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1. Giriş
2016 Münih Güvenlik Konferansı’nda belirlenen dünyanın en tehlikeli on
çatışma bölgesinden ikisi Asya-Pasifik’te bulunmaktadır. Bunlar Güney Çin
Denizi ile Kuzey Kore’dir. Güney Çin Denizi›nde Çin ile komşu ülkeler toprak
konusunda anlaşmazlık yaşamaktadır. Çin Halk Cumhuriyeti, ada ve resifleri
de kapsayan 3.5 milyon kilometrekarelik alanın yüzde 90›lık bölümü üzerinde
hak talep etmektedir. Alanın bazı bölümlerinin Çin kıyılarına uzaklığı 800 kilometreyi aşmaktadır. Özellikle Vietnam ve Filipinler Çin’in hak talebine karşı
çıkmaktadır. Tartışmaya ABD’nin de müdahil olması sorunun çapının büyümesi tehlikesini beraberinde getirmektedir. Örneğin ABD’nin savaş gemilerini
ve B52 bombardıman uçaklarını bölgeden geçirmesi Çin’in sert tepkisine yol
açmaktadır.1
Kuzey Kore yönetiminin füze ve nükleer programı ise sadece bölgede
değil, uluslararası alanda da bir tehdit olarak algılanmaktadır. Kıtalararası
füze geliştirme çalışmalarına hız veren Kuzey Kore’nin son olarak bir uyduyu
uzun menzilli füzeyle uzaya fırlatması uluslararası yoğun tepkiye yol açmıştır.
Uluslararası topluluk bu tür füze denemelerinin arkasında gizli nükleer silah
1

Brian Kalman, ABD-Çin Çatışması: “Growing Militarization in the South China Sea” Global
Research, April 18, 2016, http://www.global research.ca/growing-militarization-of-thesouth-china-confrontation/5520564 (e.t.: 25.04.2016)
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programı bulunduğunu düşünmektedir. Pyongyang’ın nükleer kapasiteli orta
menzilli füzeler geliştirmesi halinde Güney Kore’nin doğrudan tehdit altına
girmesinden endişe edilmektedir. 2
Gilpinci realizmin ‘demir yasası’na göre aktörler ekonomik anlamda
güçlendikçe çevrelerini kontrol etmek isterler. Bu amaçla önce askeri bakımdan güçlenirler ve çevre alanlar üzerindeki etkilerini arttırırlar. 3 Bu kapsamda
Çin’in ekonomik, enerji ve ticaret güvenliği, çevresindeki alanda diğer güçler
tarafından kısıtlanmayan hareket serbestisine sahip olmasına bağlıdır. Uluslararası İlişkilerin önemli isimleri, özellikle realist gelenekten gelip büyük güç
mücadelesine odaklananlar Doğu Asya güç mücadelesinin gelecek açısından
ne kadar belirleyici olacağının altını bir süredir çizmektedir.
Nitekim bir örneğinin Ekim 2015’de gerçekleştiği ABD-Çin gerilimi,
Asya’daki güç gösterisi kapasitesinin sergilenmesinin bir yansıması olarak
değerlendirilmektedir. Gerilim, ABD’nin savaş gemisi USS Lassen’in Spratly
Ada Zinciri çevresinde Çin tarafından inşa edilen yapay bir adacığın yakınına
gelmesi ile başlamıştır. Bu kriz, gündemin Güney Çin Denizi Sorunu içerisinde Spratly Ada Zincirinin önemiyle ilgili yorumlarla, Güney Çin ve Doğu Çin
Denizi Sorunlarının teknik ayrıntılarıyla ve tarafların FON (Denizlerde Dolaşım Serbestliği) ve UNCLOS’a (BM Deniz Hukuku Konvansiyonu) yaptıkları
atıflarla dolmasına sebebiyet vermiştir.4
Çin, sürekli olarak ABD gibi bir süper güç olmak istemediğini vurgulamakta ve G2 (ABD+Çin) yakıştırmalarına itiraz etmekte; öncelikle de, süper
güç olma arzusu olan bir devlet görüntüsü vererek dünyadaki diğer büyük güçleri ve özellikle de komşularını rahatsız edip kendisine karşı ittifaklara girmesini istememektedir. İkinci olarak Pekin küresel siyasi, mali ve insani krizlerde
daha fazla sorumluluk almaktan kaçınmaktadır. Çinli yetkililer, dünyanın herhangi bir yerindeki soruna müdahale etsin etmesin ABD’nin nasıl yıprandığını görmektedir. Bunun yerine Pekin, herhangi bir süper gücün bulunmadığı
ve çok sayıda büyük güçten oluşan dengeli bir uluslararası sistem tahayyül
2
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http://www.dw.com/tr/i%C5%9Fte-d%C3%BCnyan%C4%B1n-en-tehlikeli-on%C3%A7at%C4%B1%C5%9Fma-b%C3%B6lgesi/a-19044989 12.02.2016
Robert Gilpin, “War and Change in World Politics”, (Cambridge: Cambridge University
Press, 1981).
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etmektedir. Böylesi bir sistemde, uluslararası krizlerle karşılaşıldığında Çin
istediği zaman ve şekilde yardım sunma düşüncesini gerçekleştirebilecektir.
Ancak Doğu Asya’ya gelindiğinde ise durum farklılaşmaktadır. Çin kendi
bölgesinde daha baskın ve etkili bir rol üstlenmeyi arzulamaktadır. Bu açıdan
Pekin, ABD’nin karşı ittifaklarla kendisini dengelemesini değil, bölge dışı bir
ülke olarak Asya’da daha sınırlı bir rol üstlenmesini beklemektedir. Çin’e göre
ABD, nasıl Avrupa’daki öncelikli inisiyatifleri AB gibi bölgesel örgütlere bırakıyorsa, Asya kıtasındaki siyasi ve ekonomik girişimleri ASEAN gibi bölgesel örgütlere veya ülkelere bırakmalıdır. Dolayısıyla Çin, ABD’nin geliştirdiği
Trans-Pasifik Ortaklığı (TPP) gibi projelere şüpheyle yaklaşmıştır.5
Çin güvenlik anlayışı toprak bütünlüğü ve ulusal egemenlik konularını
esas almıştır. Çin 2005 yılında çıkardığı Anti-Bölünme Yasası ile Tayvan’ın
Çin’den bağımsızlığını ilan etmesi durumunda kuvvet kullanma hakkını deklare etmiştir.6 Pasifik’i Çin’e bırakmak istemeyen ABD, Güney Kore, Japonya
ve diğer Güneydoğu Asya ülkelerine sağladığı garanti çerçevesinde hareket
etmektedir. Tüm bunlar Tayvan’da ve Güney Çin Denizi’nde gerçekleşebilecek çatışmaları işaret etmektedir. Çin’in stratejik güvenlik sorunları üç başlık
altında toplanabilir:7 İç güvenliğin temini ve idamesi, dışarıdan hammadde ithalatına bağlı ihracatın sürdürülmesi ve tampon bölgeler (eyaletler) üzerinde
kontrolün devam ettirilmesi. Çin’in iki tampon bölgesi olan Sincan ve Tibet’te
durum karışık olup bu bölgelerde bazı unsurlar Han Çin’i işgaline karşı kararlı şekilde direnmektedir. Çin bu bölgelerin kaybının, Hindistan’ın Himalayalar’ın kuzeyine çıkmasına yol açacağından endişe etmektedir.
Çin, yaşamak için etrafındaki denizlere bağımlıdır. Güney Çin Denizi
ve Doğu Çin Denizi kolaylıkla Çin’in bloke edilmesine imkân verir. Doğu
Çin Denizi, Kore’den Japonya ve Tayvan’a kadar yay şeklinde adalar hattıyla
çevrilidir. Güney Çin Denizi ise Tayvan’dan Filipinler’e, Endonezya’dan Singapur’a kadar daha kapalıdır. ABD Pasifik Komutanlığına ait 6. ve 7. Filosu
ile Çin’e karşı abluka uygulayabilir. Çin henüz ABD’ye karşı koyabilecek bir
deniz gücüne sahip değildir. Çin’in bu kapasitede bir güç geliştirmesi zaman
5
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Joseph A. Bosco, “Taiwan and China, A Ticking Clock”, The National Interest (03.03.2014),
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http://www.stratfor.com/weekly/state-world-assessing-chinasstrategy E.T.: 20.09.2017.
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alacağından, gerektiğinde ablukayı aşmak için gemilere karşı füzeler edinmektedir.8
2. Çin’in Askeri Gücü ve Geçit Vermeme (A2/AD) Stratejisi
Çin’in ABD ile çıkarlarının çatıştığı ve rekabet içinde olduğu bölge, petrol ithalatının büyük kısmını gerçekleştirdiği İran Körfezi ile birlikte, buradan
Çin’e uzanan hammadde nakliyatının ve tersine Çin’den işlenmiş madde ihracatının yapıldığı iki büyük denizdeki üç geçit ve civarıdır. Bunlardan ilki
olan Malakka Boğazı, Endonezya, Malezya ve Çin tarafından çevrilidir. Söz
konusu dar boğaz 805 km uzunluğunda olup ekonomik olarak Süveyş ve Panama kanallarına bedeldir ve Hindistan, Endonezya ve Malezya ile Çin’i birbirine bağlamaktadır. Dünya deniz ticaretinin yaklaşık dörtte biri bu boğazdan
geçmektedir. Boğaz, Singapur yakınlarında iyice daralır ve 2.8 km genişliğinde, büyük çaplı gemilerin zorlukla geçebilecekleri dar bir kanal haline gelir.9
İkinci Boğaz olan Lombok veya Sunda Boğazı ise Endonezya’yı kat etmekte
ve Hint Okyanusu’na açılmaktadır. Çin’in nihai hedefi bu deniz yollarını tamamen kontrol altına almak ve deniz kontrolüne uygun bir güç projeksiyonu
geliştirmektir. Bu bölgenin en büyük liman şehirlerinden biri olan ve Çin’in
1997 yılında Birleşik Krallık’tan devraldığı Hong Kong ise sık sık iç karışıklıklarla gündeme gelmektedir.
Çin’in esas gayesi, Güney ve Doğu Çin Denizi’nden başlayarak Batı Pasifik’teki ulaştırma hatlarını kontrol altına almak ve sonra bu kontrolü diğer
komşu denizlere yaymak, bunu yaparken de ABD’yi bahse konu denizlerden
uzaklaştırmak olarak ifade edilebilir. Çin’in egemenlik iddiası için çizdiği U
şeklindeki bölge Vietnam, Filipinler ve Malezya’nın münhasır ekonomik bölgelerini de kapsamaktadır.10 Çin halen ABD’nin muhtemel bir savaşta çevresine kuracağı ablukanın “ilk adalar zinciri” olan Büyük Sunda Adaları-Japonya-Filipinler-Tayvan hattını kıracak askeri yetenekler geliştirmektedir. Eğer
Çin bu hattı kırarsa Doğu Çin Denizi-Güney Çin Denizi-Sarı Deniz’i kontrol
edeceğinden, ABD’nin bir savaş anında Güney Kore’yi koruması imkânsız
hale gelecektir. Çin’in sonraki hedefi “ikinci adalar halkası” olan Japonya’nın
8
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doğusundan Guam ve oradan aşağıya Molukkan Adaları’na inen hattı kırmaktır. Çin bunu da başarırsa, ABD’nin Japonya ve Filipinler’e deniz desteğini
kesecektir. Askeri bakımdan zayıf olan Çin, halihazırda komşuları tarafından
sevilmemekte ve Hindistan, Japonya ve Rusya tarafından izole edilmiş durumdadır. Ancak tüm Çinliler, ülkeleri zayıfken neler olduğunu (1839-1842 arası
Birinci Afyon Savaşı ve 1945 gelişmeleri) çok iyi hatırlamaktadır. Öte yandan
Çin, bu halkalardaki ülkenin pek çoğunu tek tek tehdit ederek veya rüşvet vererek kendine çekme yetisine de sahiptir.11
Çin stratejisinin uygulama açısından esası olan iki unsur, aldatma ve hiledir. Eski devlet başkanı Deng Xiaoping’in 24 Karakterli Strateji de denilen
“Sakince gözlemle, durumun güvenliğini sağla, sorunlarla sakince mücadele
et, yeteneklerimizi gizle ve zaman kazan, düşük profil göstermede başarılı ol
ve asla liderlik iddiasında bulunma.” şeklindeki sözleri Çin stratejisinin nasıl
uygulanacağının göstergesidir. Çinli liderlerin iddiasız gibi görünen söylemlerine bakıldığında, uygulamalarında söz konusu konsepte uydukları anlaşılmaktadır. Çin’in güvenlik stratejisi 2014 tarihli Beyaz Kitap (White Paper)’da
açıklanmıştır. Buna göre Çin ‘barış içinde kalkınmayı’, bağımsız dış politikayı, savunmaya dayalı güvenlik politikasını hedeflemekte, hegemonyaya ve her
türlü güç politikalarına karşı olduğunu vurgulamakta ve de kendisinin hegemonya ve güç peşinde hiçbir zaman koşmayacağını iddia etmektedir. Çin kuvvetli bir ulusal güvenlik yapısı ve güçlü silahlı kuvvetler inşa etmeyi modernizasyon gayretlerinin ve barış içinde kalkınmanın güvenlik garantisi olarak
görmektedir. Beyaz Kitap’a göre Çin’in stratejik hedefi 2021 yılına kadar her
yönü ile orta derecede refahı yakalamış bir topluluk inşa etmektir. Çin’e göre
küresel ekonomik ve stratejik ağırlık merkezi Asya-Pasifik’e kaymaktadır. Asya-Pasifik bölgesinde ABD’nin yeniden dengeleme stratejisi uygulaması ve bu
bölgedeki askeri gücünü artırması, Japonya’nın askeri ve güvenlik politikalarını değiştirmesi, bölgedeki denizden komşu bazı ülkelerin Çin’e ait adaları ve
kayalıkları işgal etmesi, bazı ülkelerin Güney Çin denizinde Çin’e karşı askeri
faaliyetlerde bulunması, Kore yarımadasındaki istikrarsızlık, Tayvan’ın, Doğu
Türkistan’ın, Tibet’in bağımsızlığı için ayrılıkçı faaliyetler Çin tarafından güvenlik tehditleri olarak algılanmaktadır. Enerji ve doğal kaynaklar, deniz ulaştırma yolları ile ilgili çıkarların güvenliğine ilişkin sorunlar da Çin’in güvenlik
kaygılarını oluşturmaktadır.12
11
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Yine söz konusu kitaba göre aktif savunma Çin’in stratejik konseptinin
esasını teşkil eder ve bu konsept stratejik seviyede savunmanın, operatif ve
taktik seviyelerde ise taarruzun birleşimini kapsar ve savunmanın prensiplerini, meşru müdafaayı, taarruza taarruz ile karşılık vermeyi esas alır. Buna göre
Çin Ordusu’nun başlıca stratejik görevleri şöyledir:13
a. Çin’in kara, deniz ve hava sahalarındaki güvenliğini sağlamak ve egemenliğini korumak,
b. Anavatanın bütünlüğünü korumak,
c. Yeni alanlarda Çin’in bütünlük ve güvenliğini korumak,
d. Çin’in deniz aşırı çıkarlarını savunmak,
e. Stratejik caydırıcılığı sürdürmek ve nükleer karşı taarruzları gerçekleştirmek,
f. Çin’in politik güvenliğini ve sosyal istikrarını sürdürmek.
Söz konusu stratejik konsepte uygun olarak Çin küçük ve çok amaçlı
modüler kara birlikleri geliştirmeyi ve harekât alanı savunması yerine harekât
alanı ötesi (deniz aşırı harekât) intikale yönelmeyi amaçladığını ifade etmektedir. Buna paralel olarak, deniz kuvvetlerinin geliştirilmesinde de yakın denizlerin savunulması ile birlikte, açık denizlerin korunmasını da esas alan bir
kuvvet yapısı amaçlamakta; sürdürülebilir büyüme için okyanuslardaki deniz
ulaştırma yollarıyla ilgili çıkarlarını güvenceye almak için modern bir deniz
gücü oluşturmaya öncelik vermektedir. Çin dünyanın en kalabalık ordusuna
sahiptir; ordunun 2.300.000 aktif, 500.000 yedek personeli vardır. 2015 yılı
GSMH’nın yüzde 1.9’u savunmaya ayrılmıştır. 2016 yılı savunma harcamaları
ise 215 milyar dolar olup dünyada ABD’den sonra ikinci sıradadır. Çin’in savunma sanayi büyümekte, silah ihracatı hızla artmaktadır. SIPRI’ye göre Çin
2014 yılında sona eren süreçte silah ihracatını yüzde 88 arttırmış ve dünya
sıralamasında üçüncü ülke olmuştur. Çin’in silah ihracatının büyük bölümü
Pakistan’a ve Bangladeş’e gitmektedir.14
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Nejat Eslen, Küresel Güç Mücadelesi (IQ Kültür Sanat Yayıncılık, 2017), İstanbul, 59.
Eslen, Küresel Güç Mücadelesi, 60-61.
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Harita.1 : Doğu Asya Deniz Egemenlik İddiaları

Kaynak:..https://worldview.stratfor.com/article/chinas-latest-dynasty-fights-survival?utm_source= Facebook& utm_medium=social&utm_campaign=article
Çin kalkınmasını, her ne kadar “barışçı yükselme” diye adlandırsa da
kavramsal açıdan izlediği güç politikası “saldırgan realizm” olarak adlandırılabilir.15 Çin barışçı yükselme stratejisiyle hegemonya heveslerini gizlemeye
15

John J. Mearsheimer, “Can China Rise Peacefully?”, The Tragedy of Great Power Politics,
(geliştirilmiş basım, W.W. Norton & Company Inc., New York, 2014).
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çalışmaktadır. Çin ABD’ye tam anlamıyla rakip olabilmek için çok yüksek
büyümeyle geçireceği birkaç on yıla daha ihtiyaç duymaktadır. ABD haricinde
Çin’in yükselmesinden memnun olmayacak ülkeler arasına Japonya, Güney
Kore, Rusya ve Vietnam da katılacak, Çin’in söz konusu büyümesi huzur içinde gerçekleşmeyecektir. Çin’in askeri gücü halihazırda ABD’nin bulunduğu
seviyeden çok geridedir. Bununla birlikte ekonomisi ve askeri kabiliyetleri geliştikçe Çin’in etrafındaki toprak ve egemenlik sorunları karşısında daha saldırgan bir tutum alacaktır. Öte yandan ABD ile Çin arasında küresel seviyede
daha büyük çıkar sorunları yer bulunmakta; bu sorunların odağında ise Körfez
Bölgesi’nden Çin’e doğru giden ulaşım hatlarının ABD’nin kontrolünde olması yatmaktadır. Çin, Batı yarımkürede gittikçe ABD aleyhine gelişmelerin ve
güvenlik sorunlarının aktörü olmaktadır. Çin’in güç kapasitesini geliştirmesi
öncelikle Hindistan, Japonya ve Rusya gibi güçlü ülkelerle arasındaki farkı
açmaya ve kıtasal olarak kendisine karşı koyabilecek bir gücün olmamasına
odaklanacaktır. Güney Çin Denizi’ndeki sorunlara ABD’nin karışma hakkı olmadığını düşünen Çin’in iyice güçlendiğinde izleyeceği strateji ise, ABD’yi
Asya-Pasifik’in dışına göndermek olacaktır.16
Çin barışçı yükselme adı altında Sun Tzu’nun savaşmadan kazanma
stratejisinin modern biçimini uygulamaktadır. Temel çıkarlarına dokunulduğu anda Çin, askeri, ekonomik ve diplomatik yönden zorlayıcı politikalara
dönmektedir. Söz konusu temel çıkarlar, Tayvan, Sincan, Tibet ve komşularıyla olan özellikle deniz egemenlik sorunlarını içermektedir. Çin Güneydoğu
Asya’nın küçük ülkelerine karşı askeri üstünlüğüyle caydırıcılık sağlamakta
tereddüt etmemektedir. Örneğin Doğu Çin Denizi’nde Hava Savunma Tespit
Bölgesi kurmuştur. Kısacası, güç üstünlüğüyle kendi barışını dayatmakta, karşısındakinin karşı koyma isteğini kırmaktadır. Gerekirse savaşmak için kuvvet
projeksiyonunu hazırlarken, gerekmedikçe savaşmadan zafer kazanmak istemektedir. Bu nedenle caydırma ve zorlamayı savaştan kaçınmak için en güçlü
savunma mekanizması olarak görmektedir. Çin’in halihazırda askeri amacı
ABD ile savaşmak değil, bir kriz anında ABD donanmasının Güney Çin Denizi’ne girişini engellemektir. Bu amaçla bölge ülkeleri için Güneydoğu Asya’da
Finlandiyalılaştırma politikası uygulamakta, ABD’nin doğal müttefikleri olan
Vietnam, Malezya, Filipinler ve Singapur’u ekonomik-askeri baskı altına alarak, olası bir kriz anında tarafsız kalmaya zorlamaktadır. En büyük hedef ise
87 milyonluk nüfusuyla Güney Çin Denizi’ne tutunmaya çalışan Vietnam’dır.
16

Sait Yılmaz, Uluslararası Güvenlik (Kaynak Yayınları, İstanbul, 2017) 795-800.

NEW SECURITY ECOSYSTEM AND MULTILATERAL COST 211

Vietnam ve diğer sahildar devletler Güney Çin Denizi’nde hak iddia ederken,
Çin “dokuz-çizgili harita” ile “mavi ülke toprağı” olarak adlandırdığı bu denizin tümüne sahip olmak istemektedir. Bölgedeki ABD Pasifik Komutanlığı unsurları, özellikle uçak gemileri, bu ülkelerin halihazırda Finlandiya olmamak
için direnmelerinin en önemli dayanağıdır. Çin, Malakka Boğazı’nın ötesinde
Hint Okyanusu’na yakın Myanmar, Sri Lanka, Bangladeş, Pakistan ve Kenya
ile de ticari görünümlü ama liman kolaylıkları sağlayan ilişkiler kurmaktadır.
ABD’nin Çin’i açıkça çevreleme gibi bir Soğuk Savaş stratejisi bulunmamaktadır. On binlerce ABD’li öğernci ve işadamı Çin’de yaşamaktadır. Bununla
birlikte bölge ülkeleri silahlanma yarışı içindedir. ABD büyük bir deniz savaşında, Hindistan, Vietnam, Malezya, Singapur, Avustralya, Japonya ve Güney
Kore’yi yanında göreceğini ummaktadır.17
1991 Körfez Savaşı’ndan alınan dersler temelinde Çin silahlı kuvvetlerinin modernizasyonu 1993 yılında başlamıştır. Bu modernizasyonda askeri
yeteneklerdeki gelişmeleri ve üstün teknoloji şartlarını da dikkate alarak Çin
Ordusu’nun, belli bir coğrafi bölgede ve belli bir politik amaçla sınırlı kısa
süreli ve kesin sonuçlu savaşları kazanmayı mümkün kılacak şekilde yapılandırılması esas alınmıştır. Bu vizyonla birlikte kaynakların öncelikle deniz ve
hava gücüne aktarılması kararlaştırılmıştır. Ordunun komuta yapısı müşterek
harekât esaslarına göre yeniden yapılandırılmış olup silah sistemleri ve platformlar günün şartlarına göre modernize edilmektedir. Temmuz 2017’de Çin
donanmasının Rus donanması ile birlikte Baltık Denizi’nde tatbikat yapması
dikkatleri çekmiştir. 30 Temmuz 2017 tarihinde Çin Ordusu’nun kuruluşunun
doksanıncı yıl dönümünde icra edilen tören Çin’in modernize ettiği ordusunun
ve silah sistemlerinin güç gösterisine dönüşmüştür. Çin bilgi savaşlarında savaş
yeteneklerini geliştirmekte, uzay ve siber savaşlar için de hazırlık yapmaktadır.
Bu kapsamda hedef ülke olan ABD’nin Doğu Asya’daki kriz bölgelerine girmek için geliştirdiği yetenekleri karşılamak ve girişleri önlemek için anti-giriş
yetenekleri (A2/AD) kabiliyetlerini arttırmaktadır. Çin silahlı kuvvetlerinin
asıl gayesi, “çevresinde, özellikle denizlerde nüfuzunu arttırmak, jeostratejik
çevrelemeden kurtulmak ve daha sonra Afro-Avrasya coğrafyasında -ikmal ve
ihracat maksadıyla- daha geniş bölgelere açılımı sağlamak”tır.18
Taraflar arası tarihsel yaşanmışlıklardan kaynaklanan güvensizlikler sorunların derinleşmesine neden olmaktadır ancak asıl belirleyici unsur bölgede17
18

Yılmaz, Uluslararası Güvenlik, 795-800.
Eslen, Küresel Güç Mücadelesi, 58-63.
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ki devletlerin deniz altı zenginlikleri ve enerji kaynaklarını iktisadi güvenlikle,
iktisadi güvenliği de ulusal güvenlikle ilişkilendirmeleridir. Çin’in tartışmalı
deniz alanları üzerinde kontrol sağlamak için izlediği stratejiler (düşük yoğunluklu kuvvet kullanımından yapay adalar yoluyla aidiyeti sorunlu alanlar
üzerinde de-facto hâkimiyet kurmaya kadar değişiklik gösteren stratejiler)
bölgede hissedilen güvensizliği artırmaktadır. Bu güvensizliğin Doğu Asya
jeopolitik mücadelesini beslediği ve başta ABD olmak üzere tarafları yeni politikalar geliştirmeye ittiği bir gerçektir.19
3. ABD’nin Asya-Pasifik Güvenlik Stratejisinde Değişim
ABD’nin 2010 yılından itibaren görünürlük kazanan Doğu Asya jeopolitiğinin güvenliğini yönetmek için geliştirdiği Mihver/Pivot stratejisinin
diplomatik, ekonomik ve askeri ayakları mevcuttur. Diplomatik ayak, Washington’un bölgedeki geleneksel müttefiklerine (Japonya, Güney Kore, Tayvan, Avusturalya ve Yeni Zelanda) derin işbirliğinin süreceği yönünde yeni
teminatlar vermesine dayanmaktadır. Ancak bu teminatlar bölge ötesi yeni işbirliklerinin (ABD- Güneydoğu Asya Devletleri, ABD-Hindistan) oluşmasını
yadsımamaktadır. ABD bunun dışında strateji çerçevesinde Çin ile de diyalog
kanallarının açık tutulacağını, hatta bu kanalların güçlendirileceğini belirtmiştir. Bu nedenle strateji ilan edilir edilmez, bu politikanın Çin’le iyi ilişkiler
tesis etme politikası olduğu da iddia edilmiştir. Elbette Çin, Mihver stratejisinin bir diyalog rejimi oluşturma amacı taşındığından şüphelenmektedir.20 Bu
şüphenin en önemli nedeni stratejinin ekonomik ve askeri ayaklarının taşıdığı
dengeleme yani Pekin’i dışarıda bırakma mantığıdır.21 Mihver’in heyecana neden olan asıl ayağı ise askeriydi ve ABD’nin bölgedeki mevcut üslerindeki
askeri varlığını konvansiyonel olarak artırmasını, bölgeye sağladığı nükleer
caydırıcılık unsurlarını ve kuvvet gönderim yeterliklerini güçlendirmesini,
19
20
21

Vişne Korkmaz, “Amerikan Mihveri ve Çin’in A2AD Stratejisi Çerçevesinde Doğu
Asya Güvenliği”, BİLGESAM ANALİZ, 23.12.2015, http://www.bilgesam.org/Images/
Dokumanlar/0-451-20151222401271.pdf (e.t.: 30.04.2016)
Mehmet Öğütçü, Yeni Büyük Oyun: Neresindeyiz, Nereye Gidiyoruz?, (Doğan Kitap,
İstanbul, 2017).
Washington’ın Çin’in alım ve dış yatırım çekme gücünü dengelemeyi amaçladığı ve
güç/gündem koyma yeterliliğini kaybeden APEC yerine düşündüğü TPP (Trans-Pasifik
Partnership-Pasifik Ötesi Ortaklık) bu açıdan önemli bir adım olarak düşünülmüşse de
Trump yönetiminin ABD’yi bu anlaşmadan çekmesiyle akıbeti belirsizdir.
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müttefiklerine konvansiyonel ve nükleer caydırıcılık teminatı vermeye devam
edeceğini açıklamasını kapsamaktaydı.22
Güney Çin Denizi’nde üstünlük sağlamayı hayati çıkarlarından biri olarak gören Çin, izlediği muhafazakâr dış politikadan taviz vermemekte, son yıllarda bölgede sadece hak iddia etmekle kalmayıp, bir yandan askerî varlığını
artırırken diğer yandan da donanmasını güçlendirmektedir. Tüm bu gelişmeler,
kıyıdaş ülkelerin sınırlı kapasiteye sahip olmasına bağlı olarak bölgedeki dengelerin şekillenmesinde ABD’nin kritik bir rol oynamasına zemin oluşturmaktadır.
a. ABD Pasifik Komutanlığının Sorumluluk Alanı ve Görevleri
Dünya yüzölçümünün ve nüfusunun yarısını oluşturan 36 ülkenin bulunduğu Asya-Pasifik bölgesinde söz konusu ülkelerden beşi ABD ile müttefiktir.
Üç bin farklı dilin konuşulduğu ve kültürel, sosyal, ekonomik ve jeopolitik
olarak birbirinden farklı birkaç alanın bulunduğu bölge dünyanın en büyük
ordularından da birkaçını barındırmaktadır. ABD’nin ise bölgede Pasifik Komutanlığı (USPACOM) ve 7. Filo görev yapmaktadır. Bu komutanlığın görev
alanı ABD’nin Batı sahillerinden başlayarak Hindistan’ın batı sınırına ve de
Kuzey Kutbu’ndan Antarktika’ya kadar uzanmaktadır. Komutanlığın görevi,
bölgede ABD ve müttefiklerinin çıkarlarını korumak başta olmak üzere ulaşım
hatlarının güvenliğini ve istikrarın sürdürülmesini sağlamaktır. Bu görevin yerine getirilmesinde ABD devletinin tüm ilgili birimleri bu komutanlığa destek
vermektedir.
ABD’nin bölgedeki pozisyonu beş temel prensibe dayanmaktadır:

22

-

Anlaşmazlıkların barışçıl yollarla çözülmesi,

-

Barış ve istikrar ortamının devamı,

-

Uluslararası denizlerde seyrüsefer serbestisi sağlanması,

-

Anlaşmazlıklarda tarafsızlık ilkesinin benimsenmesi,

-

Uluslararası normlara ve hukuka saygı gösterilmesi.

Ueno Hideshi, “The Problems in the South China Sea”, Review of Island Studies, Haziran
2013, s.4 https://www.spf.org/islandstudies/readings/docs/b00004r.pdf E.T.: 23.09.2017
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Harita.2: USPACOM Sorumluluk Alanı

Kaynak:
http://www.pacom.mil/About-USPACOM/USPACOM-Area-of-Responsibility/
b. Trump Yönetiminin Trans-Pasifik Ortaklığı (TPP) Antlaşmasından Çekilmesi ve ABD Öncülüğünde Yeni İşbirlikleri
Trump’ın göreve geldikten üç gün sonra imzaladığı başkanlık kararnamesinde, ABD’nin Trans-Pasifik Ortaklığından (TPP) çekileceği yazmaktaydı. 4
Şubat 2016’da Obama’nın öncülüğünde ABD, Japonya, Malezya, Yeni Zelanda, Kanada ve Meksika’nın da aralarında bulunduğu 12 ülke tarafından imzalanan, ancak bu ülkelerin parlamentolarında henüz onaylanmayan anlaşma,
Trump tarafından rafa kaldırılmıştır.23 Bölgedeki ABD müttefikleri açısından
halihazırdaki durum jeostratejik bağlamda belirsizdir.
23

Seçim kampanyası döneminde orta sınıfa yönelik ciddi vaatlerde bulunan Trump, TPP’den
çekilme kararını “Amerikan işçileri için harika bir şey” sözleriyle değerlendirerek,
vaatlerinden birini yerine getirmenin “gururunu” yaşamıştır. Dünya ekonomisinin yüzde
40’ını oluşturan ülkelerin taraf olduğu anlaşma, dönemin ABD Başkanı Obama’nın Asya’ya
karşı attığı bir adım olarak görülmekteydi.
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Japonya, Hindistan, Avustralya gibi ülkeler savunma harcamalarını arttırmakla kalmayıp ortak hareket kapasitelerini de güçlendirme yönünde hareket
etmektedirler. Japonya Başbakanı Abe’nin göreve geldiği ilk günlerde ileri
sürdüğü, coğrafi olarak Japonya, Avustralya, Hindistan ve ABD’nin Hawaii
eyaletini birleştiren “güvenlik elması” konsepti yeniden canlandırılmaktadır.
Bahsi geçen ülkelerden üst düzey yetkililer Şubat 2016 sonunda Tokyo’da bir
araya gelerek ortak strateji konusunu görüşmüşlerdir. Söz konusu toplantıdan
bir hafta sonra da ABD Pasifik Kuvvetleri Komutanı Harry B. Harris’in söz
konusu ülkeler arasındaki işbirliğine dikkat çekmesi ve Çin’i ima ederek “güçlü ülkelerin küçük ülkeleri tehdit ve güç kullanarak zorlamalarına” karşı en iyi
çözümün deniz kuvvetleri arasında geniş kapsamlı bir işbirliği olacağını ifade
etmesi, bu ortaklığa ABD’nin de olumlu baktığını göstermektedir.24
ABD her ne kadar Başkan Obama’nın 2011’de ileri sürdüğü “Asya Açılımı”nın içini dolduramadıysa da hem Japonya ve Güney Kore gibi müttefikleri
nezdinde güvenilirliğini sürdürmek, hem de Asya-Pasifik’te Çin’e karşı bir
güç dengesi oluşturmayı istemektedir. Bunu da yalnız kendisi değil, olabildiğince geniş bir koalisyon içinde gerçekleştirmeyi hedeflemektedir.
Asya-Pasifik’in genelinde güvenlik riski algısında artış ve bunun doğal
sonucu olarak da savunma alanındaki yatırımlarda yükseliş söz konusudur.
Vietnam 2010-2015 döneminde silah alımlarını bir önceki beş yıllık döneme
göre yedi kat arttırmış ve başta Hollanda olmak üzere Batılı kaynaklardan
deniz kuvvetlerini güçlendirmeye yönelik alımlarını sürdürmektedir. Güney
Kore, 2016-2020 döneminde savunma harcamalarını 205 milyar dolar arttıracağını açıklamıştır. Seul yönetimi, Çin’in tüm itirazlarına rağmen Kuzey Kore
tehdidine karşı topraklarında Amerikan yapımı THAAD füze savunma sistemleri konuşlandırmıştır. Singapur ise, Güney Çin Denizi’ndeki çekişmenin dışında olmasına ve Kuzey Kore tehdidini de yakından hissetmemesine rağmen,
Asya-Pasifik’in en büyük savunma bütçelerinden birine sahip durumdadır.
F-16 projesi kapsamında hava gücü unsurlarını yenileyen Singapur, deniz kuvvetlerinde de kıyı görev gemilerini yenileyerek modernizasyona gitmektedir.
Asya-Pasifik’te Çin’in Vietnam’ı 1979’daki işgalinden bu yana ülkeler
arasında sıcak bir savaş yaşanmamıştır. Ancak buna rağmen, birçok noktada
tansiyon yüksek noktalarda seyretmeye devam etmiş ve Güney Çin Denizi’nde
24

Altay Atlı, “Asya-Pasifik’in Değişen Güvenlik Denklemi” [Changing Security Equation in
the Asia-Pacific], Analist, April 2016,76-79.
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oluşan durum nedeniyle de riskler iyice artmıştır. Bölgede sadece savunma
bütçeleri ve harcamaları artmamakta; siyasetçilerin söylemleri ve bu söylemlerle birbirlerini karşılıklı besler bir şekilde toplumlar nezdinde de milliyetçilik
yükselmektedir. Çin’in bölgede artan aktivizmine karşı, ABD’nin liderliğinde
bir koalisyon oluşturarak güç dengesini sağlama girişimleri, bölgeye istikrar
kazandırabileceği gibi güvenlikleştirmeyi (veya askerileştirme) arttırarak istikrarın bozulmasına da yol açabilecektir.25
Küresel hegemon rolünü oynamaya çalışan; ancak Asya-Pasifik ekseninde bu rolünün zayıfladığını gören ABD’de, Çin’in duruşu ve hedefleri ciddi
bir tedirginlik yaratmaktadır. Pekin’in Güney Çin Denizi özelindeki geniş kapsamlı emperyal hak iddialarının önüne geçemeyen, Kuşak-Yol Projesi’nin ilerlemesine ciddi bir engel teşkil edemeyen ve bölge ülkelerine kendisini “etken”
bir aktör olarak gösterecek ciddi bir ekonomik/siyasal alternatif sunamayan
Washington, klasik bir Çin ile Soğuk Savaş yaratısı olan “çevreleme” stratejisi çerçevesinde ve geleneksel müttefiklerinin yanına eklemlemeye çalıştığı
bölge ülkeleriyle “güvenlik” boyutunu ön plana çıkaran; ancak halklara sosyo-ekonomik bağlamda hiçbir şekilde dokunmayan bir yaklaşımla mücadele etmeye çalışmaktadır. Japonya, Güney Kore, Avustralya ve Malezya gibi
bölgesel müttefiklerinin yanına Çin’in büyümesinden endişe eden ve kendisi
de bölgesel bir hegemonya olma peşinde koşan Hindistan’ı ve hatta Çin’den
tehdit algılayan Vietnam’ı da eklemlemeye çalışan Washington, Filipinler gibi
geleneksel müttefiklerinden olan bir bölge ülkesiyle yaşadığı sorunlara karşın;
klasik anlamda “güvenlikçi” olduğunu ifade edebilecek şekilde donanma gücü
aracılığıyla askeri üslerinin varlığını önceleyen, füze savunma sistemleri ve
silah sistemleri ihracını da içeren bir işbirliği yaklaşımının üzerinde durmaktadır26.
Özellikle 2006 yılında yapılan anlaşma sonrasında Hindistan’la geliştirilen askeri/uzay teknolojisi anlamındaki işbirliği oldukça büyük bir öneme
haizdir. Zira Yeni Delhi; Çin’le toprak bazında sorunları da bulunan, ülkeyi
ekonomik ve askeri anlamda geçebilme potansiyeline sahip olan, teknoloji
yoğun bir üretimi içselleştirmeye çalışan ve Pekin’in kurguladığı Kuşak-Yol
Projesi’nden kendi çıkarları adına endişe duyan bir ülke olarak ABD’nin bölge
özelindeki doğal müttefiki olarak belirmektedir. Hindistan’ın BRICS (Brezil25
26

Atlı, 76-79.
Tüysüzoğlu, Göktürk, “Asya’da Düğümlenen Gelecek” - 30.10.2017 https://ankasam.org/
asyada-dugumlenen-gelecek/
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ya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika Cumhuriyeti) ve Şanghay İşbirliği
Örgütü (ŞİÖ) içerisinde Çin’le birlikte yer alması ve sistemsel “çok kutupluluk” arzusu, onu Pekin’le doğal müttefik haline getirse de söz konusu iki
ülkenin hegemonya beklentilerinin aynı bölge özelinde kesişmesi ve yine aralarında yaşanan gerek toprak tabanlı gerekse tarihsel ve siyasal gerilimler, Yeni
Delhi’yi Pekin’den çok Washington’a yakın tutmaktadır. Belirtmek gerekir ki;
Çin’in Pakistan’la olan işbirliği, Hindistan’da kızgınlık yarattığı gibi aynı zamanda Pekin’in Hindistan’a karşı kullandığı bir koz haline gelmektedir27.
4. Bölgedeki En Son Siyasi-Ekonomik Gelişmelerin Güvenliğe Yansımaları
Mayıs 2017’de Pekin’de çok sayıdaki devlet ve hükümet başkanları düzeyindeki protokolün katılımıyla düzenlenen bir törenle Çin’in devasa Kuşak-Yol Projesinin hayata geçirilmesi için başlangıç adımı atılmıştır. Törende
ABD resmi olarak temsil edilmemiş; Hindistan Başbakanı Narendra Modi ise
törene katılmadığı gibi, söz konusu inisiyatifi devlet egemenliğine aykırı olarak nitelemiştir.
Çin Komünist Partisi’nin 19. Kongresi 18-24 Ekim 2017 tarihleri arasında Pekin’de çok geniş güvenlik önlemleri altında gerçekleştirilmiş ve Kuşak-Yol Projesinin fikir babası olan Başkan Şi Jinping, ikinci başkanlık dönemi için Mao’da dahi bulunmayan bazı yetkileri uhdesine almıştır. Çin son yıllarda uluslararası sistemde paralel yapılar kurarak ABD önderliğindeki düzene
alternatif geliştirmeye çalışmaktadır. Pekin, mevcut uluslararası kurumlar ile
bağını devam ettirirken, bu kuruluşları kısmen tamamlayıcı kısmen de onlarla rekabet edilebilir bir mekanizma oluşturmaya çalışmaktadır. Bu çerçevede
öncülük ettiği bir dizi siyasi, ekonomik ve askeri örgüt ile dünya üzerindeki
nüfuzunu her geçen gün artırma gayretindedir. Çin merkezli organizasyon ve
mekanizmalar ile oluşan bir ağ ile Çin, var olan hükümetler arası kuruluşlardaki boşluklarını hedeflerken, özellikle dış politikalarında ve uluslararası kalkınma yardımı için ortak arayan marjinal ülkeleri dikkate almaktadır.
Şangay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ), BRICS gibi örgütlenmeler ile Kuşak-Yol
İnisiyatifi gibi projeler Çin’in bu stratejisi için önemli araçlar olarak değerlendirilebilir. Özellikle “İpek Yolu” projesi, Avrupa ve Batı Asya pazarları
27

A.g.m.
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ile Çin’in özellikle Kuzey ve Kuzeybatısını bağlayacak; Rusya burada, temel
oyuncu olarak sanki yolun ana duraklarından biri haline gelecektir. İpek Yolu
ve sunduklarının çeşitliliği ile potansiyeli o denli ağırdır ki, “stratejik risk
kelimesi hızla stratejik tehditlere dönüşmektedir”. Açıkça Rusya basit ve tek
yönlü (enerji yolları) ekonomik arayışlar üzerinden mazeret dillendirdiyse de
gerçekte ortaya çıkan, “dünyadaki pozisyonu”na yönelik olasılıklardır: Rusya
ve Çin’in seçtikleri yolun anlamı, Orta Asya’nın hem dünyanın kalbine dönüşmesi, hem de bu kalbe giren ve ondan çıkan damarların Pekin ile Moskova’nın
elinde bulunması anlamına gelmektedir. Bu durum ise açıkça dünyadaki ABD
hegemonyasının önüne büyük bir rakip çıktığı anlamına gelmektedir.
Harita.3: İpek Yolu Ekonomik Kuşağı ve 21. Yüzyıl Deniz İpek Yolu

Kaynak:
on-revealed/

http://thediplomat.com/2014/05/chinas-new-silk-road-visi-

Hindistan, sadece Asya’nın değil, 2011-2015 döneminde %14’lük payıyla tüm dünyanın en büyük silah ithalatçısı konumundadır. 2006-2010 ve 20102015 dönemleri arasında Hindistan’ın savunma harcamaları %90 arttırmış
olmasının esas sebebi Çin’in aktivizmi olarak görülmektedir. 21’inci Yüzyıl
Deniz İpek Yolu Projesi, Pakistan’ın Gwadar Limanı’nın bir kısmının bir Çin
firmasına ait olması ve bu durumun söz konusu limanı Çin donanmasının etkin
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bir şekilde kullanımına açık hale getirmesi ve de Ocak 2016’da Çin donanmasına ait gemilerin Sri Lanka’nın Colombo Limanına demirleyerek bu ülke ile
ortak tatbikat yapmaları Hindistan’ın tehdit algısının artmasına yol açmıştır.28
ŞİÖ, Pakistan ve Hindistan’ın katılımıyla tam üye sayısını altıdan sekize
yükseltmiştir. Çin, Avrasya coğrafyasında Rusya ile birlikte ŞİÖ’nün liderliğini yapmaktadır. Haziran 2017’de yapılan ŞİÖ Devlet ve Hükümet Başkanları
Zirvesi’nde Hindistan ve Pakistan eş zamanlı olarak tam üyeliğe kabul edilmişler, her ülkenin çıkarına hizmet edecek ‘çok merkezli’ dünya sisteminin önemi
vurgulanmıştır. Çin’in sınır sorunları başta olmak üzere (bkz. Harita.4) rekabet
içinde olduğu komşusu Hindistan’ın bu örgüte üyeliğinin güvenlik bağlamında ne gibi değişikliklere yol açacağı henüz netlik kazanmamıştır. Rusya’nın
teşviki ve Çin’in kabulü ile genişleyen ŞİÖ’nün bu genişlemeden kaynaklanan
nedenlerle etkinliğini kaybedeceğini düşünen önemli bir kesim bulunmaktadır. ŞİÖ’nün genişlemesi Pekin’in başarısı olarak değerlendirilebilir. Örgüt
sınırlarının Hint Okyanusu’na dayanması, geçen ay Pekin’de düzenlenen ve
28 devlet başkanının katılımıyla gerçekleşen “Yol-Kuşak İşbirliği Forumu” ile
beraber düşünülürse hiç kuşkusuz Avrasya kıtasında Çin’in nüfuzunun artmakta olduğu izlenimi oluşacaktır. ABD çok taraflılıktan uzaklaştığından dolayı,
ABD’den kalan boşluğu doldurmak niyetiyle Çin, uluslararası kurumlarda ve
küresel yönetim reformunda daha aktif bir rol oynamak gayesindedir. Yol-Kuşak Girişimi’nin kilit alanlarının birçoğuyla örtüşen ŞİÖ, özellikle de Pakistan’ın üyeliğiyle iddialı bir ekonomik proje olan Yol-Kuşak Girişimi’nin bir
güvenlik tamamlayıcısı olarak hizmet edebilecektir. Ancak, Yol-Kuşak Girişimi, Çin’in bölgesel, jeopolitik ve güvenlik alanlarındaki sorunlar ile daha fazla
uğraşmasını gerektirecektir. ŞİÖ’nün iki yeni üyesi olan Hindistan ve Pakistan
ise, örgütün uzlaşmaya varma kabiliyetini ve uyumunu zorlaştıracaktır29. Kısacası, örgütün genişlemesinin bazı sorunları beraberinde getireceği olasılığı
ile karşı karşıya kalınmaktadır. Bununla beraber bu genişleme Pekin açısından
başarı olarak da değerlendirilmektedir. 30
Pakistan’da ise Navaz Şerif hükümeti Temmuz 2017’de bir yargı darbe28
29
30

Atlı, 76-79.
Alexander Gabuev, Paul Haenle C. Raja Mohan, Dmitri Trenin, “Shanghai Cooperation
Organization at Crossroads: Views From Moscow, Beijing and New Delhi”, http://carnegie.
ru/commentary/71205, 9.06.2017.
Dinmuhammed,Ametbek,“ŞanghayİşbirliğiÖrgütü’nünAstanaZirvesiveÖrgütünGenişlemesi”,
22 Haziran 2017 https://ankasam.org/sanghay-isbirligi-orgutunun-astana-zirvesi-ve-orgutungenislemesi/
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siyle devrilmiş ve onun yerine kabinesindeki Petrol ve Doğal Kaynaklar Bakanı Şahid Hakan Abbasi başbakan olmuştur. Yeni iktidar döneminde Çin-Pakistan ekonomik koridorunun geleceği, İnci Dizisi Projesi kapsamında Çin
tarafından kiralanan Pakistan’ın Gwadar Limanı ile ilgili yeni bir karar alınıp
alınmayacağı ise henüz bilinmemektedir.
Bölgede ayrıca, Hindistan ve Japonya, Çin’in Orta Asya üzerinden Avrupa’ya ulaşan Kuşak-Yol Projesi’ne karşı atak başlatmıştır. Mayıs 2017’de Afrika Kalkınma Bankası’nın Gucerat’taki toplantısında Hindistan başbakanı Narendra Modi «Asya Afrika Büyüme Koridoru” projesini açıklamıştır. Bu projenin diğer bir büyük partneri ise Japonya olarak görülmektedir. “Koridor”un
Güney Doğu ve Güney Asya, Okyanusya ve Afrika’dan oluşan bir rotada ilerleyeceği, projenin serbest ticaretin maksimize edildiği bir Hint-Pasifik bölgesi
yaratmayı amaçladığı belirtilmiştir. Hindistan ayrıca “Kuzey-Güney Transport
Koridoru” projesi ile Rusya ve İran ile olan ticaretini arttırmak ve burada da
Çin’in etkisini dengelemeyi amaçlamaktadır. Hindistan’ın batı sahillerinden
St. Petersburg’a uzanacak bu koridor üzerinde çalışmalar devam etmektedir.31
Kuzey Kore’nin nükleer ve füze gelişiminin seyri ve kapsamı ise, bölge
güvenliğinde en acil üzerinde durulması gereken konu olarak ortaya çıkmıştır.
Kore yarımadasındaki sıkıntılı durum 2016 ve 2017 yıllarında daha da kötüye gitmiştir. Tüm yaptırım ve uluslararası kınamalara rağmen Kuzey Kore
liderliği, nükleer silah ve kıtalararası balistik füze teknolojilerini geliştirmeye,
bu silahların test atışını yapmaya devam etmektedir. Kuzey Kore’nin gücüne,
siyasetin doğasına ve mantığa ters bu uygulamalarının, bölgede Çin’e karşı
ABD’nin müttefiki olan Güney Kore ile Japonya’nın silahlı çatışmaya tutuşması için katalizör görevi görmesi maksadıyla silah lobisi tarafından kışkırtıldığı değerlendirilmektedir.

31

http://qha.com.ua/tr/siyaset/cin-in-ipek-yolu-projesine-japonya-ve-hindistan-dan-karsiatak/158089/
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Harita.4: Hindistan-Çin Sınır Gerginliği

Kaynak:https://worldview.stratfor.com/article/chinas-latest-dynasty-fights-survival?utm_source= Facebook& utm_medium=social&utm_campaign=article

222

YENİ GÜVENLİK EKOSİSTEMİ VE ÇOK TARAFLI BEDELİ

5. Sonuç Yerine: Güncel Asya-Pasifik Bölgesel Güvenlik Değerlendirmesi
Asya-Pasifik bölgesindeki güvenlik endişelerinin temelinde Çin’in altı
büyük deniz sorununun diplomatik yollarla çözümünün çok zor olması ve bunların zincirleme bir savaşı tetikleme olasılığı yatmaktadır. Bazı akademisyen
ve bürokratlara göre Üçüncü Dünya Savaşı’nın bu bölgede (eş zamanlı olarak
Orta Doğu ile birlikte) çıkması olasılığı diğer bölgelere göre daha fazladır.
Bölgedeki sorunlar içinde Çin’in sert güç kullanma olasılığının en yüksek olduğu senaryo Tayvan’ın işgaline ilişkindir. Çin’in kendi ülkesinin bir parçası
yapma hayalinden vazgeçemediği Tayvan, kendisini egemen bir devlet olarak
görmekte ve de bu konuda ABD’ye güvenmektedir. Çin, Güney Çin Denizi’ndeki Paracel Adaları için Vietnam’la, Spratly Adaları içinse Brunei, Malezya,
Filipinler, Tayvan ve Vietnam ile karşı karşıyadır. Doğu Çin Denizi’nde ise
Japonya ile Senkaku/Diaoyu Adaları sorunu yaşanmaktadır. Çin her iki denizi
de kendi egemenlik alanı olarak görmektedir. Öte yandan Çin’in Bhutan ve
1962 yılından itibaren Hindistan’la gerginliğe varan sınır sorunları bulunmaktadır. Hatta Hindistan ile 2017 yılı içinde sınır çatışmaları yaşanmıştır. Çin’in
bu sorunlarına ek olarak su kaynaklarına uzanmak için Tibet Platosuna uzanma istekleri görülmektedir. Kuzey ve Doğu Çin arasında kanallar, barajlar ve
sulama sistemleri ile boru hatları inşa edilmektedir. Çin’in Brahmaputra Nehri’ni Sarı Nehir’e yönlendirmesi durumunda bu, Hindistan ve özellikle Bangladeş’te önemli bir sorun haline gelebilir. Mekong Nehri akışında yapacağı
değişiklikler ise Kamboçya, Tayland ve Vietnam için büyük zorlukları doğurabilir. Çin’in uluslararası sorunları için tek taraflı hareket etme eğilimi, komşu
ülkelerle kısa sürede silahlı çatışmaya dönüşebilecek bir gerilimi potansiyel
olarak barındırmaktadır.32
Trump yönetimi için Asya-Pasifik meydan okumalarına gelinecek olursa,
Trump yönetiminin, Obama-H.Clinton yönetiminin aksine Çin başta olmak
üzere Asya-Pasifik bölgesine işbirliği odaklı değil, rekabet ve çatışma eğilimli baktığı görülmektedir. Bu kapsamda ABD ilk olarak TPP’den çekilmiştir.
Trump yönetiminden bölgeyi ilk ziyaret eden kabine üyesi, Savunma Bakanı
J. Mattis olmuştur. Kuzey Kore’nin 2017 yılında kıtalararası füze denemelerini daha da arttırmasıyla bölgede gerilim iyice yükselmiştir. ABD-Güney
Kore-Japonya üçlü güvenlik işbirliğinin söz konusu gelişmeden nasıl etkileneceği yakın vadede belli olacaktır. Çin’in trilyon dolarlık Kuşak-Yol projesinin
32

Yılmaz, 795-800.
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startının Haziran 2017’de verilmesiyle stratejik/jeo-ekonomik rekabet boyutu
iyice belirginleşen ABD-Çin ilişkilerinin giderek daha çekişmeli hâle gelmesi beklenmektedir. Tayland ve Filipinler’deki siyasi gelişmeler de Washington-Pekin arasında bir denge arayan bölge ülkeleri için yeni meydan okumalar
yaratmıştır. 33
Çin’in iç meydan okumaları ve bunların güvenliğe yansımaları düşünüldüğünde, Şi Jinping her ne kadar Çin tarihinde Mao ve Den Şiaoping’ten
sonra en güçlü üçüncü lider olarak kabul edilse dâhi34, Çin’de uzun yıllardan
beri biriken siyasi, ekonomik, sosyal sorunların büyük ve tehlikeli bir fay hattı oluşturduğu görülmektedir. Şi Jinping de çareyi, Deng Şiaoping tarafından
belirlenen ‘kolektif yönetim’ ilkesini terk ederek ülkeyi Mao usulü demir yumrukla yönetmekte bulmuştur. Şi döneminde on binlerce Çinli muhalif aktivist
tutuklanmış, Uygurlar ve Tibetliler üzerindeki baskılar artırılmış, ekonomik
reformlar durma noktasına gelmiştir. Mevcut siyasi durum, Çin’de sivil toplumun oluşmasını, yaratıcılığı ve gelişmeyi engelleyebilir ve bu da ülkenin orta
gelir tuzağından çıkmasını zorlaştırabilir.
Çin’in denizlerdeki stratejik hedefleri düşünüldüğünde, Çin’in -genişleyen çıkarlarını yansıttığı üzere- hızla bir kara gücü olmaktan, hibrit bir kara-deniz gücü olmaya evrildiği görülmektedir. Pekin bu çıkarların güvenliğini
sağlamak için kendi içinde ve uluslararası alanda baskılarla karşı karşıya kalmaktadır. Çin’in Orta Doğu enerji kaynaklarına olan bağımlılığı artmaktadır
ve karadaki boru hatları, denizden enerji naklini azaltmamaktadır. Bu bağımlılık ve Çin’in artan enerji ihtiyacı, bu ülkenin Hint-Asya-Pasifik bölgesinde
güvenli deniz yollarına olan gereksinimi artırmaktadır. Bu nedenle Çin, kriz ve
çatışma zamanlarında etkili olabilecek bir deniz gücü geliştirerek hasımlarını
caydırmaya ve güvenliğini sağlamaya çalışmaktadır. Çin diğer yandan Güney
Çin Denizi iddialarını da düşük seviyede tutarak herhangi bir dış müdahalenin
önüne geçmek istemektedir. Çin’in stratejik tutumunun seyrine bağlı olmaksızın deniz sahalarındaki egemenlik anlaşmazlıkları var olmaya ve önceliğini
korumaya devam edecektir. Çin deniz kuvvetlerinin gelişimi ise ‘gri bölge’
operasyonları da dâhil olmak üzere farklı yanıtlar verilmesine imkân sağlayacaktır.
33
34

http://www.iiss.org/en/publications/strategic%20dossiers/issues/asia-pacific-regionalsecurity-assessment-2017-e17e
Şi Jinping, kendi seçtiği halefini ortadan kaldırmış, ömür boyu başkanlığı hedeflemektedir.
ÇKP Genel Sekreterliği, Çin Devlet Başkanlığı, Çin Kurtuluş Ordusu Başkomutanlığı gibi 13
farklı ve en üst düzey görevi uhdesinde toplamıştır. Hatta Mao’nun elinde olmayan on yetkiyi
de beş sene içinde ele geçirmiştir.
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Çin’in Güney Çin Denizi’ndeki faaliyetlerine ABD ve Asya-Pasifik’in diğer ülkelerinin tepkilere bakıldığında; Uluslararası Daimî Tahkim Mahkemesi
(PCA) 12 Temmuz 2017 tarihinde Çin’in Güney Çin Denizi’ndeki egemenlik
iddiasının hukuka aykırı olduğuna hükmetmiştir35. Lahey’deki mahkemenin
kararında, Çin’in, Güney Çin Denizi sularında ve kaynaklarında tarihten gelen
ayrıcalıklı bir kontrole sahip olduğu yönünde herhangi bir kanıtın bulunmadığı
belirtilmiştir. Mahkeme, Çin’in Filipinler’in egemenlik haklarını ihlal ettiğine
ve yapay adalar inşa ederek bölgedeki mercan kayalıklarına ciddi zarar verdiğine karar vermiştir36. Bu kararın ardından Çin yeni yapay adalar inşa etmeye
son verse de önceden inşa ettiği adalarda altyapı geliştirme faaliyetlerine devam etmiştir. ASEAN ülkeleri bölgede serbest geçişi savunsalar ve bu yönde
hem kurumsal hem de ikili işbirliğine gayret etseler de bugüne kadar başarılı
olamamışlardır.
Çin’in artmakta olan siyasi-askeri gücü ve askeri dengenin kendi aleyhine bozulması, Hindistan yönetiminin endişelenmesine yol açmaktadır. Hindistan’ın ABD ve müttefikleri Avustralya ve Japonya ile bölgede giderek artan
diplomatik ve askeri yakınlaşması da başka bir belirsizlik faktörü olarak ortaya
çıkmaktadır. Haziran 2017’de Hindistan ŞİÖ’ye tam üye olduktan sonra Çin
ile ikili ilişkilerinin seyrinin nasıl olacağı henüz belli değildir.
Trump yönetimi altındaki ABD’nin Asya-Pasifik bölgesinde geleneksel
güvenlik politikalarında değişikliğe gidip gitmeyeceği konusu tüm bölge ülkeleri gibi Avustralya’nın da merakla takip ettiği bir husustur. Bununla birlikte
Avustralya’nın Çin’e karşı ABD ile müttefiklik ilişkisini sürdürmemesi için
35
36

h t t p : / / w w w. d w. c o m / t r / p e k i n - g % C 3 % B C n e y - % C 3 % A 7 i n - d e n i z i davas%C4%B1n%C4%B1-kaybetti/a-19395785
BM Daimî Tahkim Mahkemesi, Filipinler’in 2013’te yaptığı başvuruyu değerlendirmiş ve
2015’te de davayı görmeyi kabul etmişti. Petrol, doğalgaz ve balıkçılık açısından zengin
kaynaklara sahip Güney Çin Denizi’ndeki ada ve adacıklar, Tayvan, Çin, Brunei, Malezya,
Vietnam ve Filipinler arasında uzun süredir tartışma konusudur. Çin, Güney Çin Denizi’nin
tamamı üzerinde hak iddia etmektedir. Çin, devletler arasındaki uyuşmazlıkları barışçıl
yollarla çözmekle görevlendirilen Uluslararası Daimî Tahkim Mahkemesi’ne taraf ülkeler
arasında yer almaktadır. Mahkemenin kararı hukuki açıdan bağlayıcı olmakla birlikte
kararın uygulanmasını zorlayıcı, somut prosedürler bulunmamaktadır. Çin, Güney Çin
Denizi›nde yaklaşık 3 milyon kilometrekare büyüklüğündeki bölgenin yüzde 80›i üzerinde
hak iddia etmektedir. Pekin bu iddiasını 1940’lardan kalma bir haritaya (dokuz çizgili harita)
dayandırmaktadır. Bu denize kıyısı bulunan Filipinler, Malezya, Vietnam, Tayvan ve Brunei
ise söz konusu bölgenin belli bölümlerinin kendi egemenlik sahaları içinde olduğunu ileri
sürmektedir. Hammadde kaynakları açısından zengin olan bölge üzerindeki anlaşmazlık, Çin
ile ABD arasındaki ilişkileri de olumsuz yönde etkilemektedir.
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bir neden görülmemektedir. Hatta deniz güvenliğinde Japonya ve Hindistan ile
birlikte stratejik ortaklık ilişkisi geliştirmiştir.
Daha önceleri de Kuzey Kore’nin söz konusu faaliyetlerini engelleyebilmek mümkün olmadığı gibi, yakın vadede yine aynı maksatlı seçenekler
sınırlıdır. Pyongyang yönetimi, Batı’nın önleyici bir saldırısına muhtemelen büyük çaplı bir askeri karşılık verecektir. Bu da öncelikle Güney Kore
ve Japonya’nın ulusal güvenlikleri açısından çok ciddi tehdit oluşturacaktır.
Sorunun çözümlenemeyen niteliği devam etmektedir: Kuzey Kore’yi nükleer
ve füze programından vazgeçirmek adına ne yapılabileceği bilinememektedir.
ABD’nin Güney Kore’ye THAAD füze savunma sistemi konuşlandırması ise
soruna yönelik olası bir Çin-ABD işbirliğinin önünde en büyük engel olarak
görülmektedir.37
Kuzey Kore’nin nükleer silah ve kıtalararası balistik füze programı ile
Çin’in artmakta olan nükleer kapasitesi Asya-Pasifik nükleer düzeninde baskı
oluşturan iki ana unsur olarak ortaya çıkmaktadır. Trump’ın seçim kampanyasında ABD açısından Güney Kore ve Japonya’nın savunma maliyetlerinin
yüksek olduğu ile ilgili söylemleri bu ülkelerde endişeye yol açmıştır. Her ne
kadar ABD NPR38 programıyla kendi nükleer yeteneklerini geliştirmekte olsa
da onun müttefikleri ABD’nin bölgedeki ortak düşmanlarına karşı öteden beri
sağladığı caydırıcılığı günümüzde ne ölçüde devam ettireceğini merak etmektedirler.
Asya-Pasifik’teki askeri siber yetenekler göz önüne alındığında, yeni tür
savaşlara hazırlanan bölgede askeri siber yetenekler her zaman olduğundan
daha çok önem arz etmektedir. Çin, Hindistan, Rusya ve ABD Asya-Pasifik
bölgesinin büyük askeri-siber güçleridir. Bununla birlikte Avustralya, Japonya,
Güney Kore ve Tayvan da bu siber yeteneklerini oldukça geliştirmişlerdir. Bölge uluslarının farklı stratejik kültürleri ve doktrinleri, onların siber yeteneklerini geliştirme şekillerine de yansımaktadır. Rusya, Çin ve ABD muharebe
ortamında siber yeteneklerin kullanımı açısından birbirlerinden oldukça farklı
düşünmektedirler.
Sulu bölgesinde yoğunlaşan güvenlik tehditlerine bakıldığında, Mindanao-Sulawesi-Sabah üçgeni zayıf devlet yönetimi altında ya da hiç otorite bu37
38
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E.T.: 20.09.2017
Nuclear Posture Review.
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lunmayan boşluklara sahip bir bölge olup ideolojik motivasyonlu ayaklanmacı/hibrit terörist-suç örgütü grupların rehin alma başta olmak üzere her türlü
saldırgan eylemde bulundukları bir alandır. Bölge deniz seyrüsefer güvenliğini de tehdit etmektedir. Sulu Denizi’ndeki gruplardan birisi olan Ebu Sayyaf
grubu Filipinler ordusunun operasyonlarının ana hedeflerinden birisidir. Sulu
Denizi’ndeki rehin alma ve korsanlık suçlarına karşı Malezya, Endonezya ve
Filipinler hükümetleri güvenlik işbirliği yapmaktadırlar.39
Bölgede zayıflayan bir bölgesel güvenlik yapılanmasının yansımaları görülmektedir. ASEAN ve onun liderliğindeki çok taraflılık gerilim altına girdikçe, bölgesel güvenlik yapılanmasının ikili ve çok taraflı bileşenleri öne çıkmaktadır. Çin-Rusya, Japonya-Hindistan stratejik ortaklıkları ile ABD-Vietnam arasındaki derinleşen bağlar bu kapsamda sayılabilir. Çin’in Asya-Pasifik
güvenlik yapılanmasına ilişkin vizyonu yavaş yavaş belirginleşmekte ve daha
çok ekonomi odaklı bir alternatif sunmaktadır. Kuşak-Yol İnisiyatifi, Asya Altyapı ve Kalkınma Bankası ve İpek Yolu Fonu, bu bağlamdaki somut enstrümanlar olarak sıralanabilir. Çok muhtemeldir ki Çin, diğer ülkelerle söz konusu ekonomi odaklı çok taraflı inisiyatiflerini siyasi ve güvenlik alanına da taşıyacaktır. Asya-Pasifik bölgesinde bir yandan da bölgesel savunma ve güvenlik
diyalogları devam ettirilmektedir. 2002 yılında başlatılan IISS Shangri-La
Diyalogu, Jakarta Uluslararası Savunma Diyalogu, Seul Savunma Diyalogu
vb. toplantılar siyasi liderleri, üst düzey askeri ve savunma yetkilileri bir araya
getirerek güvenlik konularının tartışılmasına imkân sağlamaktadır.
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