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ÖZET 
Soğuk Savaş Dönemi ertesinde dünyada oluşan tek kutuplu düzenin ortadan kalkmaya 
başladığı ve güvenlik ortamında yeni dengelerin oluştuğunun emareleri görülmeye 
başlamıştır. Değişimde, ABD’nin Ortadoğu bölgesinde son 20 yılda kaybettiği enerji ve kendi 
iç sorunlarının ortaya çıkışı mutlaka göz önünde bulundurulmalıdır. Bu dönemde Rusya, 
askeri bir güç olarak yeniden bu ortamda yerini almış, Çin ise ekonomik olarak gösterdiği 
gelişmeleri askeri alana da yansıtma eğilimine girmiştir. 
 
Bu anlamda Avrasya Güvenlik Alanı’nda da yeni dengelerin oluştuğu ve bloklaşmaların ortaya 
çıktığı görülmektedir. Bloklaşmada, ABD ve İngiltere karşısındaki Çin ve Rusya’nın konumu ile 
ABD’nin yanına alacağı devletler giderek daha belirgin hale gelmektedir. Diğer bir konu ise AB 
ülkelerinin ne derece işin içinde olacağıdır. ABD’nin böyle bir ortamda daha önce olduğu gibi 
harekât ortamını şekillendirme yeteneğini yeniden gösterip gösteremeyeceği de merak 
konusudur. 
 
Diğer taraftan, son dönemde gerek ABD gerekse Rusya ve Çin tarafından icra edilen 
tatbikatlar yeni dönemin işaretlerini vermektedir.  Yine Baltık Denizinden başlayarak, 
Karadeniz ve Akdeniz’e uzanan “Üç Deniz Hattı” ile Asya Merkez Bölge ve Güney Çin 
Denizinin kontrolüne yönelik faaliyetler bu kapsamda incelenmesi gereken bölgeler olarak 
karşımıza çıkmaktadır. ABD’nin Rusya ile “Üç Deniz Hattı”nda Çin ile de Asya-Pasifik 
bölgesinde güç mücadelesine gireceği ve 1970’li yıllarda yaptığı gibi her iki ülkeyi bir araya 
getirmeyi önleyecek stratejiler gelişmek isteyeceği öngörülmektedir. Aynı şekilde Çin 
karşısında Japonya, Kore, Avustralya ve en önemlisi Hindistan gibi ülkeleri yanına almak 
istediği de anlaşılmaktadır. 
 
Bu çalışmada, bütün bu emareler analiz edilerek, Avrasya Bölgesinde yeni bloklaşma 
eğilimleri ve sıklet merkezi bölgeler incelenecek ve askerî açıdan geleceğe ilişkin sonuçlar 
çıkarılmaya çalışılacaktır. 
 
Anahtar Kelimeler: Güvenlik, Avrasya, Çin ve Rusya, ABD, Güç Merkezleri 
 
 
 



NEW BLOCKING TRENDS AND POWER CENTERS IN EURASIAN SECURITY 
 
SUMMARY 
After the Cold War Period, the signs of the unipolar order that emerged in the world began 
to disappear and new balances were formed in the security environment began to be seen. 
The energy lost by the USA in the Middle East region in the last 20 years and the emergence 
of its own internal problems must be taken into consideration. In this period, Russia took its 
place in this environment as a military power, while China tended to reflect its economic 
developments in the military field as well. 
 
In this sense, it is seen that new balances and blocks have emerged in the Eurasian Security 
Area. In the bloc, the position of China and Russia against the USA and England and the 
states that the USA will take with them are becoming more and more evident. Another issue 
is to what extent EU countries will be involved. It is also a matter of curiosity whether the US 
will be able to re-display its ability to shape the operating environment in such an 
environment as it did before. 
 
On the other hand the exercises carried out by both the USA, Russia and China in the recent 
period give the signs of the new era. Again, starting from the Baltic Sea and extending to the 
Black Sea and the Mediterranean, the "Three Seas Line" and the activities for the control of 
the Asian Central Region and the South China Sea are the regions that should be examined in 
this context. It is predicted that the USA will enter into a power struggle with Russia in the 
"Three Sea Line" and with China in the Asia-Pacific region and will want to develop strategies 
that will prevent the two countries from bringing both countries together, as it did in the 
1970s. Likewise, it is understood that he wants to take countries such as Japan, Korea, 
Australia and most importantly India against China. 
 
In this study, by analyzing all these signs, new blocking tendencies and weight center regions 
in the Eurasian Region will be examined and military conclusions will be drawn for the 
future. 
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Giriş  

Soğuk Savaş Dönemi ertesinde dünyada oluşan tek kutuplu düzenin ortadan kalkmaya 

başladığı ve güvenlik ortamında yeni dengelerin oluştuğunun emareleri görülmeye 

başlamıştır. Oysa bu dönemde silah sistemleri aşağı yukarı aynı kalmıştı (Orwell, 

2021:193,194).  

 

Oysa son 20 yıldır sadece silah sistemleri değişmekle kalmadı, güç merkezleri de 

gözlemlenebilir bir şekilde değişme gösterdi. ABD’nin “Medeniyetler Çatışması” gibi birtakım 

uydurma teorilerin cazibesine kapılarak, Ortadoğu bölgesinde son 20 yılda büyük enerji 

kaybettiği de görülmektedir. Bu süreç aynı zamanda ABD içinde iç sorunların ve kırılmaların 

da yaşandığı bir dönemdir. Bu dönemde Rusya askeri bir güç olarak toparlanarak yeniden 

ortamda yerini almış, Çin ise ekonomik olarak gösterdiği gelişmeleri askeri alana yansıtma 

eğilimine girmiştir. Çin ekonomisi 1990 yılında dünyanın 11. Büyük ekonomisi iken 20 yıl 

içinde sırasıyla; Brezilya, Rusya, İspanya, Kanada, İtalya, Fransa, İngiltere ve Almanya ve 2010 

yılında Japonya ekonomilerini geçerek, ABD’nin ardından dünyanın ikinci büyük ekonomisi 

olmayı başardı (Oktay, 2017:10) ve hızla ilerlemeye devam ediyor. Dünyada yaşanan 

pandemi ortamında birçok ülke negatif büyüme gösterirken kendini en hızlı toparlayan 

ülkenin Çin olduğu da bir gerçek. Bu ise Çin’i ekonomik anlamda daha da ileri çıkarıyor. Bu 

anlamda Avrasya Güvenlik Alanı’nda da yeni dengelerin oluştuğu ve bloklaşmaların başladığı 

görülmektedir. 

 

Bu denge ve bloklaşma ise olayları tek tek değerlendirmekten ziyade ancak bağlantı kurmak, 

hatta bunun da ötesine geçerek; Strateji Belgeleri, Zirveler sonucunda yayınlanan bildiriler ve 

gerçekleştirilen askeri tatbikatların ayrıntılı olarak analiz edilmesi ile anlaşılabilir. 

 

Burada göz önüne alınması gereken bir konu da geleceğe ilişkin öngörülerde “Farazilerin” 

ortaya konulmasıdır. Türk Dil Kurumuna göre Faraziye, varsayım demektir. Askerî açıdan 

yapılan planlamalarda ise yeterli bilgilerin mevcut olmaması halinde, doğru olacağı kabul 

edilen, bugünkü veya gelecekteki durum hakkında geçerli bir tahmindir (MT 101-5: 5-4). 

Planlamalarda çoğu zaman farazileri kullanmak zorunludur. Faraziyenin gerçekleşmemesi 

planın da çökmesi manasına gelir. Bu çalışmada da bazı farazileri kullanmak gerekecektir. 



Örneğin: Doğu Avrupa’da ve Karadeniz’de meydana gelebilecek bir çatışma ihtimalinde; 

Fransa ve Almanya’nın tutumu ile ABD-Türkiye ilişkileri önem kazanacaktır. Aynı şekilde 

Hindistan ve Japonya’nın alacağı taraf ile ABD ve Çin’in kendi içerisindeki olaylar ve her 

şeyden önemlisi Rusya ve Çin’in bir arada bulunup bulunmayacağı sorularının 

kesinleştirilmesi gerekecektir. Taraflardan birisinin muharebelerin gidişatına etki eden ve 

kuvvet çarpanı olabilecek bir silah sistemi geliştirmesi ise apayrı bir konudur. Bundan sonra 

ise belgeler ve bildiriler ile tatbikatların ayrıntılı olarak değerlendirilmesi gerekecektir. 

 

Nitekim NATO’ya üye 30 ülkenin devlet ve hükümet başkanlarının bir araya geldiği 2021 yılı 

NATO Zirvesinde (NATO Zirvesi Sonuç Bildirgesi, 14 Haziran 2021) ana gündem, askeri bir güç 

olarak ortaya çıkan Çin ve Rusya’ya karşı alınacak önlemler ile 2030 yılına kadar NATO’nun 

hedeflenen yapısı oldu. 

 

NATO liderleri Brüksel'deki zirvenin ardından yayımladıkları bildiride, Çin'i, Batı ittifakına 

karşı bir güvenlik riski olarak nitelendirirken, Genel Sekreter Jens Stoltenberg de üye ülkeleri 

Çin'e karşı birlikte hareket etmeye çağırdı. Çin’in yanına konulan bir diğer ülke ise Rusya idi. 

Bildiride Çin’in iddialı ve hırslı uygulamalarının mevcut uluslararası sisteme bir meydan 

okuma olduğu vurgulanırken, ordusunu hızla geliştirdiği ve Rusya ile askeri iş birliği içinde 

olduğu da ortaya konuluyordu. Bu ABD ve müttefiklerinin karşısına Rusya ve Çin’in konulması 

demekti. 

 

İç Hat Manevrası, bir savaş esnasında birden çok düşman veya saldırı ile karşı karşıya 

kalındığında, ilk aşamada daha zayıf olana karşı savunmada kalınırken, öncelikle “güçlü olanı 

bertaraf etmek”, sonra da “zayıf olana yönelmek” esasına dayanır. Bunu yaparken, bir 

yandan müttefik ilişkileri kurularak cephe kuvvetlendirilir; düşmanlar birbirinden ayrı tutulur, 

aralarında itilaflar oluşturulur ve çelişkilerden yararlanarak hasım taraf zayıflatılır. Bu 

noktada da ABD’nin, Rusya ve Çin’e karşı “İç Hat Manevrası” uygulayarak harekete geçtiği 

görülüyor. Bu konuda ise ilk aşamada hedef, askeri bakımdan daha güçlü gibi görünen Rusya 

gibi duruyor. Son günlerdeki ABD ve Rusya’nın, Donbas’a askerî yığınak yapması ve Karadeniz 

üzerindeki krizler nedeniyle karşı karşıya gelmesini ve ABD’nin Doğu Avrupa’dan Akdeniz’e 

uzanan hattaki tertiplenme ve faaliyetlerini de bu anlamda değerlendirmek gerekir.  

 



Aslında böylesi bir meydan okumanın işaretleri daha öncesinden verilmeye başlanmıştı. 

Haziran 2021 ayında icra edilen NATO Zirvesinin birkaç öncesinde ABD Başkanı Joe Biden bu 

yıl şubat ayında icra edilen, Münih Güvenlik Konferansında; “ABD geri döndü!” mesajı ile Çin 

ve Rusya’ya gözdağı vermişti (Biden, Münih Güvenlik Konferansı: 19.02.2021). Biden, “Çin ile 

rekabet çetin geçecek, Çin ile uzun vadeli stratejik bir rekabete beraber hazırlanmalıyız. Bu 

dönemde en önemli işlerimizden birisi ABD ve Avrupa’nın, Pasifik’teki çıkar ve değerlerini 

güvence altına almak olacaktır ve ABD bu rekabete hazırdır.” derken, Çin’in insan hakları ve 

demokrasiyi ihlal ettiğini ve ekonomide yarattığı haksız rekabetin farkında olduklarını 

söylemişti. Çin’in ardından Rusya’yı da eleştiren Biden’e göre Moskova, transatlantik ittifakı 

için Çin’den daha yakın bir tehditti. Öyleyse öncelik Rusya’ya verilecekti. Rusya, Çin’e göre 

daha az askeri harcama yapmasına rağmen, geçmişten gelen birikimi ve askeri kültürü 

nedeniyle Çin’e göre günümüzde daha güçlü bir askeri yapıya sahip görünüyor. 

 

Biden, ardından AB ülkeleri liderleri ile yaptığı çevrim içi bir toplantıda da Rusya ve Çin’e karşı 

birlikte çalışılması teklifinde bulunmuştu. 

 

Konunun analiz edilmesinde bunların da ötesine 2021 yılı başlarında yayınlanan, ABD Geçici 

Stratejik Güvenlik Belgesine kadar gitmek gerekir. Bunun asıl nedeni ise yapılan faaliyetlerin 

başlangıç noktasının her zaman bu belgeler olmasıdır. Stratejik dengeleri değiştirebilme 

yeteneğinde olan devletler planlamalar yapabilir (Murray, 2011:1-5). 

 

Yapılacak askeri değerlendirmelerde belgeleri mutlaka göz önünde bulundurmak gerekiyor. 

Bu anlamda, Ulusal Güvenlik Strateji Belgeleri de yapılacak planlamaların kaynağını teşkil 

etmesi açısından tehdit değerlendirmeleri ile bunlara karşı alınacak tedbirleri genel olarak 

ortaya koyar ve bütün çalışmalara yön verir. Bu yıl yayınlanan ABD Geçici Ulusal Güvenlik 

Strateji Belgesi de (ABD Geçici Ulusal Güvenlik Strateji Belgesi: 2021) daha ocak ayında bütün 

bu zirve ve bildirilerin kaynağını teşkil edecekti. Bu belgeye göre tertiplenmeler ve çalışmalar 

yapılıyor ve belge iyi analiz edilirse, bundan sonraki gerçekleştirilmeye çalışılacak faaliyetlerin 

emarelerini veriyor. Zaten belgenin yayılmasından sonra icra edilen faaliyetlerin, genel olarak 

belgede belirtilen hedefler doğrultusunda gerçekleştirildiği de açıkça ortaya çıkıyor. 

 



Belgede, meydan okumalar vurgulandıktan sonra Rusya ve Çin rakip olarak gösteriliyor ve 

müttefiklerle yapılacak ittifaklarla, Doğu Avrupa ve Hint-Pasifik bölgeleri sıklet merkezi olarak 

belirleniyor. Belgedeki şu cümleyi özellikle ortaya koymak gerekir: Hasımlarımızı caydırıp 

menfaatlerimizi savunurken, en güçlü askeri varlığımız Hint-Pasifik bölgesi ve Avrupa'da 

olacak. 

 

Belgenin giriş bölümünde dünya güvenlik ortamı tanımlanırken; Çin, Rusya ve diğer otoriter 

devletlerle büyüyen rekabet ortamının, zorluklar yanında fırsatları da beraberinde 

getirdiğinden ve bunların yaratıcı yaklaşımlar ve geniş bir anlayışla çözülebileceğinden 

bahsediliyor. Bu kapsamda ABD’nin Ortadoğu’da menfaatlerini korumak için yeterli gücü 

bırakarak; Çin ve Rusya’ya karşı Avrupa ve Pasifik bölgelerinde askeri varlığını artırması 

öngörülüyor. Buna göre de askerî açıdan ABD’nin, öncelikle Avrupa’da müttefikleri ile 

Rusya’yı etkisiz hale getirdikten sonra, Transatlantik İttifakı ile Hindistan, G. Kore, Japonya ile 

birlikte Çin’i alt etmeyi planladığı tahmin edilebilir. Kaldı ki, muhtemelen bu ittifaka, Çin’in bu 

bölgedeki genişlemesinden rahatsızlık duyan; Avustralya, Yeni Zelanda, Tayvan, Vietnam, 

Filipinler, Endonezya, Malezya ve Singapur gibi devletlerin de destek vereceği de 

düşünülmektedir.  

 

Günümüzde Çin’in artan ekonomik ve askeri gücü, ABD’yi bölgede yeni ittifaklar oluşturmaya 

yöneltiyor. Bu anlamda ABD, Çin’in karşısına Japonya, Güney Kore, Hindistan yanında 

İngiltere ile birlikte Avustralya’yı da almak ve bölgede yeni bir denge oluşturmak istiyor. 

Diğer taraftan Soğuk Savaş Döneminde “Kenar Kuşak Teorisi” ile çöküşe götürdüğü Sovyetler 

Birliğinde olduğu gibi, yeni bir kuşatma ile yeni rakibi Rusya’yı etkisiz hale getirme peşinde 

gözüküyor. Son dönemde bu bölgelerde icra edilen faaliyetler de bunu doğruluyor. Bir 

anlamda Ulusal Strateji Belgesinde belirtilen hedeflerin bütün ilgili kurum ve kuruluşlar 

tarafından alındığı, analiz edildiği ve uygulanmaya başladığı görülüyor. Buna ilişkin emareler 

ve icra edilen çalışmalar şu şekilde görülebilir. 

 

Rusya’ya Karşı Üç Deniz Hattı Projesi 

Strateji bir anlamda olaylar arasındaki bağlantıları bulup bundan gelecek için sonuçlar 

çıkarabilme sanatıdır. Çoğu zaman tek başına incelendiğinde bir anlam ifade etmeyecek 

olaylar bir araya getirilip değerlendirildiğinde bizlere anlamlı ip uçlarını verebilmektedir. Bu 



anlamda, Baltık Denizinden başlayarak Akdeniz’e ulaşan hat üzerindeki askeri tertiplenmeler, 

tatbikatlar ve hepsinden önemlisi enerji nakil hatlarının bir arada değerlendirilmesi de bizlere 

bu bölgenin geleceğine dair emareleri veriyor (Alpar, 22 Eylül 2020). 

 

ABD’de karar alıcılar dışında da Avrasya bölgesinin geleceğine ilişkin değerlendirmeler hep 

yapılıyor. Örneğin Brzezinski’nin, “Stratejik Vizyon” isimli çalışmasının başında; Çin’in 2025 

yılından önce ABD gücünü üzerine almaya hazır olup olmadığı ve ABD’nin Avrupalı geleneksel 

müttefikleri ile birlikte Türkiye ve Rusya’yı bölgesinde nasıl meşgul edebileceğinin cevaplarını 

aradığını ifade ederken, tam olarak kastettiği bu konu gibi görünüyor (Brzezinski: 2012: 1,2). 

Baltık Denizinden Akdeniz’e uzanan hattı ABD tertiplenmesinin buna ilişkin bir çalışma olup 

olmadığı elbette tartışılabilir ama ABD’nin bu bölgenin geleceğini dizaynına yönelik 

planlamalarının emareleri bünyesinde taşıdığı kesin. 

 

Nitekim bir süreden beri ABD buna yönelik yığınaklanma ve düzenlemeler yapıyor. Özellikle 

Polonya üzerindeki tertiplenmesi ile Yunanistan üzerinden Bulgaristan ve Romanya bağlantısı 

buna dair işaretleri gösteriyor. Yunanistan ülkesinde birçok üssü ABD’nin askeri birliklerine 

tahsis etmiş durumda ve böylece ülkesinin savunmasını tamamen ABD’ye teslim ederek 

kendi güvenliğini sağlayacağını ve bu durumdan fayda sağlayacağını düşünüyor. 

 



Bu dönemdeki uygulamalar değerlendirildiğinde, esas olarak yeni bir savunma ve çevreleme 

hattının oluştuğu ve özellikle enerji kaynaklarını ve stratejik geçiş koridorlarını kontrol 

ederek, hasım tarafı etkisizleştirmeyi hedef alan bir anlayışa geçildiği görülmektedir. Bu 

kapsamda Çin’in, Güney Çin Denizi ile engellenmesi planlanırken, Rusya için esas itibarıyla 

Baltık Denizinden güneye inen bir hat oluşturulmaya çalışıldığı anlaşılmaktadır. Baltık 

Denizi’nden Karadeniz’e ve buradan Bulgaristan ve Yunanistan üzerinden Akdeniz’e inen bu 

yeni hat “Üç Deniz Hattı” olarak isimlendirilmektedir. 

 

Bu stratejik planlamalarda, Avrupa’ya giden enerji kaynaklarının kontrol edilmesinin esas 

alındığı da göze çarpmaktadır. Yani bir anlamda Mackinder’in ortaya koyduğu “Kalpgah 

teorisi” biraz değişerek; “Enerji kaynaklarını ve hatlarını kontrol eden dünyayı kontrol eder.” 

şekline dönüştürülmektedir. Baltık Denizinden ve Polonya’dan başlayan hattın, güneye doğru 

Romanya ve Bulgaristan üzerinden Yunanistan ve Kıbrıs’a uzandığı görülmektedir. Bu bir 

bakıma tıpkı kuzey bölgede olduğu gibi, Akdeniz’deki doğal kaynakların kontrol edilmesi de 

demek. ABD, Ulusal Güvenlik Stratejik Belgesinde belirtilen, “Doğu Avrupa Sıklet Merkezi” 

oluşturma düşüncesini bu bölgede büyük bir oranda tamamlamış gibi görülüyor. Bu anlamda 

da özellikle İsrail yanında Yunanistan’ın da kullanıldığı ve bu ülkede Akdeniz’den başlayarak 

birçok üs elde ettiği ve Karaağaç üzerinden Bulgaristan ve Romanya hattına yayılmaya 

çalışıldığı anlaşılmaktadır. Ancak Rusya buna karşı ABD’den daha hazırlıklı görünüyor ve kendi 

yakın çevresinde başka bir kuvveti istemiyor. ABD’nin yanındaki güçlerin analizi yapıldığında 

da sayıca çok ülke var gibi görünürken ayrıntılı incelemede bunların kuvvetli ordulara sahip 

olmaktan uzak olduğu kolayca ortaya çıkıyor. ABD’nin bölgedeki en güçlü NATO müttefiki 

olan Türkiye ile yaşadığı sorunlar ise planlamaların başarıya ulaşmasındaki en büyük 

handikap gibi duruyor. 

 

Son Dönemde İcra Edilen Tatbikatların Verdiği Mesajlar 

Uygulamalarda genellikle tatbikatlar gelecekte beklenen tehditler üzerine planlanır ve bunu 

karşılayacak manevralar üzerine yoğunlaşır ve gelecekteki harekâtlara ilişkin emareler verir. 

Aslında her tatbikatın bir mesajı vardır ve tatbikatlar yalan söylemez! (Alpar, 2021: 15-44). Bu 

kapsamda son dönemde icra edilen tatbikatlarda ABD, bu bölgede Rusya’yı etkisiz hale 

getirmek için, İngiltere yanında Mısır’dan başlayarak; İsrail, Yunanistan, GKRY ile birlikte 



Bulgaristan, Romanya, Ukrayna ve Polonya ile bölgedeki kendisine müzahir diğer küçük 

devletleri bir araya getirmeyi planlıyor. İcra ettiği faaliyetler de zaten bu doğrultuda. 

 

Diğer taraftan son birkaç yıldır icra ettiği tatbikatlar göz önüne alındığında Rusya buna çoktan 

beri hazır görünüyor. Pasifik Filosunun yanı sıra, Kuzey Filosu ile Baltık Filosunun katılımı ile 

icra ettiği “Okyanus Kalkanı” tatbikatı ile Kuzey Kutbuna yönelik kontrolünü güçlendirmeyi 

hedeflemekteydi. 2020 yılının ağustos ayında tamamlanan bir tatbikatta Rus donanması, 

Kuzey Kutbu civarında yeteneklerini sergiledi ve bu bölgedeki geleceğe yönelik varlığını ve 

düşüncelerini ortaya koydu. Baltık Denizinde başlayan ve Rusya’ya bağlı Çukotka ve ABD’ne 

bağlı Alaska arasında geniş bir alanda icra edilen tatbikat adeta bir gövde gösterisine 

dönüştü. 

 

Ruslar geleceğe yönelik hazırlıklarını aksatmadan sürdürüyor ve tatbikatlar bunun için bir 

fırsat oluşturuyor. Füze kruvazörü Varyag, gemilere karşı üretilen “Vulcan” füzeleri 

fırlatırken, Omsk denizaltısı da yine gemilere karşı kullanılan “Granit” füzelerini denedi. 

Fırlatılan füzelerin 320 kilometre ile 450 kilometre arasında değişen çeşitli hedefleri başarıyla 

vurduğu tespit edildi. Rusya’nın ses hızının 9 misline ulaşabilen hipersonik füzelerinin 

yaşanması muhtemel muharebelerde bir kuvvet çarpanı olarak etkili olabileceği kesin. Rusya 

bu tatbikatlar esnasında gelecekte olası çatışmalardaki ihtiyaçları da tespit ediyor ve ihtiyaç 

duyulan alanlarda askeri teknolojisini geliştirmek için bu tatbikatları bir fırsat olarak 

kullanıyor.  

 

ABD, Kanada, Norveç gibi ülkeler ise Rusların bu girişimlerine karşılık vermeye çalışıyor. 

Ancak ABD tarafından icra edilen tatbikatlar Ruslara nazaran daha küçük kalıyor. ABD, Arktik 

bölgesinde savunmayı Kanada’nın üzerine yıkmış gibi. ABD’nin Kuzey Kutbuna en yakın hava 

üsleri Grönland adasında yer alıyor ve burada Soğuk Savaş döneminde bulundurduğu 

unsurlarını oldukça azaltmış durumda. 

 

Sonuç olarak; Baltık Denizi kontrol ettiği ve etkilediği bölgeler itibarıyla, Akdeniz ve Karadeniz 

ile Güney Çin Denizi dünyanın geleceğinin belirleneceği bir alan olarak öne çıkmaktadır. Bu 

bölgeler Çin ve Rusya’nın kontrol edileceği ve kuşatılacağı alanlardır. Baltık Bölgesini, 

Karadeniz, Akdeniz ve Arktik Bölgesi ile beraber değerlendirmek gerekir. Bu durum gerek 



tatbikatların yapılış şekli ve yapıldığı alanlar, gerekse ABD ve Sovyetler Birliğinin kuvvetlerini 

konuşlandırmalarıyla artık kendini iyice belli etmektedir. ABD’nin enerji nakil hatları üzerinde 

kontrol sağlama çalışmaları ile Polonya, Romanya, Bulgaristan, Yunanistan ve Akdeniz’deki 

faaliyetlerini de bu kapsamda değerlendirmek gerekir. 

 

Diğer taraftan ABD ve NATO’nun hayali düşmanlarla güç kaybettiği bir dönemde, Çin ve 

Rusya kendisini toparladı. Bu toparlanma yapılan tatbikatlarda bu durum açıkça kendisini 

gösteriyor. ABD Deniz Enstitüsünde bir makale yazan Amiral Michael McDevith, “ABD hala 

dünyanın en güçlü donanma gücü olduğuna inanıyor ancak Çin hızla Amerika’ya yetişiyor. 

2030 yılında Çin donanması dünyanın en güçlü donanması olacak.” değerlendirmesinde 

bulunması bu gerçeğin mecburi bir ifadesi gibi. Üst düzey bazı ABD yetkililerin de bunu sözlü 

olarak defalarca ifade etmelerine rağmen, uygulamada tedbir alınmadığı görülüyor. ABD, 

Ortadoğu’da içine sokulduğu bataklıktan bir türlü kendisini kurtaramıyor. Üstelik bu bölgede 

en güçlü NATO ülkeleri arasında yer alan müttefiki Türkiye ile sorunlar ve kırılmalar yaşıyor. 

Türkiye haricindeki müttefik olarak seçtiği ülkeler ise yeterince güçlü olmaktan oldukça uzak 

duruyor.  

 

ABD’nin bu bölgede kendisine müttefik olarak gördüğü Fransa ve Almanya ise konuya ilgisiz 

görünüyor. Özellikle Fransa, konuyu sadece ABD’ne bırakıp Akdeniz ve Afrika’daki çıkarlarına 

yönelmiş durumda. Macron açıkça, NATO’nun Rusya’ya yönelmek yerine, Fransa’nın Afrika 

ve Akdeniz’deki operasyonlarına destek sağlaması gerektiğini ifade etti. Üstelik kendi 

çıkarlarını gerçekleştirmek için yaptığı uygulamalar NATO’yu bölüyor. Fransa’nın Avustralya 

ile anlaşmanın iptal edilerek Pasifik’ten dışlanması ise kırılmayı daha da derinleştirmiş 

durumda. ABD, her iki dünya savaşında da savaşa sonradan girerek dünya liderliğini ele 

geçirmişti. Bir anlamda savaşa önce giren yıpranmış ve geride kalmıştı. Bu durumda 

gelecekte olabilecek bir çatışma da ilk girenler kaybedecek görünüyor. Bu durumda ilk savaşa 

kimler sokulacak? Hindistan, Japonya, İngiltere veya Fransa böyle bir riske girebilir mi?  

 

Avrupa’nın güçlü desteğinden uzak kalan ABD’nin ise bölgedeki güçsüz ve küçük devletlerle 

Rusya ve Çin’e karşı gerçekleştirdiği faaliyetler ise Rusya veya Çin tarafından tarafından pek 

dikkate alınır gibi görülmüyor.  



Oysa Çin’in, Rusya ve İran ile gerçekleştirdiği tatbikatlar, ABD yönetimine karşı güçlü mesajlar 

gönderiyor. Çin’in Pakistan ile işbirliği faaliyetleri ile Afganistan üzerinde son dönemde artan 

gücü ve İran’ın Rusya ve Çin ile tatbikatları bir arada değerlendirildiğinde ortaya yeni bir 

hattın çıktığı da görülüyor. Çin’de tıpkı silah teknolojisi alanında kendini aşıyor. Birçok 

konuda muazzam gelişmeler gösteriyor ve bunu da tatbikatlarda açıkça gösteriyor. İhtiyacı 

olan tek şeyin ise sadece biraz zaman olduğu açık. 

 

Çin’e Karşı Dengede Hindistan Faktörü 

Batı’nın, kendi uygarlığı haricindeki havzalarda “kültürel dinamizmi” bir tehdit olarak 

algıladığını artık bilmeyen kalmadı. İngiliz tarihçi Arnold Tonybee, medeniyetten ne 

anladığını, Batı, İslam, Uzak Doğu ve Hint Medeniyetlerini sınıflandırmasını yaparak 

açıklamıştı (Tonybee, 1988).  Bernard Lewis’in, 1990 yılında yayımlanan “Müslüman Öfkenin 

Kökenleri” (Lewis, 1990: 45-60) ve ardından Samuel Huntington’un “Medeniyetler Çatışması 

ve Dünya Düzeninin Yeniden Kurulması” isimli çalışmaları (Hungtington, 2001: 108-122) ile 

kültürleri birbirine düşman etmeye yönelik projeler daha da geliştirildi. ABD’nin küresel 

üstünlüğü bugün tehlikede ise bunda Huntington’un büyük rolü ve hatası var. Bugün için aynı 

hataya Hindistan’ın düşürülmeye çalışıldığı görülmektedir. Yeni kurban olarak Hindistan 

belirlenmiş gibi. 

 

 

Zaten çatışma alanı yaratmak için en uygun ülke de Hindistan gözüküyor. İslam ülkeleri ile Çin 

arasında yer alan Hindistan’ın konumu ve son dönemde giderek artan tutum değişikliği iyi 

analiz edildiği zaman, neden çatışma alanlarının da Hindistan merkezli olarak gerçekleşmeye 

başladığı daha iyi anlaşılıyor. Hindistan’ın komşu ülkeleri ile bilinçli olarak bugüne kadar 

taşınan sorunlarında, Hindistan’a bir miktar taviz verildiği takdirde bunun kolaylıkla 



başarılabileceği değerlendirilmiş olmalı ki Çin’in karşısına çıkarılabilecek ülke olarak bu ülke 

seçilmiş gibi. Zaten Çin’e karşı olan dengede en önemli ülke de Hindistan olarak gözüküyor. 

ABD açısından en kötü senaryo ise Çin-Hindistan yakınlaşması. Ancak günümüzde bunun 

gerçekleşme olasılığı giderek düşüyor. Hindistan’ın Çin’le ilişkileri, her iki ülkenin yanında 

Asya kıtasının ve hatta dünyanın geleceğini belirleyecek gibi. 

 

Güney Çin Denizine Yönelik İttifak Arayışları 

Bölgede rekabetin alevlenmesine neden olabilecek belli başlı problem unsuru olarak, “Doğu 

Çin Denizi’ndeki hegemonik mücadele” görülüyor. Doğu Çin Denizi’nde Sankaku adacıkları 

üzerinden sürdürülen tartışmalı bir egemenlik problemi bulunuyor. Bununla beraber Güney 

Çin Denizi’nde adalar üzerinden yaşanan egemenlik mücadelesi de bir başka önemli rekabet 

unsuru. Çin’in, Güney Çin Denizi’nin tamamında egemenlik iddiaları, bölge sularına komşu 

Filipinler, Vietnam, Malezya, Brunei, Tayvan, Endonezya gibi ülkelerde endişe yaratıyor. Çin 

Denizi bu açıdan önümüzdeki dönemde bir sıklet merkezi olarak karşımızda duruyor. 

 

Güney Çin Denizi, yaklaşık 3 milyon kilometrekare alanı ile küçük bir okyanus gibi. Her 

hâlükârda, Çin’in, Güney Çin Denizinin büyük çoğunluğunu kendisine ait olarak görmesi ve 

askeri gücünü bir baskı aracı olarak kullanması, bölge ülkelerini Çin’den uzaklaştırıyor. Hatta 

bunun ilerisinde ittifak arayışlarına yönlendiriyor. Çin, 1947 yıllarından kalma bir haritaya 

dayanarak bu denizin yüzde 80’i üzerinde hak talebinde bulunuyor. Bu denize kıyısı olan 

Tayvan, Brunei, Malezya, Filipinler ve Vietnam gibi ülkeler ise denizdeki bazı bölümlerin 

kendi egemenlik sahaları içinde olduğunu belirtiyor.  Bu anlaşmazlıklar esas itibarıyla; Spratly 

(Nansha), Paracel (Shisha), Pratas (Tungsha) adaları, Natuna Adaları ve Scarborough Sahili 

civarında devam ediyor. Çin’in, bu denizde Vietnam ve Filipinler ile de çatışma alanları var. 

 

Çin bu bölgede uluslararası alanda artan ekonomik ağırlığını, askeri alana da taşıyor. Bölge 

ülkelerinin bu bakımdan Çin’e bağımlılığı da giderek artıyor ve bu Çin’in bölgedeki en önemli 

avantajı. 

 

“Güç Dengesi” göz önünde bulundurulduğunda giderek keskinleşen ABD-Çin rekabeti 

bağlamında, Çin’in askeri gücünü ön plana çıkarması hususunda itidalli olması bekleniyor. 

Çünkü ABD ordusu hâlâ küresel açıdan yüksek manevra kabiliyetine sahip ve teknolojik 



açıdan son derece sofistike bir silahlı güç görünümünde. Ancak ABD gücünde bir gerileme 

olduğu da açıkça ortada.  

 

ABD hâkimiyeti giderek ortadan kalkmasına rağmen Amerikan karşıtı duygular devam ediyor. 

Her ne kadar Amerikalılar sık sık Çin’deki yolun belirsiz geleceğin anahtarı olduğunu iddia 

etseler de aslında güven kaybeden ve belirsizlik kuramı ile eşit hale gelen Amerika’nın kendisi 

gibi gözüküyor (Khanna, 2008:430,431). Giderek kendisini geliştiren Çin açısından zaman 

lehine işliyor gibi ve bu konuda tarih boyunca “işini zamana yayarak sabırla başarıya ulaşmış” 

olan “Çin Zihniyeti” geçerliliğini koruyor. 

 

Çin liderliğinin, ekonomik kalkınmaya yönelerek, diğer hususlarda düşük profilli bir süreç 

izlemesinin altında yatan temel nedenlerden biri de askeri modernizasyon açısından henüz 

istenilen seviyeye gelinmemiş olması. Çin’in askeri alanda başlattığı reformların hayata 

geçirilmesi ve sürdürülmesi sonucunda, 2035 yılına kadar ulusal savunma 

modernizasyonunun tamamlanması hedefleniyor. Şimdi bu hedefler daha da beriye alınmış 

durumda. Yine bu dönemde Çin’de "nükleer caydırıcılık" üzerinden başlayan bir tartışma 

çerçevesinde Çin’in, ABD’nin agresif kuşatmasına karşılık, nükleer gücünü artırması gerektiği 

savunuluyor. Reuters’in haberine göre; Çin Devlet Güvenlik Bakanlığına bağlı “Çin Modern 

Uluslararası İlişkiler Enstitüsü” (CICIR) tarafından hazırlandığı iddia edilen bir raporda, 

Çinliler, “yükselen bir düşmanlık dalgasıyla karşı karşıya oldukları” belirtilirken, iki küresel güç 

arasında, içerisinde silahlı bir çatışmayı da barındıran “en kötü senaryoya” hazırlanılması 

gerektiği vurgulanıyor.  

 

Çinliler henüz bir savaşı istemiyor ancak birçok konuda da artık giderek daha cesur 

davranıyor. Güney Çin Denizindeki faaliyetleri bunun en açık göstergesi. Şu aşamada 

ihtiyaçları olan tek şey zaman. Zamanın kendi lehlerine işlediğini düşünüyorlar ve göstergeler 

her geçen gün Çin’in giderek güçlendiğine işaret ediyor. Çin, NATO Zirvesinde kendisine 

yönelik getirilen eleştirilere sert bir dille karşı çıkıyor ve Çin tehlikesinin abartıldığını iddia 

ediyor.  

 

Şimdilik taraflar bu mücadele için açık veya örtülü bir hazırlığın içinde. Her ne kadar 750 

milyar dolarlık savunma harcaması ile ABD, şimdilik üstün gibi gözüküyorsa da Çin, Güney Çin 



Denizindeki artan faaliyetleri ve “Kuşak ve Yol” projesi ile bu kuşatmayı aşmaya çalışıyor ve 

göstergelere göre donanmasını ve silah gücünü de giderek geliştiriyor. Çin’in herhangi bir 

değişiklik olmadığı takdirde ekonomik ve askeri olarak 2030 öncesi belirli bir üstünlük 

yakalayacağı ise kesin görülüyor. 

 

Günümüzde Çin’in artan ekonomik ve askeri gücü, ABD’yi bölgede yeni ittifaklar oluşturmaya 

yöneltiyor. Bu anlamda ABD, Çin’in karşısına Japonya, Güney Kore, Hindistan yanında 

İngiltere ile birlikte Avustralya’yı da almak ve bölgede yeni bir denge oluşturmak istiyor. 

Zaten 1956 “Süveyş Başarısızlığı” sonrası dünya gücü olma konumunu resmen kaybeden 

İngiltere’de liderler, kendilerini ABD karar verme sürecinin zorunlu bir parçası gibiymiş gibi 

göstermeyi başarmışlardır. Öyle ki ABD’de karar vericiler, Londra’ya danışma konusunu zayıf 

bir müttefikin gönlünü almak için yapılan bir iyilik gibi değil, daha çok kendi yönetimlerinin 

hayati bir bölümü gibi görmeye başlamışlardır (Kissinger, 2007:576). 

 

ABD ve Avustralya, Hindistan ve Japonya’yı da aralarına alarak 2007 yılında “The Quad” isimli 

bir “Güvenlik Diyaloğu” oluşturmuştu. Burada İngiltere yoktu. Nitekim bu sefer ABD Başkanı 

Joe Biden ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın, Avustralya Başbakanı Scott Morrison ile 

sanal ortamda gerçekleştirdikleri bir görüşmenin ardından ortak bir bildiri yayınlayarak 

İngilizce olarak Avustralya’nın “AU”su, İngiltere’nin “UK” si ve ABD’nin “US”u ile “AUKUS” 

isimli yeni bir güvenlik ortaklığı açıklamaları Fransa açısından tam bir sürpriz oldu ve Fransız 

projesinin sonunu getirdi. İngiltere, bu bölgede Fransa’yı istemiyor. Bu proje de ABD Ulusal 

Güvenlik Strateji Belgesinde belirtilen hedeflere uygun görünüyor. 

 

Sonuç  

Barış arayışı içerisinde olan Avrasya Güvenlik Alanı’nda da yeni dengelerin oluştuğu ve 

bloklaşmaların ortaya çıktığı açıkça görülmektedir. Yine bu bloklaşmada ABD ve İngiltere 

karşısındaki Çin ve Rusya’nın konumu ile ABD’nin yanına alacağı devletler giderek daha 

belirgin hale gelmektedir. Görünen ortamda barışın sağlanması giderek zorlaşıyor gibi. 

 

Bu kapsamda Ulusal Güvenlik Strateji Belgeleri ile Zirve Bildirileri, yapılan tatbikatlar ve 

faaliyetler bloklaşmaya yönelik diğer işaretleri vermektedir. ABD’nin, Batıda Rusya’ya karşı 

yanında İngiltere ile birlikte; Polonya, Romanya, Ukrayna, Bulgaristan ve Yunanistan gibi 



ülkeleri alırken, Çin’e karşı yine İngiltere ve Hindistan başta olmak üzere Japonya, Güney 

Kore, Avustralya gibi ülkelerle ittifak arayışı içerisinde olduğu ve bu doğrultuda harekât 

ortamını şekillendirdiği görülmektedir. Bu anlamda sıklet merkezi olacak bölgeler ise Doğu 

Avrupa’da Rusya’ya karşı, Üç Deniz Hattı (Baltık Denizi- Karadeniz-Akdeniz) olurken, Çin’e 

karşı Hindistan anahtar ülke ve sıklet merkezinin Afganistan ve Güney Çin Denizi olacağı 

öngörülebilir. 
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Not: Bu makale “Post-Güvenlik Jeopolitik: Çin, Rusya, Hindistan, Japonya ve NATO” ana 

temasıyla TASAM tarafından 04 Kas 2021 - 05 Kas 2021 tarihlerinde İstanbul’da düzenlenen 

7. İstanbul Güvenlik Konferansı’nda (2021) tebliğ olarak sunulmuştur. Konferans’ın 

yayımlanacak olan kitabında yer alacaktır. 


