmaktadır 

(Gelbras, 2001: 25). Fakat, Rusya’ya gelen Çinli göçmenlerin çoğunluğu kalabalık ve 

sağlıksız koĢullarda, Rusyalılardan kiralanan oda ve apartmanlarda veya  otel, 

hostellerde yaĢamıĢlardır. Bu açıdan bakıldığında, Çinli göçmenler, Rus kentlerinde 

yaĢayan diğer etnik topluluklardan pek de farklı  durumda olmamıĢtır. 

Her ne kadar 1990’lı yıllarda önemli sayıda Çinli Rusya’yı ziyaret etse de, 

Rusya’daki Çinli sayısı çok az artmıĢtır. Yalnızca çok az sayıda Çinli göçmen, uzun 

süre yasal olarak Sibirya’da kalmak istemiĢtir.  Örneğin, 1995 yılında 900 binden fazla 

nüfusu olan Krasnoyarsk’ta 59 Çin vatandaĢı oturma iznine sahiptir. Bu süre zarfından 

on yıl sonrasına kadar Krasnoyarsk Bölgesi  yaklaĢık 3 milyon nüfusa ulaĢırken, Çinli  

sayısı sadece birkaç kiĢi artmıĢ 86 olmuĢtur (Datsyshen, 2014: 219). 1990’larda 64 kiĢi 

kalıcı ikamet için Çin’den Çita bölgesine taĢınmıĢtır. Irkutsk’ta bu sayı biraz daha fazla 

olmasına karĢın eski göçmen sayılarına bakarak çok az olduğu görülmüĢtür (Tarasov, 

2003: 180).  

Böylelikle, 1980’lerin sonlarında Rus-Çin iliĢkilerinin normalleĢmesi ve 

1990’larda Rus-Çin iĢbirliğinin yoğun olarak geliĢmesi, yalnızca Çin’in Uzakdoğu’daki 

göçlerinin canlanmasına değil, aynı zamanda Çin’in bölgedeki varlık sorununun 

kesinleĢmesine de yol açmıĢtır.  Genel olarak, Çinliler Uzakdoğu topraklarına dört 

nedenden dolayı göç etmiĢtir. Birincisi, Rusya’nın seyrek nüfuslu yerleri olan Sibirya ve 

Uzakdoğu’ya, yoğun nüfuslu Çin’in demografik baskısı olmuĢtur. Ġkincisi, Çin’in 

ekonomik büyümesi ve bunun sonucunda ülkedeki iĢsizliğin artması,  Rusya da dahil 

olmak üzere çeĢitli ülkelere iĢçi göçüne yol açmıĢtır. Üçüncüsü, Çin göçü hem Sibirya 

hem de Uzakdoğu ve Rusya’nın ekonomik yaĢamında, özellikle de Sovyet Sonrası 

dönemde önemli bir faktördür. Dördüncüsü, Çin tarafının Rusya’nın hammadde 

kaynaklarının kullanımına olan ilgisinin artması, büyük projelerin geliĢtirilmesine ve 
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Sibirya’nın geliĢtirilmesine yönelik programların finansmanına yol açmıĢtır. Çinli 

göçmenlerin Uzakdoğu’daki varlığı, bölgelerin ekonomik ve sosyo-politik geliĢiminde 

önemli bir faktör haline gelmiĢtir. Bununla birlikte, çeĢitli nedenler ve faktörler 

dolayısıyla, Uzakdoğu bölgesinin etno-kültürel veya sosyo-politik durumunu ciddi 

Ģekilde değiĢtirebilecek olan bir Çinli göçü gerçekleĢmemiĢtir. Uzakdoğu’da, 

ekonominin kriz durumlarında bile, özellikle Çin’den iĢçi alımı yaygınlık ve süreklilik 

göstermiĢtir. Buna karĢılık, Çin makamları, güçlü ekonomik, ticari ve demografik 

konumlar kazanarak Uzakdoğu bölgesini daha da geliĢtirmeyi amaçlayan bir politika 

izlemek için iĢçi gönderimini artırmaya çalıĢmıĢtır. 

2. RUS UZAKDOĞUSU’NDAKĠ ÇĠN ETNĠK TOPLULUKLARININ 

YAPILANDIRILMASI 

Çinlilerin Uzakdoğu topraklarında kalma hedefleri ve sürelerine bağlı olarak, 

birkaç kategori ayırt edilebilir: Kısa süre için gelenler (1 aya kadar); Rusya’da daha 

uzun süre kalanlar (1 aydan birkaç yıla kadar) ve ikamet izni ve Rus vatandaĢlığı 

alanlar. Son kategorideki çoğunluğu (% 90’dan fazla) iĢçi göçünün temsilcileri 

oluĢturur, geri kalanlar turistler, resmi iĢ dünyasına gönderilenler, öğrenciler ve 

diğerleridir. Uzakdoğu’da en yaygın yasal Çin göçü  iĢçi göçü veya ekonomik göçtür. 

Uzakdoğu’daki Çinli göçmenler iĢçiler, firma çalıĢanları ve ortak giriĢimler, küçük 

giriĢimciler ve tüccarlardan (toptancı ve perakendeciler) oluĢmaktadır. Genel olarak, 

imzalanan sözleĢmeler çerçevesinde veya vizesiz turizm doğrultusunda Rusya’ya 

ulaĢmaktadırlar. 

Rusya’daki Çinli göçmenlerin istihdamı hakkında daha doğru bir fikir edinmek 

için araĢtırmacı Larin tarafından yürütülen Çinli göçmenlerin  anket sonuçları ele 

alınmıĢtır. AraĢtırmada 900 Çinli göçmenle görüĢülmüĢ: bunlardan, 700 katılımcının 

yarısı Moskova’da ve yarısı Uzakdoğu’da, Vladivastok’ta 116 kiĢi, Habarovsk ve 
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Blagoveshchensk’te 117 kiĢi araĢtırılmıĢtır (Larin, 2009: 164). AraĢtırmaya göre, 

Rusya’daki göçmenlerin yarısından fazlası kendilerini bireysel giriĢimci olarak ve 

sadece % 4’ü iĢletmelerin sahibi veya yöneticileri olarak belirtmiĢtir (Larin, 2009: 178). 

Bireysel giriĢimci olduklarını beyan eden kiĢilerin her zaman böyle olmadığına dikkat 

edilmelidir. Birçoğu bağımsız bir iĢletme kurmadan sözleĢmeli olarak çalıĢmaktadır. 

Anket, Çinli göçmenler arasındaki en tipik iĢin küçük ölçekli ticaret olduğunu 

doğrulamaktadır (Larin, 2009:179). 

Çinli göçmenlerin Uzakdoğu’da bulunma nedenlerine göre gruplandırılabilir. Bu 

gruplardan bir tanesini Çinli iĢ adamları oluĢturmaktadır. Çin’in Rusya’ya göçünün 

ağırlıklı olarak ticari niteliği, Moskova’daki Carnegie Merkezi’nin projesi çerçevesinde 

yapılan anketten elde edilen verilerle doğrulanmaktadır. Çinlilerin geliĢ nedenleri, 

içinde bulundukları faaliyet türleri ile ilgili cevaplarda % 46 ticaret olarak 

açıklanmaktadır (Zabiyako, 2001: 50).  

Rusya’daki Çinli göçmenlerin çoğu ticaret yapmaktadır. ÇalıĢmada daha önce 

bahsedildiği gibi, 1990’ların baĢından bu yana, Çin’in Rusya ile ticareti çok ilerlemiĢtir. 

SSCB’nin çöküĢünden sonraki kriz zamanlarında, Rusya nüfusunun ödeme kabiliyetinin 

düĢük olduğu koĢullarda, Çinli göçmenler ucuz mal teklif edip yabancı para cinsinden 

ödeme almıĢtır. Rusya bölgelerine yönelik sınır ötesi ticaretin, çeĢitli ürün sıkıntısı 

sorununu çözmeye yardımcı olduğu ve Çinli göçmenler için hızlı para kazanmanın bir 

yolu olduğu belirtilmelidir. Bu yıl Çin ile olan ticari iliĢkiler, temel olarak Rusya 

pazarını düĢük kaliteli tüketim mallarıyla doldurmayı amaçlamıĢtır. Zayıf bir piyasa 

ekonomisinde ve Rusya’dan gelen idari kontrolün olmamasında, Çinli Ģirketler sadece 

kısa vadeli hedefleri takip etmemiĢlerdir. Genel olarak, 1991-1993 yıllarında geliĢen 

ticaretin daha da büyümek için ön koĢullar yaratmadığı söylenebilmektedir (Gelbras, 

2001: 89). Ayrıca, 1990’ların sınır ticareti, kaynakların tahliyesine çok düĢük fiyatlarla 
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katkıda bulunmuĢ ve Rusya’nın ulusal çıkarlarıyla çatıĢmıĢtır. Dahası, ticari iliĢkiler iki 

ulusun karĢılıklı güven yerine karĢılıklı düĢmanlıklarına ve ayrıca, bölgede suçun ve 

yasadıĢı iĢlemlerin doğmasına yol açmıĢtır. 

BaĢlangıçta, ticaret Kuzeydoğu ve Kuzey Çin illeri tarafından gerçekleĢtirilmiĢ 

daha sonra Güney eyaletlerinden firmalar katılmıĢtır. Yüksek aktarım maliyetleri ve 

sınırı geçmek ile iliĢkili riskler nedeniyle, bazı giriĢimciler sermaye yatırmaya ve 

Rusya’da iĢletmeler yaratmaya baĢlamıĢlardır. Rusya-Çin ticaretinin toplam hacminde, 

Uzakdoğu’da sınır ticareti büyük önem taĢımakta ve Çinli göçmenler sınır ötesi ticarette 

önemli bir rol oynamaktadır. ġimdiki sınır bölgesindeki ticaret ve ikili ticari iliĢkileri bu 

çalıĢmanın üçüncü bölümünde daha detaylı bir Ģekilde açıklanacaktır.  

Diğer bir grup ise Uzakdoğu’daki Çinli iĢçilerdir. Modern Rusya’da Çinli 

iĢçilerinin çalıĢması 1980’lerin ikinci yarısında sıfırdan baĢlamıĢtır. Ülkedeki dıĢ 

ekonomik iliĢkilerde meydana gelen değiĢiklikler, Çin Halk Cumhuriyeti ile bu tür bir 

ekonomik iĢbirliğinin daha da geliĢmesine destek vermiĢtir. 1991’de Rusya’da, yaklaĢık 

10 bin Çinli iĢçi tomruk, inĢaat ve sebze yetiĢtiriciliği alanında çalıĢmıĢtır (Datsyshen, 

2009: 154).  

Çinli göçmenlerin genel dıĢ iĢçi dengesi içindeki payı Uzakdoğu bölgesinde 

özellikle belirgindir. Uzakdoğu ve Sibirya’da Çinli iĢçiler çoğunlukla inĢaat, tarım ve 

ormancılık gibi sektörlerde çalıĢmaktadır. Genel olarak, Çinli iĢçiler çalıĢkanlık, disiplin 

ve düĢük ücretlerle ayırt edilmektedir. Örneğin, Çinli inĢaatçılar 2014 yılında 

gerçekleĢen Olimpiyatlar için Soçi’deki tesislerin yapımında yer almıĢlardır
17

. “Huafu” 

gibi Çinli inĢaat firmalar, Sibirya ve Uzakdoğu Ģehirlerinde büyük ölçekli inĢaatlar 

yürütmektedir (Larin,2009:213).  

                                                           
17
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Çin tarafı iĢgücü kaynaklarının ihracatına ciddi Ģekilde ilgi duymakta ve hacmini 

artırmanın yanı sıra, yatırım iĢbirliğinin geniĢlemesine de katkıda bulunacak olan 

sözleĢme çalıĢmasının hacmini artırmayı önermektedir. Bir yenilik olarak, ÇHC’nin 

uzmanları Rus ortakları Çin iĢçisinin kullanımı için ortak planlama düzenlemeye 

çağırmaktadır. Bunun adına Çinli yazarlardan biri ikili ekonomik entegrasyon projesi 

geliĢtirmeyi ve “Rusya iĢ piyasasının gerçek ihtiyaçlarına uygun olarak çinli iĢçilerin 

hacimlerini, Rusya’da kalma koĢullarını ve Çin’e geri dönüĢ yollarını, sosyal 

güvenceleri ve güvenlik koĢullarını” belirlemeyi teklif etmektedir (Yujun, 2008:33). 

Çinli uzmanlara göre, Rus ve Türk Ģirketlerinin rekabet gücü yüksek olmasa, iĢgücü 

ihracatı çok daha büyük olabilir
18

. 

Rusya ekonomisinin ve Rusya-Çin iliĢkilerinin geliĢmesinde, iki ülke arasındaki 

iĢbirliğinde, büyük çaplı inĢaat projelerinde, Çinli iĢçilerin kullanılmasının önemli bir 

rol oynayacağını düĢünülmektedir. Böyle bir etkileĢim örneği halihazırda mevcut ve bu 

tür projelerin Çinli iĢçilerin Rusya’ya ithalatını artıracağı tahmin edilmektedir. Örneğin  

“China Petroleum Pipeline” Ģirketi tarafından inĢaa edilen Doğu Sibirya-Pasifik 

Okyanusu boru hattının inĢası için 1750 Çinli iĢçi Rusya’ya getirilmiĢtir
19

. 

Rusya’da tarım sektöründe inĢaattan iki kat daha az Çinli iĢçi kullanılmaktadır. 

Faaliyetlerinin ana lokasyonları, inĢaat olduğu gibi, Uzakdoğu ve Sibirya’dan ancak  

yavaĢça  Rusya’nın Avrupa kısmına ilerlemektedir. Çin istatistiklerine göre, 2006 

yılında, Rusya’ya iĢ kaynağı sağlayan Heilungjian köylülerin Çinlileri, Uzakdoğu ve 

Sibirya’da 130 bin hektardan fazla toprak iĢlemiĢlerdir (Larin, 2009: 218). Krasnoyarsk 

bilim adamı V. Datsyshen tarafından ilginç bir gözlem yapılmıĢtır: 1990’lardaki 

tarımsal sistemin çöküĢü nedeniyle, Çinli göçmenler tarımda el iĢçiliği kullanarak 
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(doğaçlama yöntemlere, odunla seraları ısıtma gibi) bu boĢluğu doldurmak için fırsat 

yakalamıĢtır (Datsyshen, 2010, 135). 

Rus köylerinde Çin’den göç edenler bazen hoĢ karĢılanmamıĢtır. Rus köylüler, 

düĢük ücretleri kabul eden ve sıkı çalıĢan Çinlilerle rekabete girmek istememektir ve 

Çinli göçmenlerin sonsuza dek kiralanan araziye yerleĢmesinden korkmaktadır. Bu 

nedenle, 2006 yılında, Nizhny Novgorod Bölgesi’nde, Çin tarafının önerisinde 40 yıl 

boyunca toprak vermek isteyen bölge liderlerine karĢı protesto eylemleri yapılmıĢtır
20

. 

Protestocular da hükümete hitap ederek, yatırımlar, modern ekipman ve yeni 

teknolojiler yardımıyla tarımı geliĢtirmeye baĢlamaları gerektiğini belirtmiĢtir. 

Yıllarca arazi kiralamak ya da yabancılara satmak fikri toplumda olumsuz 

karĢılansa da, Çinli iĢçi göçmenlerinin kullanım biçimleri ekonominin yeni sektörlerine 

yayılmaya baĢlamıĢtır. Çin Halk Cumhuriyeti’nden iĢçiler sadece Ģantiyelerde ve 

tomrukta değil aynı zamanda fabrika atölyelerinde de çalıĢmaya baĢlamıĢlardır. Çinli 

iĢçiler 10 saat çalıĢmalarına rağmen, saatlik ücreti daha fazla olan Rus iĢçilerden daha 

fazla kazanmanmakta, çünkü memleketlerinde iĢsizlik sıkıntısı çekmektedirler
21

. Çinli 

göçmenlerin bu sektörlerdeki iĢçiliklerinin Rusya’da daha da yayılacağı sonucuna 

varılabilmektedir. Ancak her durumda, göçmenlerin iĢçiliği, Rus iĢçilerin çıkarlarını göz 

önünde bulundurarak, Rus makamları tarafından açıkça planlanmalı ve iyi organize 

edilmelidir. 

BaĢka bir grubu ise eğitim için göç eden Çinliler oluĢturmaktadır. ÇHC’nin göç 

politikasını geliĢtirmesinin en önemli alanlarından biri araĢtırma ve eğitimdir. Çinli 

göçmenler, ülkenin bilimsel ve teknik boĢluğunun üstesinden gelinmesine yardımcı 

olabilmektedir. DıĢ ekonomik stratejiyi etkin bir Ģekilde uygulamak için Çinli 
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iĢletmeler, yönetimde ilgili uluslararası bilgi ve standartlara sahip nitelikli personele 

ihtiyaç duymaktadır. Ancak, Çin eğitim kurumları Ģu anda bilim ve teknoloji 

alanlarındaki bazı boĢlukların varlığı da dahil olmak üzere eğitim ihtiyaçlarını tam 

olarak karĢılamamaktadır
22

. Bu sorunun çözümü, öğrencilerin yurt dıĢına okumak için 

aktif olarak gönderilmesidir Çin’de, yurtdıĢında okumak için üç tür öğrenci ayrılmıĢtır: 

Kamu harcamaları, belirli kuruluĢlar ve kendi masrafları karĢılığında seyahat etmek.  

Kültür Devrimi’nden on yıl sonra 1978’de, ülkenin modernleĢmesi için gerekli 

olan bilim adamlarının, mühendislerin ve çeĢitli uzmanların yetersizliği nedeniyle yurt 

dıĢına öğrenci gönderilmiĢtir. Açıklık reformunun baĢlangıcında Çin, aslında tüm 

personel eğitim sisteminin yanı sıra, bilimsel ve eğitim topluluğunun çöküĢüyle karĢı 

karĢıya kalmıĢtır. Yeni reformları baĢlatmak için zamanın gerekliliklerini karĢılayan 

eğitim ve bilimi restore etmek gerekli olacaktır. 1977’de Deng Xiaoping Ģunları 

söylemiĢtir: “GeliĢmiĢ ülkelerle karĢılaĢtırıldığında ülkemiz yirmi yıldır bilim ve 

eğitimde geride kaldı” (Wang, 2005:13). YurtdıĢında okuyanlar ve daha sonra Çin’e 

dönen öğrenciler, geleneksel olarak Çin’de ekonominin modernleĢmesinin ana gücü 

olarak kabul edilmiĢtir. 20. yüzyılın baĢında Japonya’da ve 1949’dan sonra SSCB’de  

okuyan öğrenciler Çin endüstrisini büyüten mühendislerdir (Li, 2006: 11). Açıklık 

reformunun baĢlamasından sonra da aynı sonuçları elde etmek için yurtdıĢına giden 

öğrencilerin sayısı sürekli artmıĢtır.  

SSCB’nin çöküĢünden sonra, Rusya’daki eğitim seviyesi keskin bir Ģekilde 

düĢüĢ yaĢamıĢtır. ġu anda, uzay teknolojisi konusunda Rusya’nın otoritesi en üst 

düzeyde görülmektedir. Bunlarla beraber, Rus üniversitelerinde okumak için Çin’deki 

talep sürekli artmaktadır. Bu artıĢ, ikili ekonomik iĢbirliğinin yoğun olarak 

geliĢtirilmesi, teknik, ekonomik ve hukuki eğitime sahip iyi personel ihtiyacının 
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artmasıyla teĢvik edilmektedir (Larin, 2009: 222). Ayrıca Rusya’da, Çin’in benimsemek 

istediği yüksek düzeyde bazı teknolojiler bulunmaktadır. 

Rusya’da Çinli öğrenciler arasında araĢtırmacı Larin tarafından yapılan bir 

ankete göre, Çinli öğrencilerin çoğunluğunun gelecekte Rusya ile iĢ yapmak için 

Rusya’yı seçtiği sonucuna varılmaktadır (Larin, 2009: 229). Ayrıca, Çinli öğrencilerin 

çoğu para kazanmak için satıĢ danıĢmanlığı, tercümanlık, rehberlik gibi iĢler  

yapmaktalardır. Bazılarının da kendine ait Ģirketleri vardır. Böylece, ankete katılan Çinli 

öğrencilerin yarısı, Çin’deki ailelere para göndererek parasal yardım sağlamaktadır.  

Kalıcı bir fenomen haline gelen Rus üniversitelerinde Çinli öğrencilerin varlığı, 

demografik sorunların arka planında Rusya’da, eğitim almıĢ Çinli öğrencilerin nasıl 

kullanılabileceği düĢünülmelidir. Örneğin, Petersburg’taki Çinli Ģirketlerden birinin 

temsilcisi,  Rusya’da doktora derecesine sahip olan Chen Zhigang, Rusya 

Federasyonu’ndaki istihdam sorunu hakkında “Rusya’da personel sıkıntısı çok ciddi bir 

seviyeye ulaĢtı” diye belirtmektedir (Larin, 2009: 248). Çinli uzmanlar, Rus iĢgücü 

piyasasına, Çin vatandaĢlarının gelme olasılığını dikkatlice araĢtırarak Rus hükümetinin 

yalnızca Rus vatandaĢlarının çalıĢmaya hak kazandığı yüksek taleplerde bulunduğunu 

belirtmiĢtir. Gelbras’ın monografisinde, ülkenin demografik krizini hafifletmek için 

alınacak önlemlerden biri olarak Çinli öğrencileri Rus yapılarında çalıĢtırmak  fikrini 

ortaya koymuĢtur: “Çinli öğrenciler Rusya’nın nüfusunu canlandırabilir. Rus eğitimi 

almıĢ, Rusça konuĢan, Rus iĢ piyasasına adapte olmuĢ Rus kültürünü anlayan yabancı 

öğrencilerin bir kısmı gelecekteki vatandaĢları ve iĢçileri yenilemek için bir potansiyel 

olarak düĢünülebilir” (Gelbras, 2004: 165). 

Uzakdoğu’da bulunan Çinli göçmenlerle birlikte, cezai faaliyetleri de ortaya 

çıkmıĢtır. Uzakdoğu Federal Bölgesi, özel bir askeri-stratejik, doğal ve jeopolitik bir 

konuma sahiptir. Aynı zamanda, bölge önemli hammadde ve doğal kaynaklara sahiptir. 
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Uzakdoğu’da, Rusya’nın enerji kaynaklarının % 30 ila % 40’ının yanı sıra, küresel 

ölçütlere göre önemli orman, su rezervleri, doğal kaynaklar, balık ve deniz ürünleri 

üretimi bu kaynakların % 60’ını oluĢturmaktadır. Jeopolitik konumu dünya 

geliĢimindeki önemli rolü olan Asya-Pasifik bölgesi ülkeleri (Çin, KHDC, Japonya, 

ABD) ile sınır olması nedeniyle artmaktadır. Devlet tarafından alınan önlemlere 

rağmen, Uzakdoğu bölgesindeki yasadıĢı göç ve suç eylemlerinin sayısı azalmamaktadır 

(Samoilyuk, 2013: 45). 

Çinli göçmenlerin yasa dıĢı eylemleri yalnızca Rusya’ya zarar vermekle 

kalmamakta, aynı zamanda Çin ve Çinlilerin olumsuz imajlarının oluĢmasına neden 

olmaktadır. Rusya’da Çinli göçmenlerin yasa dıĢı faaliyetleri istihdam edilme ve 

sınırdan geçiĢ kurallarının ihlali olarak sınıflandırılabilir. YasadıĢı Çinli göçmenler 

kayıt dıĢı istihdamın yanı sıra pasaport ve vize rejimini de ihlal etmektedir. Çoğu 

durumda, bu ihlallere vize almak için katı kurallar ve iĢgücü ithalatı için izin alma 

karmaĢıklığı neden olmaktadır. YasadıĢı göçün ana kaynaklarından biri turist 

gruplarıdır. Turist vizeleri kullanarak Çinli göçmenler Rusya’ya gelmekte, ancak 

grubun geri kalanıyla birlikte Çin’e dönmemekte ve pazarlarda yasa dıĢı ticaret 

yapmaktadır(Larin, 2009: 258). Rusya’da kayıt prosedürünü basitleĢtirmek, yasadıĢı 

Çinli göçmen sayısını azaltmaya yardımcı olacaktır.  Ġkincisi, sınır ötesi malların 

taĢınması ile ilgili ekonomik suçlular ortaya çıkmıĢtır. Genellikle kalite standartları 

altında üretilen gıda ürünleri, sağlık standartlarına uygun olmayan oyuncaklar, 

uyuĢturucu maddeler, ve kumar makinelerinin Rusya pazarına girmesi sağlanmıĢtır. 

Çin’in kaçakçılığına karĢı mücadelenin, uyuĢturucu kaçakçılığının yanı sıra sınırın 

yasadıĢı bir Ģekilde geçilmesi, Rus gümrük memurları ve kanun uygulayıcı kurumların 

Çinli meslektaĢları ile sürekli etkileĢim içinde olduklarını gözler önüne sermektedir. 

2007 yılında, bir grup Çinli polis memuru, Rusya’ya büyük miktarda uyuĢturucu 

tedarikine karĢı operasyonlarda Rus gümrük memurlarına yardım etmeleri için Rus 
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madalyaları ile ödüllendirilmiĢtir (Larin, 2009: 260). Rusya topraklarında cezai 

ekonomik faaliyet, ikametsiz çalıĢma, vergi ödememe, rüĢvet, yasadıĢı bankalarının 

yardımı ile yurtdıĢında para çekilmesi, kaçak avlanma üçüncü grubu oluĢturmaktadır. 

Rus Uzakdoğusu’nun Çin’in sınır illeri ile devam eden ekonomik entegrasyonu, her iki 

tarafa da parasal konuda birçok fayda sağlamaktadır. Ancak aynı zamanda, bu bölgeler 

hem Rusya hem de Çin için suç merkezi olup her iki ülkeye de çok büyük zararlar 

vermektedir. Ormanların yasadıĢı kesilmesi, izinsiz yırtıcı hayvan avcılığı ve balıkçılık 

(kurbağaları yakalamak için zehirli maddeler havuzlara dökülür
23

), illegal yapılardan 

kereste, hurda metal, biyolojik kaynak alımı, Çin’e ürünlerin kaçak ihracatı, çevre 

mevzuatının ihlali, yasadıĢı bankaların organizasyonu, yasadıĢı finansal iĢlemler her iki 

ülkeye de verilen zararlardır. Dördüncü cezai faaliyetleri ise soygunlar, gasplar ve 

cinayetler oluĢturmaktadır. Genellikle bu tür suçlar Çinli göçmenler tarafından çok 

nadiren Çinlilere karĢı iĢlenmektedir. Bu gibi durumlarda Çinli göçmenler Rus kolluk 

kuvvetlerine baĢvurmamayı tercih etmektedir. Ancak suçlular Rus adaletince gözaltına 

alınırsa, Çin makamlarına teslim edilecektir (ÇalıĢmada iki ülkenin kolluk kuvvetlerinin 

iĢbirliğinden bahsedilmiĢtir) (Semenyuk, 2003: 25). 

YasadıĢı göçün Uzakdoğu bölgesinin kalkınması üzerinde hem olumsuz bir 

etkisi oluĢmakta hem de  Rus vatandaĢlarının çıkarlarını ve yasalara uyan göçmenlerin 

hakları ihlal edilmektedir. Bu kategorideki yabancıların faaliyeti, vergilendirmeden elde 

edilen önemli gelirin ve yurtdıĢındaki kontrolsüz fon ihracatının gizlenmesine katkıda 

bulunmaktadır. Ayrıca, bu belirli Çin vatandaĢları kategorisinin faaliyeti doğrudan 

rüĢvetin geliĢmesiyle ilgilidir, hem bölgedeki hem de ülkedeki genel cezai durumu 

kötüleĢtirir, ekonomiye ciddi zararlar verir ve bu Ģekilde Rusya Federasyonu’nun ulusal 

çıkarlarını tehdit etmektedir. 
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3. ―ÇĠNLĠ GÖÇMENLER‖ SORUNUNUN ÇÖZÜMÜNE ĠLĠġKĠN 

ÇALIġMALAR 

1990’larda,  Rus nüfusunun arasında belki de en popüler konu, Rusya’daki “Çin 

demografik geniĢlemesi” idi. Rus Uzakdoğu topraklarına yasal ve yasadıĢı yollarla 

geçip yerleĢen Çinliler,  kendilerini bu bölgenin gerçek sahipleri olarak 

adlandırmaktadır. Medyada bu konu hakkında çok fazla materyal yayınlanmıĢtır.  Son 

zamanlarda bu materyal sayısı, Çin diasporası durumu ile alakalı bir dizi ekonomik, 

jeopolitik ve sosyo-psikolojik değiĢikliklerin sonucunda önemli ölçüde azalmıĢtır. 

Ġlk olarak, devlet düzeyinde önemli ölçüde değiĢikler yapılmıĢtır. 21. yüzyılın 

baĢında, CumhurbaĢkanı Putin’in izlediği politikalardan dolayı, Rusya Federasyonu 

sosyo-ekonomik istikrar sürecine girmiĢtir. Ġki devletin toprak anlaĢmazlığına son veren 

Putin olmuĢtur. 16 Temmuz 2001’de Rusya ile Çin arasındaki “karĢılıklı toprak 

iddiaları”nı bitiren Rus-Çin anlaĢması imzalanmıĢtır
24

. Bu tarihi dönemde, Rusya 

Federasyonu ile ÇHC iki devlet arasındaki göç süreçlerini düzenleyen bir dizi 

hükümetlerarası belge imzalamıĢtır. 16 Mayıs 2006’da Pekin’de göç soruna yönelik 

imzalanan baĢka bir hükümetlerarası belgede “Rusya Federasyonu Hükümeti ile Çin 

Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Göç Konusunda Ortak ÇalıĢma Grubu 

Kurulması” konulu anlaĢmaya varılmıĢtır
25

. 16 Temmuz 2001 tarihli “Rusya 

Federasyonu ve Çin Halk Cumhuriyeti Arasında Ġyi KomĢuluk, Dostluk ve ĠĢbirliği 

AnlaĢması”
26

 nın imzalanması, iki devletin sınırlarının yanı sıra, yasadıĢı göçle 
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 Rusya Federasyonu ve Çin Halk Cumhuriyeti arasında Ġyi KomĢuluk, Dostluk ve ĠĢbirliği AnlaĢması, 
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mücadele ve barıĢ alanında hukuk ve düzen açısından büyük önem taĢıyordu. Rusya 

Federasyonu’nda, V. Putin’in baĢkanlığı sırasında, Çin vatandaĢlarının Rusya’da 

yaĢamını düzenleyen niteliksel olarak yeni bir yasal çerçevenin ortaya çıktığı 

görülmektedir. O zaman kabul edilen birçok belge, göçmenlerin statüsü ve haklarını 

öngörmüĢtür. Yasalar ile, Uzakdoğu bölgesindeki iĢgücü piyasasına belirli sayıda Çinli 

dahil etmek için bir kota sistemi getirmiĢtir. Ekonominin bazı bölgelerinde, göçmenler, 

örneğin perakende ticarette, büyük ölçüde ayrımcılığa uğramıĢtır. 

2008-2009 ekonomik krizi Çinli göçmenlere ağır bir darbe vurmuĢtur. Krizden 

sonra 2009’da 718.500 Çinli’nin Rusya’ya girmesine karĢılık, 2016’da  Rusya’ya giren 

Çinli sayısı 1.565.500 olarak belirlenmiĢtir.
27

 Bununla birlikte, ülkenin ekonomik 

durumunun kötüleĢmesinden dolayı, Çinlilerin Rusya’dan çıkıĢı aynı zamanda artmaya 

baĢlamıĢtır ve bu durum 2010 sonrası dönemde toplam göç artıĢını olumsuz yönde 

etkilemiĢtir. Yuan’a göre, 2014 yılında Ruble’nin  çöküĢü, ciddi bir olumsuz rol 

oynamıĢtır.  

Sonrasında, Ukrayna krizi ve ülkenin Batı’dan tecrit edilmesi nedeniyle, 

Rusların dikkati varsayımsal “Çin tehdidinden” çok daha ciddi problemlere çekilmiĢtir. 

Doğuya dönüĢ koĢullarında Çin’e duyulan güven ve sempati artmıĢtır. Böylece, Rusya 

Bilimler Akademisi Uzakdoğu ġubesi personeli V. Larin tarafından yapılan anketlere 

göre 2014-2015’te Uzakdoğu’daki katılımcıların % 76’sı ABD’yi olası tehdit olarak 

görürken, yalnızca % 37’si Çin’i tehdit olarak görmüĢtür. Halbuki 2013’te  bu oran % 

55 ve % 50 olarak görülmektedir (Larin, 2016: 16, 18, 23). Vakıf Kamuoyu’nun 2015 

yılında yapılan ülke çapındaki  anketine göre yanıtlayanların % 27’si Çin’in Rusya’nın 

çıkarlarını tehdit ettiğini ve bu sayının iki katı % 54’ün ise tehdit etmediğini ifade 

                                                                                                                                                                          
http://www.mid.ru/web/guest/maps/cn/-/asset_publisher/WhKWb5DVBqKA/content/id/538486   
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etmiĢtir
28

.  Amerikan sosyoloji ajansı PEW’nun 2015 yılında yaptığı küresel 

araĢtırmada, Rusların % 79’u Çin’e olumlu ve % 14’ü olumsuz görüĢ sahibidir. Ancak 

sadece bir yıl öncesinde, 2014 yılında, Çin için olumlu görüĢ sahibi olanlar % 64 iken, 

olumsuz görüĢe sahip olanlar % 28 idi.  

Buna, “Çin sermayeli iĢletmelerin, yerel toplulukların sosyal dokusu ile iyi bir 

Ģekilde entegre olduğunu ve bunların ayrılmaz bir parçası olduklarını eklemek 

gerekiyor. Bu, faaliyetlerin ölçeği bakımından az çok baĢarılı ve önemli olmasının, 

genellikle iĢlerin yapıldığı yerlerin yerlileri olan Rus yöneticileri tarafından yönetilmesi 

gerçeğiyle sağlanmaktadır. Onların, Çin iĢ dünyasının çıkarları ile Rus bürokratlarının 

çıkarları arasındaki bağlantı olduğu söylenebilir” (Ġvanov, 2016, 27). Çin ve ortak 

firmalar yavaĢça yerel halkı iĢe (hem tarım iĢçileri hem de yönetim pozisyonları için) 

almaya baĢlamıĢtır (Zuyenko, 2015: ). Ünlü Çin ĠnĢaat Ģirketi “Huafu”da yüzlerce Rus 

iĢçi çalıĢmaktadır (Zhou Tianhe, 2016: 314). Çin sermayeli iĢletmeler mali yardım 

yoluyla yerel sosyal sorunların çözümünde yer almaktadır (Ġvanov, 2016: 16). 

Bütün bunlar  ele alındığında, Rusya “Çin demografik tehdidi” konusundaki 

uzun süredir devam eden tezi arka plana itmiĢtir. Aynı zamanda, Çinli göçmenlerin 

Pekin tarafından Rus ekonomisine girmesi ve Uzakdoğu bölgeleri üzerinde kontrol 

kurması için gönderilen disiplinli bir ordu olduğu efsanesi unutulmaya baĢlanmıĢtır 

(bazı yetkili Rus bilim insanları, kesin bir kanıt bulunmamasına rağmen bu hipotezi 

ciddi bir Ģekilde ele aldılar). Aslında, Çin hükümeti iĢgücünün ihraç edilmesini  teĢvik 

etmektedir. Devlet, yabancı giriĢimcilere imtiyazlı krediler ve sübvansiyonlar sağlarken, 

yurtdıĢına iĢe gitmek isteyenlere de danıĢmanlık ve eğitim  desteği, bilgilendirme 

materyalleri ve mesleki eğitim alma fırsatı sağlanmıĢtır (Ġvanov, 2014: 38).  

                                                           
28

 Rusya ve ABD. Vakıf Kamuoyu (FMO) Ġnternet gazetesi veritabanı. URL:  https://fom.ru/Mir/12277 
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Çinli göçmenlerin çalıĢması, nispeten az sayıda olmasına rağmen, Rusya’nın 

tüm bölgelerine yayılmıĢtır ve Uzakdoğu ekonomisinde en önemli ekonomik sorunların 

çözümüne katkıda bulunan önemli bir rol oynamaktadır. Çinli iĢçiler Rus piyasasındaki 

dengesizliklerin önüne geçilmesini, prestijli olmayan veya düĢük ücretli endüstrilerdeki 

iĢçi eksikliklerinin telafi edilmesini, üretim maliyetlerinin düĢmesini, ek ürünler elde 

edilmesini sağlamaktadır. Çinli giriĢimciler vergi ödemekte, iĢ yaratmakta ve yerel 

piyasalardan yerel sermaye malları almaktadır (Sulakshin, 2008: 331).  

Mühendisler, müteahhitler veya hatta yalnızca iĢe alınmıĢ iĢçiler olarak Çinli 

inĢaatçılar, çoğu büyük konut ve kamu binalarının yapımında uzmanlaĢmıĢ, Sibirya ve 

Uzakdoğu’nun birçok Ģehrinde çalıĢmaktadır. Çinli inĢaatçılar BlagoveĢensk, Irkutsk, 

Habarovsk’un yanı sıra Petersburg ve diğer Ģehirlerde de yerleĢim bölgeleri inĢaat 

etmiĢlerdir. 2013 yılında, büyük Çin inĢaat Ģirketi “Huafu”, 16 bin metrekareden fazla 

endüstriyel ve sivil bina iĢletmeye girmiĢtir (Zhou Tianhe, 2016: 314).  Moskova’da, 

Çinli iĢçiler Federasyon Kulesi inĢaatına katılmıĢtır ve yeni metro hatları inĢa etmeye 

baĢlamıĢlardır. 2014 yılında Çinli iĢçiler, Rusya genelinde 25 milyon metrekarelik 

konut yapımı için Devlet Programına katılmaya davet etmiĢtir
29

.  Fakat, Çinli inĢaatçılar 

binaları verimli, hızlı ve ucuz bir Ģekilde inĢa ettikleri için Rus meslektaĢlarının 

fiyatlarını düĢürmeye zorlamaktadır. Yakut Bölgesindeki Doğu Sibirya - Pasifik 

Okyanusu boru hattının inĢaatına yaklaĢık iki bin Çinli iĢçi katılmıĢtır. Çinli iĢçiler 

ayrıca Vladivostok’taki APEC zirve tesislerinin yapımı üzerinde de çalıĢmıĢlardır. Bu, 

her iki tarafın da büyük inĢaat alanlarında Çinli iĢçilerin deneyim kazanmasını 

sağlamıĢtır.  

Çinli tarım iĢçileri, hem sebzelerin hem de tarla bitkilerinin yetiĢtirilmesi ile 

uğraĢmaktadır (soya, tahıllar, pirinç (iç pazara, Çin’e ihracat), tarım ürünlerinin 
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iĢlenmesi ve hayvancılık). 2010’da, Xinhua haber ajansına göre, Çinli çiftçiler 

tarafından Rusya’nın sınır bölgelerinde 426.6 bin hektar tarım arazisi kiralanmıĢtır
30

. 

Son yıllarda, küçük ve orta ölçekli Çinli giriĢimciler, ekonominin bu alanlarını daha 

aktif olarak keĢfetmeye baĢlamıĢtır (gıda üretimi, kumar, araba tamiri, kereste ticareti, 

ev gereçleri üretimi ve gemi tamiri gibi).  

Çinli göçmenlerle ilgili en büyük sorun, Rus iĢçilerle rekabet etme durumunun 

ortaya çıkabilecek olmasıdır. Çinli göçmenler daha ucuz fiyatlara yüksek performans 

gösterdikleri ve sosyal güvenlik talep etmedikleri için Rus vatandaĢlar için tehdit mi 

oluĢturmaktadırlar? Çinli göçmenlerin Rus Uzakdoğusu’ndaki her alanda bu Ģekilde 

çalıĢmaları Rus vatandaĢları için iĢsizliğe yol açmakta mıdır? Bu sorularla ilgili farklı 

görüĢler mevcuttur. Ekonomik pratikte belirtilen seçeneklerin tümü ekonomik 

mekanizmanın farklı noktalarında gerçekleĢip farklı sonuçlar vermektedir. Rusya’nın 

sınır bölgeleri için bu durumun muhtemelen stratejik ve olumsuz sonuçları olacaktır. 

Ancak, çoğunlukla Çinli göçmenler yerel halk tarafından iĢgal edilmeyen iĢleri 

doldurmaktadır. Bu görüĢ Uzakdoğu bilim insanlarının araĢtırmaları ile 

desteklenmektedir. Baykal Üniversitesi’nin öğretim üyesi E. Popova, Trans-Baykal 

Bölgesi’ndeki Çinlilere ait olan en büyük iki projeyi (ahĢap iĢleme kompleksi ve maden 

iĢletmesi kompleksinin inĢaatı) inceleyerek Ģöyle bir sonuç ortaya sunmuĢtur: 

ÇalıĢanların % 75’i Çin vatandaĢıdır. Genel olarak, iĢsizlik oranı Trans-Baykal 

Bölgesi’nde oldukça yüksek olmasına rağmen, bu yatırımların etrafındaki bölgelerde 

yerel iĢsizler arasında bu iĢlerde çalıĢacak “aday yoktur ya da sayıları yatırım 

projelerinin ihtiyacının gerisinde kalmıĢtır” (Popova, 2017: 334).  

Sebze yetiĢtiriciliği alanında ise sınırın her iki tarafında da yetiĢtirilen ürünlerin 

hakimiyeti Çinlilerin elinde bulunmaktadır. Yetkililerin etkin olmamaları nedeniyle, 

                                                           
30
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Rus tarımsal üretimi için olumsuz olduğu, ancak aynı zamanda Rus tüketicisi için de 

faydalı olduğu sonucuna ulaĢılmıĢtır. Dahası, bazen Çin malından baĢka hiçbir ürün 

piyasaya sunulmamaktadır. Hem giriĢimcilere hem de iĢe alınan iĢçilere iliĢkin bu ve 

çok sayıda benzer örnekler ile piyasanın serbest bırakılması konusu uzun zamandır 

Rusya ekonomisinin gündeminde yer almaktadır. Bu durum Avrasya Ekonomi Birliği
31

 

ve Ġpek Yolu Ekonomik KuĢağı
32

 ile birlikte daha da büyük önem kazanmaktadır. 

Rusya’daki mevcut problemi çözmeye yönelik dıĢ göçü sınırlandırmak için 

devlet tarafından bir yol çizilmiĢtir. Bölgesel yönetimler yıldan yıla çalıĢma izni verme 

kotasını azaltmaktadır. Ekim 2014’te, ÇalıĢma Bakanlığı, ülke genelinde tarım, inĢaat 

ve ulaĢtırmada yabancı iĢgücü kullanımını sınırlamayı teklif etmiĢtir
33

. 1 Ocak 2015’te 

göçmenlerin çalıĢma izni alabilmeleri için Rus dili, SSCB’nin tarihi ve Rusya 

Federasyonu’nun yasa temellerini kapsayan sınavlara girmeleri zorunlu hale 

getirilmiĢtir. Aynı zamanda, iĢverenlerin, yabancı iĢçiler için Rusya Federasyonu 

Emekli Sandığı ve Rusya Federasyonu Sosyal Sigorta Fonu’na da katkı sağlamaları 

zorunlu hale getirilmiĢtir
34

. DıĢ göç ile ilgili bu politika, sosyo-ekonomik nedenleri 

(vatandaĢlarına istihdam yardımı sağlama isteği), jeopolitik düĢünceleri ve daha küçük 
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teĢvikleri (göç sektöründen azami gelirin devlet bütçesine katılma arzusu gibi) 

içermektedir. Bu kavram daha gerçekçidir ve en önemlisi Rusya’nın jeopolitik 

çıkarlarını gözetmektedir. Buna dayanarak, Rusya’nın Çinli göçmenler konusundaki 

politikasının stratejik hedefi, ülkenin çeĢitli bölgelerinde göçmenlerin geçici olarak yer 

alması gerekliliğini göz önünde bulundurarak, Rusya’nın ekonomisi için gerekli olan 

örgütü emeğe çekmek ve kullanmak olmalıdır. 

Rus Uzakdoğu nüfusunun yaĢamının Çinli göçmenler olmadan daha iyi olacağı 

görüĢü asılsız görünmektedir. Rus Uzakdoğusu’nun ekonomisinin kriz durumu ve yerel 

nüfusun çıkıĢı, Çinli göçmenlerle ilgili olmayan temel faktörlerin karmaĢıklığından 

kaynaklanmaktadır. Ayrıca, Rusya’nın bu kısmı, ÇHC ile ticaret ve ekonomik değiĢime 

derin bir ekonomik bağımlılık durumundadır. Ülkenin doğu tarafında, belli bir 

demografik dengenin sağlanması gerekmektedir. Bununla birlikte, Rusların 

Uzakdoğu’dan göçünün durdurulması ile - bu yöndeki ilk düzenlemeler V. Putin’in 

2016’da Doğu Ekonomik Forumu’nda konuĢması ile elde edilmiĢtir
35

 - bu bölgenin 

demografik güvenliği daha istikrarlı hale gelecektir. 

Demografik içerik ve bölgenin demografik güvenliğini sağlama sorunu, Avrasya 

Ekonomik Birliği ile Ġpek Yolu Ekonomik KuĢağı’nın uyumlaĢtırma sürecinin ıĢığında 

özel bir öneme sahiptir. Büyük olasılıkla, Çinli göçünün hacmi artacaktır. Çünkü Rusya 

ile Çin arasındaki ekonomik iĢbirliği ve ortak projelerin sayısı artacaktır. 

Asıl tehlikenin Çin’den iĢgücü akımının varlığından dolayı değil, Sibirya ve 

Uzakdoğu’dan Rus nüfusun göç çıkıĢından dolayı gerçekleĢtiği görülmektedir. Rus 

bilim adamı Gelbras’a göre önümüzdeki yıllarda, Rusya için Çinli göçmenler gerçek bir 
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 Uzakdoğu’da olumlu demografik dinamikler ortaya çıkmaktadır. Çeyrek asırda ilk kez, Habarovsk 
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Uzakdoğu’dan ayrılmaktadır. Putin, V., Doğu Ekonomik Forumu 2016, URL: 
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tehdit oluĢturmamaktadır. ÇHC’nin Rusya’yı açıkça tehdit etmesi gerekmez, çünkü 

“Büyük Çin” ekonomik yollarla yaratılmıĢtır. Çin dinamik olarak geliĢtiği ve 

kaynaklara ihtiyacı olduğu için, Rusya’daki ekonomik etkisinin güçleneceği 

öngörülmektedir. Rusya’nın sınır bölgelerinde, aksine, sanayileĢme, sanayi 

istihdamında azalma ve nüfusun göç çıkıĢı olduğu için bir süre sonra Rusya, Çin’in 19. 

yüzyılda kaybettiği kadar alanı ekonomik olarak geri kazandığını görülmektedir 

(Vardomskoy, 2002: 203).  

Çin göçü, nesnel ve tarihsel faktörlerden kaynaklanmaktadır. Çin devlet 

otoriteleri tarafından kontrol edilmekte ve Çin küresel ekonomiyle eklemlenme stratejik 

planının temelini oluĢturmaktadır. Çin ekonomik göçünün temel unsuru, Çin 

diasporasının temelini oluĢturan Çin’in sosyal, kültürel, ekonomik, politik ve suçlu 

topluluklarıdır. Açık bir göç kavramının olmamasına rağmen, Rusya sınır 

bölgelerindeki topraklarına Çinli göçmenleri yerleĢtirme sürecini, bölgenin ekonomik 

yaĢamına aktif müdahalelerini, belirli sektörlerin tekelleĢmesini ve ekonomik faaliyet 

alanlarını tekelleĢtirmektedir (Larin, 2009: 181).  

Bu koĢullar altında, baĢta Primorye ve Amur bölgesi olmak üzere, Rusya sınır 

bölgeleri, Rusya’nın ve Çin’in ulusal çıkarlarını karĢılayacak bir politika izlerse, sürekli 

olarak böyle bir sorundan kaçınabilir. Bu politikanın temeli, bu ülkeler arasındaki güç 

ve büyük ölçekli ekonomik iliĢkilerdir. Bu politikanın özel bir bloğunu uzun vadeli bir 

göç programı oluĢturabilir. Amacını ise, göçmenliğin, her Ģeyden önce yasa dıĢı olarak 

geçici iĢçilik göçünün yerini almasını sağlayacak önkoĢullar oluĢturabilir. 

Artan göç akımı, Rusya’da 21. yüzyılın ortalarında milyonlarca Çinli ulusal 

azınlığın ortaya çıkmasına yol açabileceği ve hatta Çinli göçmenleri ülkenin “ikinci en 

büyük ulusal grubu” olabileceği iddialarını oluĢturmaktadır (Gelbras, 1999: 69). Uzun 

vadede bu senaryo kabul edilebilmektedir. Fakat, Rusya Uzakdoğusu’nu korumak 
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istiyorsa, ekonomik potansiyelini uygun doğal ve coğrafi koĢullarına dayanarak 

geliĢtirmelidir. Bölge ekonomisinin ihracat yönelimi olmalıdır. Rus ürünlerinin 

tüketicilerinin enerji kaynakları, orman kaynakları, tarım ürünleri, deniz balıkçılığı, 

kürk, metaller gibi ihtiyaçlara sahip olan Asya-Pasifik bölgesi ülkeleri olmalarını 

sağlamak gerekmektedir. Bölgedeki orta vadeli ekonomik geliĢme kavramı, hammadde 

ihracatından nihai ürün üretimine ihracat için kademeli bir geçiĢe odaklanmalıdır. 

Putin’nin vurguladığı gibi Uzakdoğu’nun geliĢmesinin en önemli koĢulu, bölgenin 

güney kesimindeki kalıcı Rus nüfusunun korunmasıdır.
36

 Bunun için temel amaç, devlet 

korumacılık politikasının sınır bölgelerine iliĢkin gerçek eylemleri ile açıkça 

tanımlanmaktır. Bu politikaların daha detaylı tanımlanması çalıĢmanın üçüncü bölümde 

gerçekleĢecektir. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

GÖÇ SÜRECĠNĠN YÖNETĠMĠ AÇISINDAN SINIR  

BÖLGESĠNDE ĠġBĠRLĠĞĠNĠN GELĠġĠMĠ 

 

1. RUSYA VE ÇĠN ARASINDA ĠNSANĠ ĠġBĠRLĠĞĠ 

Küresel anlamda teknolojinin günlük hayatta kullanım alanının geniĢlemesi 

sayesinde mesafeler azalmakta, sanayi mallarının üretim yerinin hammadde kaynağına 

dayalı olan koĢuluna  ve ekonomik Ģartlara, taĢımacılığa  daha az bağımlı hale gelmekte 

ve devlet sınırlarının değeri  ve kısıtlayıcılığı azalmaktadır  (Ackleson, 2003: 579). Bu 

Ģartlar,  modern devletin ekonomik ve dıĢ politika faaliyetlerinde sınır ötesi iĢbirliği 

rolünün teknolojik araçlarla desteklenmesi gerektiğini göstermektedir. 

SSCB’nin çöküĢü ve Rusya Federasyonu’nun bağımsız bir devlet olarak ortaya 

çıkmasıyla, sınır ötesi etkileĢim konuları  Rusya için özel önem taĢımaktadır. Rusya 

Federasyonu’nun sınır bölgelerinin komĢu ülkelerle etkileĢiminin artması için ülkenin 

siyasi merkezden ziyade ekonomik ve kültürel geliĢme dürtüleri etkili olmuĢtur. Bu 

bağlamda, Rusya devletinin kalkınma stratejileri ve sınır politikalarını yeniden 

düĢünmek gerekmektedir (Larin, 2005: 195). 

Günümüzde, Rusya için Çin, ekonomik temaslar, programlar ve ortak yatırım 

projeleri açısından stratejik bir ortaktır (Bellacqua, 2010: 12). Fakat bunun yanı sıra, 

birçok yönden ekonomik avantaj sağlayan ÇHC ile iĢbirliği, Rusya’nın güvenliği için 

göç sorunları, ülkenin Uzakdoğu bölgelerinin “ÇinlileĢtirilmesi” gibi bir dizi gerçek ve 

potansiyel tehdit içermektedir. Rusya’dan Çin’e, bir etkileĢim asimetrisi olarak 

düĢünüldüğünde önemli bir stratejik tehdit olmadığı görülmektedir. Bu Ģartlar, Rusya ile 

Çin arasındaki belirli mekanizmaları ve sınır ötesi iĢbirliği alanlarını analiz etmek için 

bilimsel ve pratik ihtiyacı ortaya çıkarmaktadır. Ġki devletin sınır ötesi iĢbirliği 
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modelinin araĢtırılması ve kavramsal olarak doğrulanması, bunların her iki ülkenin 

stratejik ortaklığı için bu geliĢim aĢamasında optimal olmalarının yanı sıra, bunların 

etkinliğini ve kullanım beklentilerini belirlemektedir. Buna göre, Rusya ve Çin 

arasındaki sınır ötesi iĢbirliğinin temelleri ve stratejik çıkarları ile modern gerçeklikler 

bağlamında uygulanması için optimal bir modelin oluĢturulması gerekmektedir 

(Savostova, 2016: 108).  

Her Ģeyden önce, göç sorunları dahil olmak üzere insani iliĢkilerin, Rusya ve Çin 

arasındaki ortaklık sisteminde oynadığı büyük rolü not etmek gerekmektedir. Bunun 

nedeni hem Rusya ile Çin arasında siyasi, ticari ve ekonomik alanlarda baĢarılı bir ikili 

iĢbirliğinin sağlanması hem de Avrasya alanındaki geniĢ bir ortaklığın geliĢtirilmesi, 

insani ve kiĢilerarası bağlar, milletler arasında karĢılıklı güven olmadan mümkün 

olmamasıdır. Açıkça belirtmek gerekirse  insani iĢbirliğin göç üzerinde önemli bir etkisi 

bulunmaktadır. Göç durumlarının yoğunlaĢmasına ek olarak, göç süreçlerinin 

kalitesinde de iyileĢmeye olanak sağlamaktadır. Buna örnek olarak, kültürel engellerin 

dengelenmesi, tarihsel çeliĢkilerin düzeltilmesi sağlanmıĢtır (Ruchin, 2012: 50). 

Rusya ve Çin arasındaki insani değiĢimlerin geniĢlemesi için elveriĢli koĢullar, 

devletler arası istikrarlı temaslar, resmi düzeyde kamu giriĢimlerine destek ve özellikle 

Rusya-Çin Hükümetlerarası Ġnsani ĠĢbirliği Komisyonu, iĢbirliği teĢvik etmek için 

oluĢturulan kurumsal mekanizmalar aracılığıyla yaratılmaktadır. Devlet düzeyinde, 

çeĢitli alanlarda etkileĢimi teĢvik etmek için Rusya-Çin iĢbirliğinde, tematik yıllar gibi 

bir format da yaygın olarak kullanılmaktadır. Buna örnek olarak, Çin’de Rusya Yılı
37

 ve 

Rusya’da Çin Yılı
38

, gençlik ve turizm alıĢveriĢi yılları, dil yılları, medya yılları olarak 
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 Xinhua Haber Ajansına göre, 23.03.2006, URL:  http://russian.china.org.cn/russian/222334.htm 

(21.02.2019) 
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 Çin Ġnternet Bilgi Merkezi, 07.11.2007. URL:http://russian.china.org.cn/international/ 

archive/zhongguonian/node_7014420.htm (21.02.2019) 
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adlandırılmıĢ ve kutlanmıĢtır. Ayrıca, temaslar, hükümetler arası ve bölgelerarası 

düzeylerde geliĢmiĢ bir yasal çerçeveye dayanmaktadır
39

. 

Rus-Çin kapsamlı stratejik ortaklığının güçlendirilmesi, iki ülke arasındaki 

diplomasinin geliĢmesini teĢvik etmektedir. Bu alanda, 2017 yılında kuruluĢunun 

60’ıncı yıldönümünü kutlayan Rusya-Çin Dostluk Derneği, bu iki ülkenin etkileĢimin 

geliĢimine önemli katkılarda bulunmaktadır. Rusya-Çin Dostluk, BarıĢ ve Kalkınma 

Komitesi de bu alanda çalıĢarak 2017 yılında 20. yılını kutlamıĢtır
40

.  

Bugün, Rus ve Çin halkı arasındaki karĢılıklı anlayıĢ sağlam bir tarihsel temele 

dayanmaktadır. 1950’lerde SSCB ile Çin arasındaki etkileĢimin güçlü olduğu 

anlaĢılmaktadır. Örneğin, Rus dili ÇHC’de yaygın olarak öğretilmiĢ, Sovyet ve Rus 

sanat eserleri popülerleĢmiĢ ve Çin’den çok sayıda öğrenci SSCB üniversitelerinde 

eğitim görme olanağına sahip olmuĢtur. 1960-1970 yıllarında devletler arası iliĢkilerin 

soğumasına rağmen, 1950’lerde ortaya çıkan, daha sonraları Rus-Çin kapsamlı 

ortaklığının ve stratejik etkileĢiminin geliĢtirilmesinin temelini oluĢturan dostluk bağları 

olmuĢtur (Larin, 2009: 223). Rusya ve Çin arasında insani iĢbirliği alanları, eğitim 

alanında iletiĢim, gençlik değiĢimler, turizm geliĢmesi, projelerin yayınlanması, 

bölgeler arası etkileĢim, müzeler arası iĢbirliği, sinema etkileĢimi olarak belirlenilebilir 

(Abramov, 2010: 240).  

Rusya ve Çin arasındaki insani iĢbirliğinin ana alanlarından biri eğitim 

alanındaki iletiĢimdir. Eğitim alanındaki modern Rus-Çin iĢbirliğinin yasal dayanağı 

aĢağıdaki hükümetler arası anlaĢmalara dayanmaktadır: 18 Aralık 1992’deki kültürel 

iĢbirliği AnlaĢması, 26 Haziran 1995’ten itibaren eğitim belgelerinin ve derecelerinin 

karĢılıklı tanınması ve denkliği AnlaĢması, Çin Halk Cumhuriyeti’nde Rusça ve Rusya 
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Federasyonu’nda Çince’nin 3 Kasım 2005’te öğrenilmesi hakkında AnlaĢması ve 9 

Kasım 2006’da eğitim alanında iĢbirliği konusunda Rusya Eğitim ve Bilim Bakanlığı ile 

Çin Eğitim Bakanlığı AnlaĢması. Buna ek olarak, çalıĢma belgeleri, Rus-Çin 

hükümetler arası alt komisyonunun eğitim alanındaki iĢbirliği konusundaki yıllık 

toplantılarının tutanaklarıdır (Medyanik, 2016: 54-64). 4 Temmuz 2017’de Moskova’da 

“Ġyi KomĢuluk, Dostluk ve ĠĢbirliği AntlaĢması”
41

na hükümlerinin uygulamasına 

yönelik eylem planı kabul edilmiĢtir. Planda, antlaĢmayı eğitimsel iĢbirliği ve kültürel 

iĢbirliği dahil, insani iĢbirliği dahil olmak üzere tüm etkileĢim alanlarında uygulama 

eylemleri ayrıntılı olarak açıklanmaktadır
42

. Bu yönün göç üzerinde doğrudan etkisi 

bulunmaktadır. Eğitim alanındaki etkileĢim çeĢitli biçimlerde gerçekleĢtirilmektedir. 

Rusya’da Çince ve Çince çalıĢmalarının öğretilmesi ve Çin’de Rusça ve Rusça 

çalıĢmalarının öğretilmesi, kısa ve uzun vadeli programlar ve okullar, öğrenciler ve 

öğretmenler için stajlar ve ortak eğitim projeleri çerçevesinde eğitim alıĢveriĢleri  eğitim 

alanındaki iletiĢim yolları olmuĢtur. Rusya’da geleneksel Çin okulu korunmaktadır. 

Buna ek olarak, Çin’deki Rus çalıĢmaları ile ilgili eğitim programları son derece 

geliĢmiĢtir ve alakalı disiplinlere son yıllarda artan ilgiden dolayı Rus çalıĢmalarında 

bulunan öğrenci ve okul sayısı artmaktadır. Ancak, genel eğitim iĢbirliğinin seviyesi 

henüz siyasi ortaklık seviyesine ulaĢmamıĢtır (Borevskaya, 2013: 42).  

Çin, Rusya’ya öğrenime gelen öğrenci sayısında üçüncü sırada bulunmakta (bazı 

verilere göre ikinci sırada) ve bu öğrenci sayısı giderek artmaktadır, fakat Rusya’dan 

Çin’e giden öğrenci sayısı, toplam okuyan öğrencilerin sayısına oranı azdır
43

. Çin de, 
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Rus öğrenciler için popüler haline gelmektedir, ancak değiĢimlerin geliĢimi hakkında 

net bilgiler verilememektedir. Bu belirsizliklerden biri, yakın gelecekte 

uyumlaĢtırılması gereken acil bir görev gibi görünen üniversite diplomalarının karĢılıklı 

tanınması konusunda bir anlaĢmanın olmamasıdır. Ayrıca, değiĢimleri yeni bir seviyeye 

getirmek için, Rusya ve Çin’in eğitim faaliyetleri aktif bir Ģekilde yaygınlaĢtırılması ve 

devlet desteği gerekmektedir
44

. 

Rusya, 8’i Çin’de ve 5’i Hong Kong’ta olmak üzere 250 yabancı üniversitede 

lisans, lisansüstü ve  tam zamanlı ikametgah eğitimi programlarında Rus öğrencilerin 

eğitimini finanse eden “Küresel Eğitim”
45

 devlet programını uygulamaktadır.  

Eğitim etkileĢiminin geliĢimine önemli bir katkı da Rus ve Çin üniversitelerinin 

dernekleri tarafından yapılmaktadır. Taraflar, Rusya ve Çin Teknik Üniversiteleri 

Birliği, Uzakdoğu ve Rusya’nın Sibirya Yükseköğretim Kurumları Birliği ile Çin’in 

Kuzeydoğu Bölgeleri
46

 ve 2017’de kurulan Rusya Federasyonu ve Çin Klasik 

Üniversiteleri Birliği
47

 çerçevesinde aktif olarak iĢbirliği yapmaktadır.  

Rus ve Çinli öğrencilerin sayısının artması için yeni iĢ gücü birliği sağlamak ve 

ek fırsatlar yaratmak için, sosyoekonomik ve temel disiplinlerinde, bilim ve 

teknolojideki yenilikçi alanlarda etkileĢimi organize etmek için dilbilimsel ve bölgesel 

çalıĢmaların ötesinde eğitim iliĢkileri kurmak önem arz etmektedir. Aynı zamanda hem 

temel hem de ek eğitim düzeyinde uzmanlaĢmıĢ kısa süreli kurslar oluĢturulmaktadır. 
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Bu tür programlar, uzun vadede ekonomik iĢbirliğin büyümesine ve geliĢmesine katkıda 

bulunabilecek, ortak bir devlette nasıl iĢ yapılacağına iliĢkin farkındalıkları artırmak, iĢ 

kültürlerini bir araya getirmek ve karĢılıklı anlayıĢı artırmak için Rus ve Çinli 

giriĢimcileri üzerinde yoğunlaĢmaktadır
48

. 

Çinli ortaklarla iĢbirliği içerisinde olan SKOLKOVO ĠĢletme Okulu; Çin’deki 

faaliyetleriyle ilgilenen Rus giriĢimciler için “Doğu’ya Dön: ĠĢiniz için Çin stratejisi”
49

 

konu programı sağlamaktadır. Ayrıca Hong Kong Bilim ve Teknoloji Üniversitesi ile 

iĢbirliği içinde olan okul, çift diploma ile ortak Executive MBA programı düzenlenmeyi 

planlanmaktadır. Bunun yanı sıra, dernekler üniversitelerarası anlaĢmalar sağlamak için 

çalıĢmalarına devam etmektedir -  ġanghay ĠĢbirliği Örgütü Network University
50

 ve 

BRICS Network University
51

.   

Rusya-Çin iĢbirliğinin bir sonraki önceliği gençlik değiĢimlerinin 

yaygınlaĢtırılması ve teĢvik edilmesi gerektiği düĢünülmektedir. Bunun nedeni ise, 

modern ve genç nesil gelecekte dıĢ politikada ve ekonomide kararlar alacak olması 

ayrıca  temelleri on yıllardır atılan karĢılıklı anlayıĢın  tüm alanlarda aktif iĢbirliğine 

dönüĢtürülme potansiyeline sahip olmasıdır. Bunlara ek olarak “Yeni Nesil”
52

 genç 

yabancı liderlerin Rusya’daki kısa süreli ziyaretleri de dahil olmak üzere çeĢitli değiĢim 

programları çerçevesinde yürütülen etkileĢimi teĢvik edilmesi ve geniĢletilmesi 

gerektiği düĢünülmektedir.  
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Önemli insani iĢbirliği alanlarından birisi de turizmin geliĢmesidir. Açıkçası, 

Rus ve Çin halkları arasında karĢılıklı güvende tam bir geliĢme, turist akıĢında temel bir 

artıĢ olmadan mümkün değildir. Aynı zamanda, turizm borsalarının geniĢlemesi, 

ekonomik sektörlerin geliĢmesine ve devletlerin ekonomik büyümesine de katkıda 

bulunmaktadır. Rusya’ya gelen turist sayılarına bakıldığında lider konumda Çinliler 

bulunmaktadır. 2016’da Rusya, 2015’ten % 15 daha fazla olan Çin’den 1.289 milyon 

turist tarafından ziyaret edilmiĢtir
53

. Aynı zamanda, Çin’i ziyaret eden Rus turistlerin 

sayısı da artıĢ göstermektedir. 2016’da, eksi yöndeki turist akıĢı % 31 artarak 1.676 

milyona yükselmiĢtir.
54

  2000’den bu yana Çinli turist grupları için Rusya’da vizesiz 

seyahat imkanı bulunmaktadır. Dinamik büyümeye rağmen, Rusya’nın Çin’den dıĢ 

turizmin genel akıĢındaki payının küçük olduğunu belirtmek önemlidir. Buna göre, 

etkileĢimin artması ve daha fazla sayıda Çinli turistin ilgisinin çekilmesi acil bir görev 

haline gelmektedir
55

. 

Federal Turizm Ajansı (Rosturizm), Rusya’nın Çin’den gelen turistlerin sayısını 

artırmak için aktif olarak çalıĢmaktadır. Pazarlama bürosunun temsilcilik ofisleri Visit 

Russia
56

 Pekin ve ġanghay’da açılmıĢtır. Diğer tanıtım formatları olan turist sergileri, 

forumlar, sunum turları ve çalıĢma turları da çalıĢmalarda kullanılmaktadır. Rusya’nın 

Çin’de bir turizm merkezi olarak popülaritesini arttırmak için medya kanallarının 

kullanılması da önemli bir yer tutmaktadır. Önemli organizasyonlar ve çeĢitli turistik 

aktiviteler için bilgi desteği sağlamak amacıyla basın turları düzenleyebilmektedir. 
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Ayrıca, internetin kamu yaĢamındaki, özellikle gençler arasında artan rolüyle, medya 

platformlarını ve sosyal ağları aktif olarak kullanmak önemli bir noktadır
57

.  

Çin’den Rusya’ya turist akıĢını arttırma görevleri de bir dizi Rusya bölgesini 

kapsayan büyük ölçekli kültürel ve turistik projelerin bir parçası olarak 

uygulanmaktadır. Bunlar askeri-tarihsel yollar, “Kırmızı rota”
58

, sınır ötesi rota “Büyük 

Çay Yolu”
59

 (Moğolistan ile iĢbirliği içinde) önemli turistik alanlardır.  

Bir baĢka yön, ortak eğitim programlarına, gençlik değiĢimlerine ve daha geniĢ 

kültürel bağlara önemli destek sağlayabilecek projelerin yayınlanmasıdır. Aynı 

zamanda, iĢbirliği yalnızca klasik Rus ve Çin edebiyatını değil, aynı zamanda modern 

ve Rus ve Çinli okuyucuları kapsayan bir konuyla da ilgilenmelidir. Gençlere yönelik 

yayıncılık faaliyetleri geliĢtirmek de çok önemli bir husustur. Bu alanda, okul çocukları 

için tasarlanan Rus ve Çin tarihi konularında elle çizilmiĢ kitapların yayınlanması ile 

ilgili ortak bir Rus-Çin projesi üzerinde anlaĢmaya varılmıĢtır. Kitap yayınlama 

programının tarihteki ulusal yarıĢmalar ve olimpiyatlarla iliĢkilendirileceği 

varsayılmaktadır. Bu tür yarıĢmalarda  aktif olarak çeĢitli ortamlarda ele alınması ve de 

okul heyetlerinin karĢılıklı gezileri neticesinde sonuca bağlanması uygun 

görülmektedir
60
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Rusya ve Çin arasındaki bölgeler arası iĢbirliği, birikmiĢ olumlu deneyimlere 

dayanan büyük bir potansiyele sahiptir. ġu anda, Rusya Federasyonu’nun eyaletleri ile 

Çin Halk Cumhuriyeti’nin illeri arasında temaslar kurulmuĢ ve kardeĢ Ģehirler 

biçiminde daha geniĢ temaslar oluĢturulmuĢtur. Aynı zamanda, esas olarak sınır 

bölgeleri bu iĢbirliğine katılırken, bölgeler arası bağlara Rusya ve Çin’in diğer 

bölgelerinde iĢbirliği isteği az olarak görülmektedir. Bu nedenle, bu alanda, ortak 

sınırdan uzak Rusya ve Çin bölgeleri arasındaki etkileĢimin yoğunlaĢtırılmasının teĢvik 

edilmesi gerekmektedir. Bu amaçla, özellikle “Ģehir dostluk forumları” biçiminde 

bölgeler arası ve bölgeler arası diyalog geliĢtirmek uygun görünmektedir
61

. 

Rusya ile Çin arasındaki kültürel bağların önemli bir alanı, bağımsız bir 

etkileĢim türü ve eğitim temaslarına ek olarak müzeler arası iĢbirliğinin bulunmasıdır. 

Bu alandaki iĢbirliği özellikle sergi alıĢveriĢinin organizasyonunu içekmektedir. Sanat 

eserleri ile karĢılıklı bir tanıĢma, iki ülkenin tarihi eserleri, ülkeler arasındaki güven ve 

anlayıĢın güçlendirilmesine katkıda bulunacağı öngörülmektedir. Aynı zamanda, bu tür 

sergilerin yalnızca baĢkentlerde değil, aynı zamanda bölgesel merkezlerde de yapılması 

etkileĢime olumlu katkılar sunacaktır. Yenilikçi bir format olarak müzelerin sanal 

dünyada da  oluĢturulması kültürel açıdan önemli katkılar sunmaktadır. Buna örnek 

çalıĢma aktif olarak Rus Müzesi tarafından yürütülmektedir
62

. 

Son yıllarda, insani iĢbirliği alanı, Rusya ve Çin’in kültürel ve insani etkileĢimin 

çeĢitli alanlarındaki bağlarını geniĢletme ve derinleĢtirme çabalarının tutarlı bir Ģekilde 

sürdürülmesi ile karakterize edilmiĢtir. Rusya Federasyonu ve Çin Halk 

Cumhuriyeti’nin stratejik ortaklığı, uzun vadeli bir tarihsel dönem için tasarlanmıĢtır. 

Çin-Rusya iliĢkilerinin perspektifi, her iki ülke liderinin niyetlerinin de çok taraflı ve iki 
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taraflı anlaĢmalara yansıyan  ciddiyetidir. Ġnsani iĢbirliğinin geliĢmesi için uygun 

koĢulların yaratılması, Çin ve Rusya’nın yeni bir iĢbirliği modeli oluĢturma ve ortak 

kalkınmayı teĢvik etme, ana uygulama alanlarındandır. Bu yaklaĢımın bir parçası 

olarak, Çin kültürünün Rusya’daki yayılımı ve Çin’deki Rus kültürü, iki ülkenin 

halkları arasındaki karĢılıklı anlayıĢı güçlendirmek için Çin-Rus kültürel temaslarının 

öncelikli bir görevi olarak görülmektedir. 

2. STRATEJĠK ĠLGĠ ALANLARI 

Jeopolitik ve jeo-ekonomik konumlarından dolayı sınır bölgeleri, komĢu 

ülkelerin siyasi ve ekonomik iĢbirliğinin doğal “köprüleri” olarak iĢlev görmektedir. 

Aynı zamanda, sınır bölgelerinin geliĢimi, en çok devletlerarası düzeydeki ekonomik ve 

politik iliĢkilerin yönüne, sınırların temas ve engel iĢlevlerine bağlıdır. Bir devletin 

sistemleri için kısıtlamalar, sınırlarla bölünmüĢ, bölgelerde çatıĢmalara, dengesizliklere 

ve hatta çatıĢmalara neden olmaktadır. Bugün geniĢ deneyime sahip ve yerleĢik bir sınır 

ötesi iĢbirliği sistemine sahip olan Rusya ve Çin gibi ülkelerin sınır ötesi iĢbirlikleri 

oldukça önemlidir. Ayrıca, her iki devletin de kaynak, yatırım, sosyo-ekonomik ve 

askeri-politik potansiyeli, gelecekteki etkileĢimlerin nitelikleriyle iliĢkilidir (Gvozdev, 

2013: 120-121).  

Rusya Federasyonu’nun Çin Halk Cumhuriyeti ile olan sınırı 4.300 km’ye kadar 

çıkmakta ve bu sınırlar boyunca 38 kontrol noktası bulunmaktadır. Primorsky Bölgesi, 

Habarovsk Bölgesi, Amur Bölgesi, Yahudi Özerk Bölgesi ve Trans-Baykal Bölgesi, 

Rusya-Çin sınırının çevresine bitiĢiktir. Sınır bölgeleri, Rusya Federasyonu ve Çin Halk 

Cumhuriyeti’nin stratejik çıkarlarının belirlenmesi üzerinde önemli bir paya sahiptir. Bu 

çıkarlar, kültürel ve bilimsel iĢbirliği, yeni bir güvenlik mimarisinin oluĢumu ve ortak 

enerji ve askeri politika görevleri alanında yerelleĢtirilmiĢtir. Aynı zamanda, iki ülkenin 

sınır ötesi etkileĢiminin temel faktörü ekonomi olmuĢtur (Ostanin, 2012: 95).  
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Harita 2. Rusya ve Çin Sınır Çerçevesindeki Bölgeler 

 
 Kaynak:  http://annamap.com/russia/63

 

 

Belirlenen çıkarlara uygun olarak, Rusya-Çin sınır ötesi iĢbirliğinin temel 

uygulama alanlarını vurgulanması ve her bir alandaki devletler arasındaki etkileĢimin 

kilit mekanizmalarını belirlenmesi önemlidir. 

2.1.Ticari ĠliĢkiler 

Ticari ve iktisadi iliĢkiler, Rus-Çin iliĢkilerinin ayrılmaz bir parçasıdır. Bu 

iliĢkiler, ekonomik verimliliğin ve ekonomik varlıkların yoğunluğunun arttırılmasına 

katkıda bulunmaktadır. Rusya-Çin ticaretinin ve ekonomik iliĢkilerinin temeli 

kaçınılmaz olarak ikili ticaret olmaya devam etmektedir.  
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1991’de SSCB’nin çöküĢüyle Rusya Çin için bir kaynak, silah, askeri teknoloji, 

ucuz ve düĢük kaliteli malların satıldığı bir pazarın yanı sıra Çinli göçmenlerin kazancı 

haline gelmiĢtir. Bununla ilgili ilk adım Rusya Devlet BaĢkanı B. Yeltsin’in 1992 

yılının Aralık ayında Çin’in baĢkentini ziyaret etmesiyle atılmıĢtır. Ziyaretin sonucunda 

ise, siyasi ve ekonomik iliĢkilerle ilgili belgelerin imzalanmıĢtır. ÇHC BaĢkanı Jiang 

Zemin’in Eylül 1994’teki Rusya ziyaretinde, bir dizi belge imzalanmıĢtır. Belgelerden 

biri, 21. yüzyıla odaklanan Uzun Süreli Yapıcı Ortaklık ĠliĢkileri Ortak Çin-Rusya 

Bildirgesidir. 1990’lı yıllarda, Rusya-Çin ticareti ve ekonomik bağları geniĢlemiĢ, bu 

bağlar Rusya Federasyonu’nun doğu bölgelerinin - Amur ve Çita bölgelerinin – Çin’in 

komĢu illeriyle güçlenmesine katkıda bulunmuĢtur (Suhodolov, 2011: 160).  

2000 yılında CumhurbaĢkanı olarak V. Putin’in seçilmesiyle, Rusya ve Çin 

arasında yeni bir ikili iliĢki seviyesi baĢlamıĢtır. 2010 yılında Çin, Rusya’nın en büyük 

ticaret ortaklarından biri haline gelmiĢ ve 2011’de ikili ticaretin hacmi, 2000 yılına göre 

13 kat artarak  83,5 milyar doları aĢmıĢtır.
64

 2017 dönemi için Rusya gümrüklerindeki 

istatistiki verilere göre Rusya Federasyonu ve ÇHC’nin dıĢ ticaret hacminde bir artıĢ 

olduğu görülmektedir. 2017’de Rusya Federasyonu ve ÇHC’nin ticaret hacmi 87 milyar 

dolara ulaĢmıĢ, Rusya’nın Çin’e ihracatı 38 milyar dolara (% 38.9 artıĢla) ve Çin’den 

Rusya’ya olan ihracat 48 milyar dolara (% 26.1 artıĢla) yükselmiĢtir. 2017’de Rusya ile 

Çin arasındaki ticaret dengesi de % 9,39 azalarak 9,12 milyar dolar olarak 

açıklanmıĢtır
65

. 2018 yılında, Rusya’nın Çin ile olan ticareti, 2017 yılına göre % 24,51 

(21 milyar dolar) artıĢla 108 milyar dolara ulaĢmıĢtır
66

.  
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Rusya, ÇHC’deki tek büyük askeri mal ve hizmet tedarikçisidir. 2017 yılının 

sonunda, çeĢitli sözleĢmelerin uygulanmasına yönelik harcamalar ülkelere yaklaĢık 

olarak 3 milyara mal olmuĢtur. Bu harcamalarla birlikte, nükleer ve yakıt enerjisi, roket 

motoru yapımı, uydu navigasyon sistemleri, altyapı tesislerinin yapımı, sivil uçak 

endüstrisi gibi alanlarda birçok büyük proje yürütülmektedir
67

. 

Ġki ülkenin ekonomisinin tamamlayıcılığı göz önüne alındığında, Rus ihracatının 

ana kalemi “mineral yakıt, petrol ve petrol ürünleri” olarak görülmektedir. Rus enerjisi, 

Çin’in toplam enerji ithalatının % 11’ini oluĢturması
68

 ve bu alanda ikili ticaretin 

artmaya devam etmesiyle birlikte, Rusya Çin’in enerji ticaretindeki ana ortaklarından 

biri olmaktadır. 2017’nin sonunda Rusya, Çin’e petrol tedariğinde birinci sırada yer 

almaktadır. Önümüzdeki yıllarda, hacimlerinin artmaya devam etmesi
69

 ile birlikte 

ulaĢtırma altyapısının daha da geniĢlemesinin gerekliliğini ön plana çıkaracaktır. Bu 

amaçla, Kasım 2017’de, Çin Ulusal Petrol ve Doğal Gaz ġirketi, Rusya’dan Daqing’e 

kadar boru hattının ikinci bir yolunun inĢaatını tamamlamıĢtır. Bu ikinci boru hattı 

taĢımacılığı ile petrol tedariği yılda iki kez 30 milyon tona ulaĢacaktır
70

. Rusya’dan 

Çin’e ihracatı yapılan bir diğer ürün ise “odun ve odun ürünleri”dir. 2017 yılının sonuna 

kadar Çin, Rusya’dan gelen ham kereste için en büyük pazar olma statüsünü 

korumuĢtur
71

. Çin’in ithalat verilerine göre, 2017 yılında (% 5.12) Rusya ihracatının 

yapısındaki üçüncü sırasında, tarım ürünleri ve tarımsal sanayi kompleksleri 
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bulunmaktadır. Bazı raporlara göre, tarım ürünlerinde karĢılıklı ticaret 3.5 milyar doları 

aĢarak, rekor bir rakama ulaĢmıĢtır. Çin, tarım alanında ihracatın en büyüğü haline 

gelmiĢtir
72

.  

Ayrıca, Rusya ve Çin yatırım alanındaki iĢbirliğini geliĢtirmektedir. Rusya’daki 

Çinli yatırımcılar için ana finansman kaynağı, kaynak sektöründeki projelere 

(madencilik, tomruklama gibi) yöneliktir. 2017 yılında, Çinli yatırımcıların Rus petrol 

ve gaz sektöründeki varlıklarını ortaya koymak için iĢlemler tamamlanmıĢ ve bir takım 

projeler baĢlatılmıĢtır. Örneğin, Çin Ulusal Petrol ġirketi (CNPC) ve Ġpek Yolu Vakfı, 

iki ülke arasındaki ilk yatırım projeler zinciri olan doğal gazın çıkarılması, 

sıvılaĢtırılması ve tedarik edilmesi için “Yamal SPG” projesinin ilk aĢamasının 

baĢarıyla baĢlatılmasına katılmıĢtır
73

. Aynı zamanda, yakıt ve enerji kaynakları 

alanındaki ticari iĢbirliği de, malların Çin’den Rusya’ya ve Rusya’dan Çin’e 

taĢınmasıyla doğrudan ilgilidir. Ticaretin geliĢmesi için, satın alınan malların en kısa 

sürede sahiplerine teslim edilmesi ve faaliyete geçirilmesi gerekmektedir. Örneğin, 

Rusya Demiryolları ile Çin Demiryolları ġirketi arasında Stratejik ĠĢbirliği 

AnlaĢması’nın uygulanması sırasında Çin, Moskova-Kazan projesi için 20 yıllık bir süre 

için 400 milyar ruble kredi vermeyi planlamaktadır. Ġlerleyen zamanlarda Moskova-

Kazan bölümünün, Çin’i Avrupa ve Orta Doğu pazarlarına bağlayacak olan Moskova-

Pekin yüksek hızlı karayolunun bir parçası olma ihtimali bulunmaktadır.
74

 

ġu anda, Rusya-Çin iliĢkilerinde ticari, ekonomik, siyasi alanlarda Avrasya 

Ekonomik Birliği, ġĠÖ, BRICS gibi örgütler oldukça geniĢ bir iĢbirliği yelpazesi 

sağlamaktadır (Kirichkova, 2015: 188). Ayrıca, Kremlin’de 8 Mayıs 2015’te imzalanan 

kapsamlı iĢbirliğine iliĢkin 37 Rus-Çin belgesi, hammade ticareti, taĢımacılık ve yatırım 
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ve diğer bileĢenlerin yanı sıra, Rusya-Çin Avrasya stratejisinin bir araya getirilmesiyle 

baĢlatıldığı anlamına gelmektedir - Ġpek Yolu Ekonomik KuĢağı ve Avrasya Ekonomik 

Birliği. Ġpek Yolu Ekonomik KuĢağı inĢası için arayüz mekanizmaları, tüm ekonomik, 

yatırım ve ulaĢım etkileĢimi formlarını içerecektir (Luzyanin, 2015: 38). Objektif olarak 

yalnızca Rus-Çin Avrasya projesinin uygulanması için teknolojik olarak temel bir 

platform olarak görülmemektedir. Aynı zamanda “Bir KuĢak - Bir Yol”
75

 projelerinde 

Avrasya’nın merkezinde jeopolitik öneme sahip ve yenilenen ġĠÖ, tek bir ekonomik 

alan yaratma sürecinde önemli bir rol oynayacaktır. 

2.2. Güvenlik Sorunları 

Bugün, Sibirya ve Uzakdoğu geliĢiminin çıkarlarını korumak, bölgedeki barıĢı 

ve istikrarı teĢvik etmek, bölgesel güvenlik ve iĢbirliği mimarisine entegrasyonunu 

teĢvik etmek ve Rusya ekonomisini modernleĢtirme sorunlarını çözmek için Rusya’nın 

Çin ile güvenlik iĢbirliğine daha fazla önem vermesi gerekmektedir. Bu bağlamda, 

askeri-teknik alanda giderek geliĢen iĢbirliğinin de önemli bir katkısının olduğu 

belirtilmelidir (Tsai, 2013: 239).  

Asya-Pasifik bölgesindeki güvenlik sorunları, Rusya ile Çin arasında ikili, 

bölgesel ve küresel iliĢkiler bağlamında ekonomik iĢbirliği ve politika koordinasyonu, 

Valdai Uluslararası TartıĢma Kulübü’nün Rus-Çin bölümünün toplantıları çerçevesinde 

2009’dan bu yana tartıĢılmaktadır. Valdai Kulübü, tarih, siyaset bilimi, ekonomi ve 

uluslararası iliĢkiler alanında önde gelen yabancı ve Rus uzmanlardan oluĢan özel bir 

kulüp olma niteliği taĢımaktadır (Petrovski, 2013: 42). Toplantılarda, Kuzeydoğu Asya 

ve Asya-Pasifik Bölgesi’ndeki çok taraflı bir güvenlik ve iĢbirliği sistemi oluĢturulması 

hakkında Çin ve Rusya’nın katılımıyla konu ile ilgili olumlu ve olumsuz durumlar dile 
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getirilmiĢtir. Özellikle, güvenlik ve iĢbirliği konusunda çok taraflı bir müzakere ve 

danıĢma mekanizmasının kurulması,  bölgesel ve küresel meseleleri görüĢmek üzere 

ÇHC - ABD - Rusya üçlü forumunun düzenlenmesi gibi teklifler sunulmuĢtur 

(Petrovski,2013:45). Genel olarak, son yıllarda geliĢen Rus-Çin iliĢkisinin ana 

karakterinin her iki tarafında temel çıkarları doğrultusunda olduğu, mevcut uluslararası 

durumda iki devlet için de güvenilir bir “arka” olduğu, ulusal güvenliği sağlamada 

önemli bir faktör olduğu söylenebilir (Gill, 2010: 27-29). Bu, Rus-Çin ortaklığının 

kapsamının derinleĢmesi ve stratejik etkileĢimi imzalı belgelerde kesin olarak 

düzenlenmiĢtir
76

. Dolayısıyla, Rusya Federasyonu BaĢbakanı D. Medvedev ve Çin 

Devlet BaĢkanı Hu Jintao, Eylül 2010’da Pekin’de Asya-Pasifik Bölgesi’nde güvenliği 

ve iĢbirliği güçlendirmek için ortak bir giriĢimde bulunmuĢtur. Bu giriĢimlerin temelini 

oluĢturan konular, bölgedeki tüm ülkelerin eĢit ve bölünmez güvenlik ilkesine 

bağlılıklarının onayı, baĢkalarının güvenliği pahasına kendi güvenliğini güçlendirme 

giriĢimlerinin bırakılması ve bölgede yeni bölünme çizgilerinin ortaya çıkmasına yol 

açacak eylemlerin önlenmesi olmuĢtur
77

. 

Ayrıca, Rusya ve Çin Avrasya’da güvenliği sağlamak, terörizm, ayrımcılık ve 

aĢırılıkla mücadele gibi karmaĢık sorunları çözmek için iĢbirliği yapmaktadır. Rusya-

Çin bu tür  sorunları çözmeye yönelik süreçleri, ġĠÖ çerçevesinde güvenlik iĢbirliği ile 

aktif olarak yürütmektedir. 2002 yılında Petersburg’ta ġĠÖ üye devletlerinin 

baĢkanlarının zirvesinde, bu konuda verimli ve amaçlı olarak çalıĢmak için “ġanghay 

ĠĢbirliği Örgütü Terörle Mücadele Bölgesel Kurumu” (TMBK) ile bir anlaĢma 
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imzalanmıĢtır
78

. Ayrıca, Mart 2006’da, TMBK Konseyinin TaĢkent’teki bir 

toplantısında, “ġĠÖ üye devletlerinin topraklarında faaliyetleri yasaklanan terörist, 

ayrılıkçı ve aĢırılık yanlısı örgütlerin listesi” ve “güvenlik güçleri tarafından ilan edilen 

kiĢilerin listesi
79

 uluslararası olarak terörist, ayrılıkçı veya aĢırılık yanlısı nitelikteki 

suçları iĢlediğine veya Ģüphe duyduğuna yöneliktir. 

Güvenlik alanında Rusya ile Çin arasında bir baĢka iĢbirliği alanı ortak askeri 

tatbikatlardır. “BarıĢ Misyonu” olarak kodlanan askeri tatbikatlar 2005’ten bu yana 

düzenli olarak yürütülmektedir. BaĢlıca hedefleri, terörle mücadele birimlerinin savaĢa 

hazırlığını artırmak ve ġĠÖ üye devletlerinin yetkili makamları arasındaki operasyonel 

etkileĢimi güçlendirmektir. Terörle mücadele operasyonu yürütmek için ortak bir karar 

verilmesi ve operasyonun yürütülmesinde askeri birimlerle etkileĢime geçme, keĢif 

yürütülmesi, teröristlerin engellenmesi, kovuĢturulması, silahsızlandırılması tatbikatlar 

arasında silahlı kuvvetlerin liderlik seviyesindeki askeri-siyasi istiĢareleri 

içermektedir
80

.  

Rusya ve Çin filosunun deniz tatbikatları düzenli olarak organize edilmekte 

olup, bu tatbikatların amacı terörizm türlerinden biri olan korsanlıkla mücadele için 

ortak yeteneklerin güçlendirilmesidir. Bu tür ilk tatbikatlar 2005 yılında Shandong 

Yarımadası bulunduğu deniz bölgesinde yapılmıĢtır. 2012’den baĢlayarak her sene, iki 

ülkenin filosunun yıllık denizcilik tatbikatları olan “Deniz EtkileĢimi” 

gerçekleĢtirilmektedir
81

.  
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Rusya ve Çin arasında çeĢitli alanlarda askeri tatbikatlar da yapılmaktadır. Rusya 

Savunma Bakanlığı’nın havacılık savunması temelinde, ilk Rus-Çin bilgisayarlı komuta 

ve füze karĢıtı savunma üzerine personel tatbikatları yapılmıĢtır. Bölgeyi balistik, seyir 

füzelerinin kazara veya kıĢkırtıcı saldırılarına karĢı korumak için Rusya ve Çin’in 

tarafından operasyonel olarak gerçekleĢtirilen hava ve anti-füze savunma gruplarının 

tatbikatı yapılmıĢtır
82

. Rusya Ulusal Muhafızları ve Çin Halk Silahlı Polisi Özel 

Kuvvetler memurları, “ĠĢbirliği – 2016” adı altında terörle mücadele konusunda ortak 

eğitim baĢlatmıĢlardır. Bu kapsamda Moskova ve Smolensk bölgelerinde geniĢ çaplı 

özel bir taktik eğitim düzenlenmiĢtir
83

. 

Rusya ve Çin arasındaki siyasi, askeri ve güvenlik iĢbirliği olumlu yönde 

geliĢmeye devam etmektedir. Bu, en büyük ortak askeri tatbikatın “Vostok- 2018” 

(Doğu) de yapılmasıyla kanıtlanmaktadır. Uzakdoğu’da ve Pasifik Okyanusu’nun 

bitiĢiğindeki sularda  Çin ordusuyla kısmen gerçekleĢtirilen “Vostok-2018” (Doğu-

2018) tatbikatları, Rusya’nın 1981’deki Soğuk SavaĢ tatbikatından o güne en büyük 

olan askeri tatbikatlarıdır. Ülkenin orta ve Uzakdoğu bölgelerinden kuvvetler içeren 300 

bin Rus askeri personel, 1000’den fazla uçak, helikopter ve insansız hava aracı, 36.000 

tank, zırhlı personel taĢıyıcılar ve diğer araçlar ile 80 savaĢ gemisi tatbikata katılmıĢtır
84

.  

Çin Halk Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında “Askeri alanda 

Rusya ve Çin’in iliĢkileri için, Vostok-2018 Trans-Baykal Bölgesi’ndeki tatbikatlar 

gerçekten tarihi bir an olmuĢtur. 2018 yılı boyunca, stratejik ortaklık ile beraber iki ülke 
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arasındaki hem karĢılıklı güven düzeyi hem de askeri alanda iĢbirliği artmıĢtır”
85

 

cümleleri ifade edilmektedir. Ġki ülkenin askeri birimleri arasında artan karĢılıklı güven 

arka planına karĢı, askeri-teknik iĢbirliğinin yeni ve daha hassas alanlara yayılması 

beklenmektedir. Rus-Çin siyasi iliĢkilerini güçlendirmenin ikili bir askeri-teknik 

iĢbirliği üzerindeki etkisini değerlendirirken, çok sayıda teknik nüansın göz önüne 

alınmasını gerektiren askeri teçhizat alanında büyük sözleĢmelerin hazırlanması 

sürecinin süresi dikkate alınması gerektiği düĢünülmektedir
86

. 

2.3. Bilimsel ĠĢbirliği 

Rus ve Çinli bilimsel ve akademik kurumların etkileĢimi oldukça uzun bir 

geçmiĢe sahiptir. Ġki ülke arasındaki iliĢkilerde yaĢanan zorluklara rağmen, 1950’den bu 

yana olan sürede etkileĢim hiç durmamıĢtır. ÇeĢitli nedenlerden dolayı, 2000’li yılların 

baĢına kadar, Rus ve Çin akademik kurumları arasındaki bilimsel temaslar düzensiz 

geliĢmiĢ, sistematik ve stratejik amaç ve hedeflerin vizyonuna eriĢememiĢlerdir. Ancak, 

2000’lerin baĢında iki ülke arasında temel olarak yeni bilimsel ve teknik iĢbirliği 

mekanizmaları geliĢtirme ihtiyacının anlaĢılması artmaya baĢlamıĢtır. 1992 yılında, 18 

Aralık 1992 tarihli bilimsel ve teknik iĢbirliğine iliĢkin olarak Rusya Federasyonu 

Hükümeti ile Çin Halk Cumhuriyeti Hükümeti arasında AnlaĢma imzalanmıĢtır
87

. 25 

ġubat 1999’da, iki hükümet arasında fikri mülkiyet haklarının korunması ve bu 

sözleĢmeye dair hakların tahsis edilmesi ilkeleri konusunda bir protokol 

imzalanmıĢtır
88

. 1990’ların sonlarından bu yana, Rusya ve Çin aslında stratejik 

etkileĢim adımları atılmıĢ ve bu adımlar yeni yüzyılda devam etmiĢtir. Dahası, 
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geliĢmekte olan Çinli iĢ çevrelerinin temsilcileri arasında Rusya ile Batı arasındaki 

teknolojik boĢluk hakkındaki kalıplaĢmıĢ yargıların üstesinden gelmek zaman almıĢtır 

(Sun, 2005: 101). Bilimsel ve teknik alanda yakın iĢbirliği, ABD ve müttefikleri 

tarafından Rusya’ya karĢı yaptırımların getirilmesiyle 2014’ten sonra derinleĢmeye 

baĢlamıĢtır. Bu bağlamda, son beĢ yılda, Rusya ile Çin’in bilimsel ve eğitim merkezleri 

arasındaki bağlantıların yapılandırılması ile iki devletin iĢbirliğinin ileri bir seviyeye 

getirdiği gözler önüne serilmiĢtir. Geçen beĢ yıl, Rusya ve Çin arasındaki stratejik 

ortaklık için çeĢitli kurumsal mekanizmaların geliĢtirilmesiyle belirlenmiĢtir. Bu 

mekanizmaların bileĢen kısmı, Rusya’nın Asya kısmının, özellikle Heilundzyan ve 

diğerlerinin illeriyle Çin ile ekonomik bağlar sistemine dahil edilmesidir (Savostova, 

2016: 110). Özellikle bölgesel düzeyde yeni politikanın bir ifadesi Rus Sverdlovsk 

Bölgesi Hükümeti ile Çin Heilongjiang Eyaleti Hükümeti’nin 13 Temmuz 2016 Ticaret, 

Ekonomik, Bilimsel, Teknik ve Ġnsani ĠĢbirliği Hükümeti Arasında AnlaĢmanın 

imzalanması olmuĢtur
89

.  

Rusya ve Çin’in yakınlaĢması ile ilgili yeni bir adım kapsamında, Rusya ve Çin 

arasındaki Bilimsel ve Teknik ĠĢbirliği Derneği (BTĠD) 2018’de kurulmuĢ ve ilk Rus-

Çin araĢtırma enstitüleri birliği oluĢturulmuĢtur
90

. BTĠD akademik araĢtırma 

merkezlerini ve enstitülerini, araĢtırma ve eğitim organizasyonlarını birleĢtiren yeni bir 

entegrasyon projesidir. Derneğin kurulmasıyla birlikte, bilim ve teknoloji alanındaki 

iĢbirliği yeni bir sistemik nitelik kazanmaktadır. Bilimin, akademik ve üniversite 

sektörlerine bölünmesiyle Rusya ve Çin’in bilimsel çalıĢma niteliğindeki 

organizasyonunun özellikleri dikkate alınarak geliĢmeye baĢlamaktadır. ġimdiye kadar 

entegrasyon yalnızca üniversite sektöründe görülmektedir. Örneğin, Mart 2011’de, 
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mühendis personellerin eğitimi alanındaki ilk derneklerden biri olan Rusya ve Çin 

Teknik Üniversiteleri Birliği (ATURK), Harbin Politeknik Üniversitesi ve N. Bauman 

adlı Moskova Devlet Teknik Üniversitesi temelinde kurulmuĢtur (Korshunov, 2015: 

55). Eylül 2012’de, Rusya Eğitim ve Bilim Bakanlığı ve Çin Eğitim Bakanlığı’nın 

desteğiyle, Uzakdoğu Yüksek Öğretim Kurumları Birliği ve Rusya Federasyonu 

Sibiryası ile Çin Halk Cumhuriyeti’nin Kuzeydoğu Bölgeleri Birliği kurulmuĢtur 

(Zubarev, 2016: 119). Nisan 2014’te, Pekin’de Çin-Rusya yüksek pedagojik eğitim 

kurumları birliğinin kurulmasına iliĢkin bir anlaĢma imzalandıktan sonra Mayıs 2014’te, 

Petersburg Devlet Ekonomi Üniversitesi ile Pekin Uluslararası ĠĢletme ve Ekonomi 

Üniversitesi’nin temelinde Rusya-Çin Ekonomi Üniversiteleri Birliği kurulmuĢtur. 2014 

yılının aynı ayında, UlaĢtırma Üniversiteleri Rektörleri, Rusya Federasyonu ve Çin 

Halk Cumhuriyeti UlaĢtırma Üniversiteleri Rektörleri Birliği kurulmuĢtur
91

. Temmuz 

2014’te, Birinci Moskova Devlet Tıp Üniversitesi ve Harbin Tıp Üniversitesi’nin 

giriĢimi ile Rusya-Çin Tıp Üniversiteleri Birliği kurulmuĢtur
92

. Temmuz 2016’da, 

Rusya-Çin Ġnsani ĠĢbirliği Komisyonu’nun 8. Toplantısında, Lomonosov adını taĢıyan 

Moskova Devlet Üniversitesi’nin  ve Pekin Üniversitesi giriĢimi üzerine, Rusya 

Federasyonu ve Çin Halk Cumhuriyeti’nin Klasik Üniversiteler Birliği kurulmuĢtur. 

Birliğin ilk kongresi Eylül 2017’de Shenzhen’de yapılmıĢtır. Birlik, diğerleri ile birlikte, 

bilim ve eğitim alanındaki bağları derinleĢtirmeyi amaçlayan üniversiteler arası 

organizasyon haline gelmiĢtir
93

. 
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BTID, daha önce entegrasyon projelerine katılmamıĢ olan birçok araĢtırma 

enstitüsünün çabalarını bir araya getirme umutları açan, akademik kuruluĢlar tarafından 

kurulan ilk dernektir. 2018 Aralık ayının baĢından itibaren, çoğunluğu akademik kurum 

ve araĢtırma merkezi olan 156 Çin ve 44 Rus kuruluĢu derneğe üye olmuĢtur. Dernek 

faaliyetlerinin ilk döneminde, asıl amacına ulaĢmak için öncelikli iĢbirliği alanları 

belirlenmiĢtir. Böylece, 11 Temmuz 2018’de Yekaterinburg’da düzenlenen Ġlk Rus 

Akademik Kurulu’nda, nanomalzemeler, yeĢil kimya, dijital ve akıllı teknolojiler dahil 

olmak üzere yeni malzemeler oluĢturma, tahribatsız muayene sistemleri oluĢturma, 

manyetik cihazlar, yüksek performanslı ısı transfer cihazları ve otonom akım 

kaynaklarının geliĢtirilmesi planlanmıĢtır. Ayrıca alanlardan bir diğer odak nokta, ileri 

teknoloji sağlık bakımı ve kiĢiselleĢtirilmiĢ tıp, mikrobiyoloji problemleri üzerine 

planlardır. Tarım biliminde, özellikle de genomik düzenleme, yeni sebze ve tahıl 

çeĢitlerinin seçimi alanında, özellikle iĢbirliği olanaklarına çok dikkat edilmektedir. 

ĠĢbirliğinin konusu, çevre dostu bir tarım iĢletmesinin kurulması ve istenen özelliklere 

sahip gıda ürünlerinin geliĢtirilmesidir.
94

.  

Birliğin oluĢturulması ve geliĢtirilmesi, kuruluĢun kurucuları, Rusya ve Çin için 

ortak sorunların doğrudan çözülmesinin, iki ülkenin yakın gelecekte etkileyici bilimsel 

ve teknolojik geliĢmeyi - dünyanın modern ülkelerinin rekabetçi ekonomisinin temeli - 

sağlama yeteneğine bağlı olmasından kaynaklanmaktadır. “Ġpek Yolu Ekonomik 

KuĢağı”  ile “21. Yüzyıl Deniz Ġpek Yolu” projelerini birleĢtiren “Bir KuĢak, Bir Yol” 

gibi büyük projelerde meydana gelebilecek sorunlara karĢı Bilimsel ve Teknik ĠĢbirliği 

Derneği’nin yardımı ile ortaklaĢa çözümler aranacaktır (Petrovskiy, 2016: 180). 
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3.  SORUNLARIN ÇÖZÜMÜNE ĠLĠġKĠN ÇALIġMALAR 

Rusya için Çin, Asya komĢularının en önemlisidir. Önemi hem ortak sınırın 

ölçeği, hem de uzunluğu ile Rusya’nın özellikle de doğu kısmı tarafında olan yerlerin 

gelecekteki kalkınması üzerindeki olası etkisi olarak belirlenmektedir. Bugün, Rusya-

Çin iliĢkileri geliĢimlerinin zirvesinde bulunmaktadır. Ġki ülkenin liderlerinin yıllık 

resmi toplantılarından bölgesel ve belediye düzeyinde temaslarla uyumlu bir ikili iliĢki 

mekanizma oluĢturulmuĢtur. Resmi olarak Rusya ve Çin’in “stratejik ortaklık ve 

etkileĢim iliĢkileri” ile bağlı olduğu kabul edilmektedir. Rusya-Çin iĢbirliği iki ülkenin 

gerçek ulusal çıkarlarına dayanmaktadır
95

.  

Daha önce de belirtildiği gibi, Rusya’da Çin ile ilgili kamuoyu iki görüĢe 

ayrılmıĢtır. Biri güçlü bir Çin’in Rusya’ya tehdit oluĢturduğuna inanmaktadır. Çinli 

liderlerin dostluktan bahseden Sibirya ve Uzakdoğu bölgelerini Rusya’dan ayırma 

planlarını taĢımasını, kendi ekonomisinin geliĢmesi için ucuz bir fiyata elde edilen Rus 

doğal kaynakları kullanmasını, Çin menfaatlerine de etki eden suçlu toplulukların 

geliĢimini teĢvik etmesini tehdit olarak düĢünmektedirler. Diğerleri ise, Çin’in 

hızlandırılmıĢ geliĢiminin, Rusya’nın komĢusunun ekonomik gücünü, özellikle de 

Rusya’nın doğu bölgelerini yükseltmek için kendi geliĢiminin ihtiyaçları için kullanma 

fırsatı yarattığını düĢünmektedirler. Çin dıĢ politikasının bu aĢamada agresif olmadığını, 

Çin’in kendi sorunlarıyla meĢgul olduğu görülmektedir. Doğru ve dengeli bir 

yaklaĢımla Çin’in baĢarısı, Rusya’nın yararına kullanılabilmektedir (Lukin, 2013: 611-

612). 

Bu çalıĢmada da belirtildiği gibi, Rusya’nın doğu sınır bölgelerinin özelliği, 

ekonomik güçsüzlükleri, bölgenin geniĢ bir alana ve düĢük nüfus yoğunluğuna sahip 
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olmasıdır. Bu durum, üretici güçlerin sınır bölgesindeki ekonomik alanda düzgün 

dağılımına engel teĢkil etmektedir. Sınır bölgesindeki yatırım alanının geliĢimi, 

sınırdaki ekonomik alanın kalitatif kalkınmasına katkıda bulunma çabasında olan 

projeler için hazırlanmıĢ yatırım alanlarının olmayıĢı nedeniyle engellenmektedir. Ek 

olarak, Rusya ve Çin’in bitiĢik bölgelerinin ekonomik geliĢmesindeki boĢluk, Rusya 

topraklarının Çin’in kuzeydoğu illerinin birleĢik teknik inovasyon stratejisinde yoğun 

olarak geliĢimin gerisinde kalması, sistemik bir risk ortaya çıkmasına neden olmaktadır. 

Bu Ģartlarda, küreselleĢmenin gereklerine uygun olarak sınır bölgesinin geliĢme 

Ģekillerinin ve yöntemlerinin belirlenmesine gerek duyulmaktadır. Rus Uzakdoğusu’nun 

geliĢimi için önemli bir adım Çin tarafından sunulan “Ġpek Yolu Ekonomik KuĢağı” 

projesi olmuĢtur. Rusya’nın katılımı, Rusya Uzakdoğu ve Sibirya bölgelerinin 

ekonomik geliĢimlerini yoğunlaĢtırmalarını, yeni iĢyerlerinin oluĢturulmasını, hem 

Rusya’nın Avrupa kısmından hem de yurt dıĢından yatırım çekmelerini ve insan akıĢını 

durdurmasını, Trans-Baykal ve Altay Bölgesi sınır bölgelerine Rusya’nın Avrupa 

kısmından insanları çekmelerini sağlayacaktır (Petrovskiy, 2016, 140). Çin tarafının 

Rusya ile iĢbirliğine olan ilgisi, Kuzeydoğu Çin eyalet yetkililerinin, Rusya 

Federasyonu Uzakdoğu Federal Bölgesi’nin ulaĢtırma sektörünün geliĢimine önemli 

fonlar yatırma isteği ile doğrulanmaktadır. Örneğin, Doğu-Sibirya demiryolu inĢaatı 

Hunchun-Vladivostok, sınır kontrol noktalarının ve deniz limanının Zarubino 

modernizasyonu
96

 buna ispatlar niteliktedir. Rusya, Çin’in yardımıyla, Trans- Sibirya 

Demiryolu, Uzakdoğu limanları ve Kuzey Denizi Rotası’nın doğu bölümünün 

kapasitesini artırabilirse, Rusya’nın Uzakdoğu Federal Bölgesini Kuzeydoğu Çin’den 

ASEAN ülkelerine transit trafik zincirinde önemli bir bağlantıya sahip olma Ģansı 

olacaktır (Petrovskiy, 2016: 80).  
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Bugün, Rusya ile Çin arasındaki sınır iĢbirliğinde, Çin ile  karĢılaĢtırıldığında 

Rusya’nın sınır iliĢkilerini düzenlemek için düzenleyici çerçeve alanında geride kalma 

tehlikesi vardır. Sınır ötesi iĢbirliği alanındaki Rus mevzuatının, pratik çalıĢmalarını 

karmaĢıklaĢtıran ve Rusya Federasyonu için yasal riskleri artıran birçok çeliĢki ve kusur 

vardır (Evchenko, 2012: 25). Rusya ile Çin arasındaki sınırda henüz iyi düĢünülmüĢ ve 

net bir politika bulunmamaktadır. Bu tür eksik mevzuat, Rusya ile Çin sınırındaki 

geliĢmiĢ sağlıklı bir etkileĢimin oluĢumuna izin vermemektedir. Bölgelere sınır ötesi 

temasların uygulanmasında eĢit haklar ve fırsatlar sağlayacak ve yükümlülüklerin yerine 

getirilmesi için yasal bir temel oluĢturacak olan “Rusya Federasyonu’nda Sınır Ötesi 

ĠĢbirliği Hakkında”
97

 Federal Yasasının yürürlüğe girmesinin daha olumlu etkileĢimler 

ortaya çıkaracağı düĢünülmektedir. Örnek olarak, ormancılık alanında Rusya’nın 

gümrük hizmetleri personelleri ile Çinli tüccarlar arasında yasal olmayan eylemler 

gösterilmektedir. YasadıĢı kesilen ağaçlar korunması gereken önemli ağaçlar olsa bile, 

Rus sınırından kolayca geçirilebilir, çünkü Rus gümrüklerinde rüĢvet olayı çok 

geliĢmiĢtir
98

. 

Bunların yanı sıra, Çin’in hem jeopolitik hem de ekonomik bir ortak olarak 

Rusya’ya ihtiyacı bulunmaktadır. Hem Rusya hem de Çin, iç politik nedenlerden ötürü, 

dıĢ politikadan iç politik yapılarına iliĢkin tavsiyelerde bulunma, “iç iliĢkilere 

müdahale”  ve ayrılıkçılığa karĢı mücadelede birbirlerini destekleme konusunda olumlu 

bir tutuma sahiptir. Rusya ve Çin, son yıllarda uluslararası hukuk ilkelerini ve BM’nin 

statüsünü korumakta, BM’nin büyük dünya meselelerinde oy kullanmalarını koordine 

etmekte ve Ġran, Güney Kore, Kosova ve dünya siyasetinin diğer pek çok önemli 
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meselesiyle ilgili müzakerelerde ortak bir pozisyonda konuĢmayı tercih etmektedir
99

. 

Rusya diğer komĢularla olan sınırdaki istikrarlı durumda, Çin’in ekonomik geliĢimi ve 

ülkenin mevcut liderliği tarafından belirlenen ana hedefin uygulanması önemlidir. 

Rusya, Çin için, genel olarak (örneğin, silahlar) veya yeterli miktarda diğer ülkelerden 

elde edemediği (örneğin, petrol, kereste ve diğer hammadde türleri) en önemli kaynak 

tedarikçisidir. Bu nedenle son yıllarda Pekin sınır, göç ve ikili ticaret gibi konulara 

yönelik yapıcı bir Ģekilde yaklaĢmaktadır (Lukin, 2013: 411). Çin de öncelikle 

hammadde tedarikçisi ve ürün satıĢ pazarı olarak Rusya ile ilgilenmektedir. Aynı 

zamanda Rusya, Uzakdoğu bölgelerini geliĢtirmek için Çin emeği, sermayesi ve 

teknolojisini kullanmakla birlikte, Çin’e yalnızca hammadde değil, aynı zamanda 

mühendislik ürünleri ve teknolojileri tedarik etmekle de ilgilenmektedir. Bugün, Çin ve 

Rus mühendislik endüstrilerinin bir dizi ürünleri, Rusya pazarında (örneğin 

otomobillerde) doğrudan rekabet halindedir. Bu sorunların tümü, yirminci yüzyılın 

60’larındaki ideolojik farklılıklar gibi, radikal iliĢkilerin bozulmasına neden olabilme 

olasılığı düĢüktür. Rusya-Çin stratejik ortaklığının mevcut temeli o kadar güçlüdür ki, 

yapıcı iĢbirliği ruhundaki mevcut istiĢare mekanizması kullanılarak herhangi bir 

tutarsızlık etkili bir Ģekilde ele alınabilir. 
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SONUÇ 

Bu tez, Rusya – Çin iliĢkileri bağlamında Çinli göçmenlerin geçmiĢten 

günümüze kadarki süreçte geçirdikleri aĢamaları incelemiĢ ve bu süreçlerdeki Çinli 

göçmenlerin durumunu ortaya koymak ve göçmenlere dair izlenen politikalar 

sonucunda Rusya için bir tehdit oluĢturup oluĢturmadığını tespit etmek için 

hazırlanmıĢtır. Her iki devletin içinde bulunduğu sosyal, politik ve ekonomik durumlar, 

göçmen statüsündeki Çinlilerin konumunu belirlemede önemli bir rol aldığını 

göstermektedir. 

1858 yılında imzalanan Aygun ve 1860 yılında imzalanan Pekin AnlaĢmaları ile 

Çinlerin Çarlık Rusyası’na ilk göç dalgası baĢlamıĢtır. Bu dalgaya dair uygulanan 

politika, göçmenlerin demiryolu iĢçiliğinde ve madencilik sektöründe iĢ gücü 

oluĢturmasına yönelik olmuĢtur. Fakat 1800’lerin sonu ve 1900’lerin baĢlangıcında çok 

fazla olan Çinli göçmen sayısından dolayı “Sarı Tehlike” kavramı ortaya çıkmıĢtır. Bu 

tehlikeye karĢı ise Çarlık Rusya göçmenlerin sayısını azaltmak için göçmen alımına dair 

sınırlandırmalar getirmiĢtir. Devam eden süreçte I. Dünya SavaĢı’nın ortaya çıkmasıyla 

bu sınırlandırmalar savaĢ endüstrisine yönelik ihtiyaçların karĢılanması için arka plana 

itilmiĢtir. SavaĢ sırasında yıkılan Çarlık Rusya’nın yerine gelen Geçici Hükümet Çinli 

iĢçilere artık ihtiyaçlarının olmadığını belirtip, iĢçilerin vatanlarına geri dönmelerine 

yönelik adımlar atarak Çin Hükümeti ile giriĢimlerde bulunmuĢtur. Bu politakadan 

dolayı Çinli iĢçilerin haklarını korumak adına Çinli ĠĢçi Sendikası kurulmuĢ, fakat Ekim 

Devrimi’nden sonra bu sendika Sovyetlerin desteği ile dünya devrimi ideolojisinin 

yayılmasına yönelik çalıĢmalarda bulunmuĢtur. Bu sendika aracılığıyla dünya devrimi 

düĢüncesini benimseyen Sovyetler’deki Çinliler Çin’e giderek burada bir devrimi 

gerçekleĢtirmeye çalıĢmıĢ lakin baĢarılı olamamıĢtır. Bununla birlikte bu dönemde, 
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Çinli göçmenlerin SSCB’de iç savaĢ sırasında yaĢanan Sovyet iktidarı sağlama 

mücadelesinde yer almaları önemli bir noktadır.  

Sovyetler Birliği tamamen kurulumunu tamamladıktan sonra Çinli göçmenleri 

diğer vatandaĢlarından ayırmayıp,  onların eğitimine, kültürüne katkıda bulunmak için 

adımlar atmıĢtır. Hatta yazılı kaynakları Çince olarak yayınlamıĢtır. 1920’lerin sonunda 

Çin Hükümeti ile yaĢanan anlaĢmazlıklardan dolayı Çinlilere yönelik yaptırımlar 

uygulanmıĢ ve Çin’e göç etmeleri için giriĢimlerde bulunulmuĢtur. Bu durum 

Japonya’nın Mançurya bölgesinde iĢgale yönelik giriĢimlerde bulunması ile değiĢmeye 

baĢlamıĢtır. SSCB ve Çin,  Japonya’ya karĢı ortak çıkarlar ve bölge savunması 

vasıtasıyla bir araya gelmiĢtir. 

Sovyet - Çin iliĢkileri 1940 sonundan 1950 sonuna kadar sorunsuz ve ideolojik 

yakınlaĢmalarla olumlu yönde geliĢmiĢtir. Bu dönemde Sovyetler’de eğitim gören Çinli 

göçmenler Çin’in sosyalist modernleĢmesinde büyük bir rol almıĢtır. Fakat daha sonra 

bir takım anlaĢmazlıklardan dolayı bu ikili iliĢkiler Sovyetler’in çöküĢüne kadar 

bozulmaya uğramıĢtır. Bu dönemde Sovyetler’deki Çinli göçmenlerin sayısı oldukça 

azalmıĢ ve Çinli göçmen sorunu ortadan kalkmıĢtır.  Birinci bölümün değerlendirilmesi 

yapıldığında, Çinli göçmenlerin Sovyet coğrafyasında bulunması iki devlet arasındaki 

iliĢkilere doğrudan bağlandığını göstermektedir. Ayrıca Sovyet Hükümeti bu bölümde 

bahsedildiği gibi Çinli göçmenlerin ülke coğrafyasında bulunmasına yönelik sert 

politika uygulayabilme otoritesine sahip olduğu ve bu politikayı uyguladığı 

gözlemlenmiĢtir. Bu gözlemden yola çıkarak Çinli göçmenlerin Rusya topraklarında bir 

tehdit oluĢturmadığı gözler önüne serilmiĢtir. 

Sovyetlerin yıkılıĢ sürecinde Çin Hükümeti ile geliĢen yakınlaĢmalardan 

bahsedilmiĢtir. Bu yakınlaĢmalar yeni bir Çinli göçmen dalgası oluĢmasına sebebiyet 

vermiĢ ayrıca yıkılan Sovyetler’den sonra kurulan Rusya Federasyonu’nun sınır 
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politikasındaki eksiklik ve gümrüklerde geçiĢ yönünden kontrolsüzlük meydana 

geldiğinden çok fazla Çinli Rusya topraklarına göç etmiĢtir. Rusya’nın Uzakdoğu 

bölgesinde yaĢanan rejim değiĢikliğinden sonra insani ihtiyaçların giderilmesinde 

zorluklar yaĢanmıĢtır. Ayrıca değiĢiklikle beraber tarım, endüstri, inĢaat gibi sektörlerde 

de iĢgücüne ihtiyaç duyulmuĢtur. Bu ihtiyaçlar kısa zamanda zengin olmak isteyen 

Çinlilerin ilgisini çekmiĢ ve kaynak sağlamak amacıyla Uzakdoğu bölgesine göç 

etmiĢlerdir. Bu göçmen dalgası Rus halkında ve medyada bir “Çin tehdidi” kavramını 

gündeme getirmiĢtir. Yapılan araĢtırmalara göre Uzakdoğu bölgesinin merkezden uzak 

kalması, yerel halkın bu bölgeden ayrılması ve ekonomik anlamda geliĢmemiĢliği 

yüzünden bölgede sorun yaĢanmaktadır. Asıl sorun, Çinli göçmenlerin varlığı değil 

yukarıda bahsedilen nedenlerden kaynaklanmaktadır. Bunun yanı sıra, Çinli iĢçiler 

yüzünden Rusların iĢsizlik yaĢadığı söylense de, Rusların tamamen yapmak istemediği 

iĢlerde Çinlilerin ucuz iĢgücü olarak çalıĢtırıldığı görülmektedir. Burada kaynaklanan 

iĢsizlik sorunu Çinlilerin varlığı değil, Rusların ikinci sınıf olarak gördükleri iĢlerde 

iĢgücüne katılmamasıdır. Ayrıca Çinli iĢçilerin varlığı nispeten az olsa da Rusya’nın 

geneline yayılmıĢ ve Uzakdoğu ekonomisinde yaĢanan sorunların çözülmesinde önemli 

olduğu görülmüĢtür. Çinli iĢçiler prestijsiz ve düĢük ücretli alanlarda iĢ gücü 

eksikliklerinin giderilmesine, üretim maliyetinin düĢmesine katkıda bulunmuĢtur. 

Bunun yanı sıra Çinliler Rusya’ya vergi ödeyerek ülke ekonomisine yine katkıda 

bulunmaktadır.  Burada ortaya çıkabilecek en büyük sorunun Rus iĢçiler ile rekabet 

sorununun oluĢabilme ihtimalidir. Fakat daha önce de bahsedildiği gibi Çinli iĢçilerin 

yerel halk tarafından rağbet edilmeyen iĢlerde çalıĢmakta olması bu sorunun ortaya 

çıkmasını önlemektedir. Bu sonuçtan yola çıkarak Çinlilerin toprak alma anlamında bir 

tehdit oluĢturmadığını göstermektedir. 

Rusya için Çinliler bir tehdit olarak görülmemektedir. Ġleriki süreçlerde de tehdit 

oluĢturmaması ya da kamuoyunda Çinlilerin bir tehdit olarak görülmemesi için 
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Uzakdoğu bölgesinin geliĢmesine yönelik net ve kapsamlı bir politika izlenmesi 

gerekmektedir. Rusya - Çin stratejik ortaklığı ile birlikte, Rusya bu bölgenin 

kalkınmasını ve geliĢmesini hızlandırabilir. Rus Uzakdoğusu’nun geliĢimine yönelik 

Çin tarafından ortaya atılan “Ġpek Yolu Ekonomik KuĢağı” projesine tam katılım 

sağlayarak, Rusya en hızlı çözüm olarak Uzakdoğu bölgesinin hem ekonomik 

geliĢimini, hem yurt dıĢından yatırımın çekilmesini, hem de yerel halkın göç etmesini 

önleyerek buralarda iĢ yerleri açılmasını sağlayabilir.  

Sonuç olarak, göç meselesi “nasıl önlenebilir” düzleminden “göçün Rusya 

lehine nasıl organize edileceği” düzlemine aktarılmalıdır. Yukarıda belirtilenlere göre, 

karĢılıklı ortaklıklar kurmak ve sağlam bir göç politikası oluĢturmak iki gücün 

iliĢkilerini güçlendirmeye yönelik en makul çözümlerdir. Doğru bir göç politikası ve 

göçmenlerin ucuz, vasıflı iĢgücü ile birlikte, bölgenin yerel ekonomisini ve sosyo- 

ekonomik durumunu kaldırmada hızlandırıcı bir araç olarak görülmüĢtür. ÇalıĢmanın 

gösterdiği, Rusya’nın Çin ile ortaklığındaki olumlu tutumun korunması Uzakdoğu 

ekonomisinin kalkınması açısından gereklidir. Rusya’nın doğu bölgelerinin hızla 

geliĢmesi, Çinli kaynakların doğru kullanımı ile gerçekleĢecektir. 
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ÖZET 

Bu tez Rusya’daki Çinli göçmenlerin durumunu geçmiĢten günümüze kadar ele 

almaktadır. Tez kapsamında, Rusya-Çin iliĢkileri ve Çinli göçmenlerin Rusya’ya göç 

etmelerinin nedenleri, Rus hükümetin izlediği göç politikası, ikili iliĢkilerin göç 

üzerinde oluĢturan etkisi, kurulan stratejik ortaklık ve göç durumunu stabilize 

edebilecek çözümler araĢtırılmıĢtır. Birinci Bölüm’de SSCB-Çin iliĢkilerinde ve Sovyet 

ulusal politikası bağlamındaki Çinli göçmenlerin durumları incelenmiĢtir. Ġkinci Bölüm 

altında Çinli göçmenlerin Rus Uzakdoğusu’na göç etmelerinin sebepleri, faaliyet türleri 

ve  etnik topluluklarının ana yönleri, aynı zamanda Rusya’nın izlediği göç politikası ve 

oluĢan göçmen sorunlarına iliĢkin çalıĢmalar yer almaktadır. Üçüncü Bölüm’de ise göç 

sürecinin yönetimi açısından Rusya- Çin sınır bölgesinde iĢbirliğinin geliĢimi konusu 

ele alınmıĢtır. 

Anahtar Kelimeler: Sovyet- Çin iliĢkileri, Rusya-Çin iliĢkileri, Rus Uzakdoğu, Çinli 

göçmenler, Rus-Çin iĢbirliği. 
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ABSTRACT 

This thesis deals with the situation of Chinese immigrants in Russia from the 

past to the present. Within the scope of the thesis, the reasons of the migration of 

Chinese immigrants to Russia and Russia-China relations, the migration policy pursued 

by the Russian government, the effect of bilateral relations on migration, the strategic 

partnership established and solutions that can stabilize the migration situation were 

investigated. In the first chapter, the situation of Chinese immigrants in the USSR-

China relations and in the context of Soviet national policy is examined. The second 

part covers the reasons for the migration of Chinese immigrants to the Russian Far East, 

the main types of activities and ethnic groups, as well as the migration policy pursued 

by Russia and the problems of migrants. In the third part, the development of 

cooperation in the Russian-Chinese border region in terms of the management of the 

migration process is studied. 

Keywords: Soviet-Chinese relations, Russian-Chinese relations, Russian Far East, 

Chinese immigrants, Russian-Chinese cooperation. 

 

 


