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ÖZET

Dünyanın merkezi Asya-Pasifik bölgesine kaymaktadır. Bu bölgenin stra-
tejik sorunları karmaşık bir nitelik taşımaktadır ve diğer bölgeleri etkileyebile-
cek durumdadır. Bu nedenle, geleceğin güvenliği bahsinde, Asya’daki stratejik 
sorunlar yakından izlenmelidir.

Gerçekten, Soğuk Savaşın bitişi ile revizyonist ülkelerin ortaya çıkarak 
İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra tesis edilmiş uluslararası düzeni değiştirmek 
istemeleri, büyük güçlerin rekabetine sebebiyet vermiştir. Ayrıca, bu gelişme, 
küresel bir dengesizlik yaratmaktadır. Bundan başka bu durum, karmaşık bir 
güvenlik ortamına da yol açmaktadır. 

Hür ve açık şeklinde tanımlanabilecek uluslararası düzene karşı meydan 
okumalar devletler arası stratejik rekabete de sebebiyet vemiştir. Bu gelişme 
ayrıca küresel düzensizliğin ortaya çıkışını sağlamıştır. Bu ortam içinde, As-
ya’da Çin’in revizyonist bir ülke olarak tutum takınması, ABD ile rekabetçi bir 
ilişkiye sebebiyet vermiştir. 

Çin’in bir süper güç halini alması, 21. yüzyılın en önemli olayıdır. Bu 
gelişme, ABD’nin dış ve ekonomik politikalarını şekillendirmiştir. Bu durum 
ayrıca, ABD’nin Asya-Pasifik’teki genel çıkarlarına bir tehdit teşkil etmiştir. 
Bu şekilde, Çin merkezli bir dünyanın ortaya çıkışı, Asya-Pasifik’teki dengeyi 
etkilemiştir. 
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Bu sunumun amacı, Çin’in bir süper güç olarak ortaya çıkışının doğurdu-
ğu, stratejik sorunların geleceğin güvenliğini şekillendirecek unsurlar olarak 
ortaya koymaktır. 

Anahtar Kelimeler: Asya-Pasifik ülkeleri, bölgesel stratejik sorunlar, 
bölgesel güvenlik, Güney Çin Denizi, Bir Kuşak Bir Yol Girişimi

GİRİŞ

Bugün, Asya-Pasifik bölgesi dünyanın merkezi haline gelmiştir. Bu ge-
lişmenin temel nedeni Çin’in ekonomik dönüşümü ve Hindistan’ın gösterdiği 
ekonomik büyümeye dayalı başarısıdır. 

Asya-Pasifik ülkelerinin son zamanlarda savunma ve askeri modernleş-
meye yönelik harcamalarındaki artış dikkat çekmektedir. Asya-Pasifik bölgesi 
ekonomik bakımdan dünyanın en dinamik bölgesi olması yanında, savunma 
alanında da en çok harcamada bulunulan bölge haline gelmiştir. Bu çerçevede, 
saldırı silahları alımı hız kazanmıştır. Bölge ülkeleri saldırı denizaltıları, deniz 
savaşı kabiliyetlerini artırıcı gelişmiş silahlar ve süpersonik savaş jetleri ile 
silahlı kuvvetlerini her gün daha ileri düzeye getirmektedirler. Bu bakımdan, 
ASEAN (Güneydoğu Asya Uluslar Birliği) Bölgesel Forumu’nun 1994’te ku-
rulmasından itibaren, ASEAN Ülkeleri güvenlik işbirliğine büyük önem ver-
meye başlamışlardır. 

Asya-Pasifik’teki en önemli stratejik problem, Çin’in revizyonist bir ülke 
olarak ortaya çıkması ve İkinci Dünya Savaşı sonrası başta ABD olmak üze-
re Batılı ülkelerin oluşturdukları düzene meydan okumasıdır. Soğuk Savaşın 
sona ermesi ile revizyonist ülkelerin ortaya çıkarak İkinci Dünya Savaşı son-
rası kurulmuş bulunan düzene meydan okumaları, büyük güçler rekabetine 
yol açmıştır. Ayrıca bu gelişme, mevcut küresel düzene bir tehdit oluşturarak, 
kaygan ve değişken şeklinde tanımlanabilecek küresel düzensizliği meydan 
getirmiştir. Hür ve açık uluslararası düzene karşı bu meydan okumalar devlet-
ler arasında stratejik rekabete yol açmış ve küresel düzensizliğin ayrılmaz bir 
parçasını oluşturmuştur. Bu bağlamda, Asya- Pasifik’te Çin’in revizyonist bir 
ülke olması ABD ile rekabetçi bir ilişki içine girmesine yol açmıştır.
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Çin’in bir süper güç olarak ortaya çıkması, 21. yüzyılın en önemli olayını 
teşkil etmiştir. Bu durum, ABD’nin dış ve ekonomik politikalarını etkilemek-
tedir. Ayrıca, Washington’un Asya-Pasifik’teki genel çıkarlarını tehdit etmiştir. 
Bundan başka, Çin merkezli bir dünyanın ortaya çıkışı, Asya-Pasifik bölgesin-
deki diğer ülkelerin stratejik bilinçlenmelerini de sağlanmıştır. Bu çerçevede, 
yukarıda belirtilen savunma harcamalarında son dönemde görülen hızlı artışın 
arkasındaki asıl neden bu bilinçlenmedir. 

ASYA-PASİFİK’TEKİ STRATEJİK SORUNLAR

Çin Komünist Partisi’nin Ekim 2017’de yapılan 19. kongresinden itiba-
ren Çin’in dünyada merkezi rol oynama iddiası açık bir şekilde görülmeye 
başlanmıştır. Böylelikle, Çin’in dünyanın en önemli bir gücü olarak yükselişi, 
otoriter bir Asya modelini de kalkınma yöntemi olarak ortaya koyması, Pekin 
bakımından yeni bir devrim niteliğini taşımıştır. Bu şekilde, liberal olmayan 
bir ülke, liberal dünya düzeninde önemli bir rol oynamaya başlamıştır. 

Liberal olmayan yeni Çin, Xi Jinping liderliğinde uluslararası normla-
rı, kurumları şekillendirmek çabası içine girmiştir. Ayrıca Çin’in varlığını her 
alanda ortaya koymak, kültürel değerlerinin dünyada yaygınlaştırılmasına ça-
lışmak için önemli adımlar atmaya başlamıştır. Böylelikle Çin, propaganda 
metotları ile 60 milyon üzerindeki Çin diasporasını da kullanmak suretiyle gö-
rüşlerini dünyada yaygınlaştırmak için çalışmaya başlamıştır.

Xi Jinping’in diğer önemli atılımı da Kuşak ve Yol girişimidir. Bu giri-
şim, eski İpek Yolu ile deniz Baharat Yolu’nun modern bir şekilde canlandı-
rılmalarını amaçlamaktadır. Yoğunlaştırılmış bir altyapı projesine yönelik bu 
atılım, Çin’in askeri amaçlarına da hizmet etmeyi hedeflemektedir. Böylelikle 
Çin’in, ekonomi mucizesini yaratan Deng Xiaoping mirasını teşkil eden al-
çakgönüllü, barışçı kalkınma ilkelerini bir kenara bırakarak, Mao Zedong’un 
kendi kendine güven doktrinini yüceltmek suretiyle çevresinde korku yarattığı 
da görülmüştür. 

Çin’in Güney Çin Denizi’ndeki davranışı da Asya-Pasifik’teki stratejik 
dengeyi olumsuz şekilde etkilemiştir. Bu denizde bulunan geniş petrol ve gaz 
yatakları, balık avlama alanları büyük önem taşımaktadır. Ayrıca, Bruney, Çin, 
Malezya, Filipinler ve Tayvan ile Vietnam bu denize ilişkin olarak bazı talep-
lerde bulunmaktadırlar. Böylelikle, bu denizde hükümranlık konusu, denize 
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sahildar ülkeler arasında çıkar çatışmasına sebebiyet vermiştir. Çin, son za-
manlarda, bu denizi kontrol için saldırgan bir politika izlemeye başlamış, bu 
suretle Asya-Pasifik’teki kuvvetler dengesini kendi lehine değiştirmek istemiş-
tir. 

ABD ile Çin arasındaki rekabet hiç şüphesiz 21. yüzyılı şekillendirecek-
tir. Bugün en önemli sorun Çin’in, liberal uluslararası düzene saygı gösterip 
göstermemesidir. Bugün Asya-Pasifik bölgesine ilişkin en önemli konu, Çin’in 
iktisadi, diplomatik ve askeri boyutları olan bölgesel düzene dahil edilmesidir. 
Ayrıca Güney Çin Denizi’ne ilişkin anlaşmazsızlıkların sona erdirilmesidir. 

Çin’in bölgedeki ihtirası ve askeri alandaki gelişmeleri ile Kuzey Ko-
re’nin nükleer programı bölgedeki güvenliği tehdit eden en önemli unsurlardır. 
Çin Deniz Kuvvetlerinin gelişmesi de bu ülkeyi Asya-Pasifik bölgesinde daha 
önemli bir oyuncu yapmıştır. Bazı akademisyenlere göre, Çin’in, elde ettiği 
ekonomik ve askeri güç ile bölgedeki ABD’nin rolünü üstlenmekte olmasıdır. 
Nitekim, Mearsheimer’e göre kuvvetli bir Çin, 1930’larda Japonya’nın yaptığı 
gibi ABD’yi bölge dışına itebilecek niteliktedir. Pekin böylelikle, hür ve açık 
bir Asya-Pasifik isteyen ABD’nin stratejik hedeflerini de olumsuz şekilde et-
kilemektedir. 

Asya-Pasifik’teki strateji sorunlar değerlendirildiği zaman Tayvan’ın 
güvenliği konusu da unutulmamalıdır. Nitekim, Çin’in 21. yüzyılın bir süper 
gücü olarak ortaya çıkması Tayvan’ın mevcudiyetini tehdit edecek niteliktedir. 
Çin’in Tayvan’a muhtemel bir saldırısı ve işgali, Asya-Pasifik’te dengeleri alt 
üst edebilecek ve hükümran, bağımsız bu ülke için büyük bir sorun kaynağı 
oluşturmaktadır. Çin, askeri alandaki gelişmeleri ışığında, Tayvan’ı ilhak ve 
fethetmek için gerekli imkanları elde etmektedir. Bu şekilde milli birleşmeyi 
gerçekleştirebilecek duruma gelmiştir. 

Xi Jinping’e göre, Çin ve Tayvan arasındaki siyasi anlaşmazlık çözülmeli 
ve nihai sonuca varılmalıdır. Bu sorunun bu kadar uzaması kabul edilemez. 
Çin’in bu uzlaşmaz tutumu Tayvan’ın mevcudiyeti için büyük bir tehdit nite-
liğindedir.

Tayvan, Çin tehditi karşısında ABD ile ittifak ilişkilerine dayanmakta-
dır. Bu çerçevede, Tayvan İle İlişkiler Kanunu (US Law 96-9) ABD’nin Tay-
van’a yönelik milli politikasını oluşturmaktadır. Buna göre, Tayvan’a savunma 
amaçlı silahların verilmesi söz konusudur. Tayvan halkının güvenliğini sağla-
mak amacıyla, toplumsal, ekonomik baskılara Çin’in başvurması karşısında, 



31Security of the Future

ABD tarafından Taipei’nin gerekli imkanlarla donatılması öngörülmektedir. 
Bu kanun ayrıca, Tayvan ile resmi olmayan ilişkilerin sürdürülmesini ve kar-
şılıklı savunma anlaşmasının bitiminden sonra Kongre’ye Tayvan’a güvenlik 
garantisinin sağlanması yetkisini de vermektedir. Çin’in Tayvan konusunda 
birleşme amacıyla askeri güç kullanmasından vazgeçmemesi dikkat çekicidir. 
Tayvan, anakara ile gelecekte demokratik siyasi sistem altında barışçıl birleş-
meyi öngörmektedir. Kissinger’a göre, Çin askeri yöntem ile birleşmeyi sağla-
maya başvurursa ABD’nin buna karşı harekete geçmesi muhakkaktır. 

ASYA-PASİFİK BÖLGESİNDE STRATEJİK DENGEYİ ETKİLE-
YEN UNSURLAR

GÜNEY ÇİN DENİZİ

Güney Çin Denizi, Güneydoğu Asya’nın jeopolitik gölüdür. Bölgede-
ki ülkelerin bu deniz ile ilgili olarak birçok talepleri ve bunların beraberinde 
getirdiği birçok sorun bulunmaktadır. Denizin geniş enerji kaynakları, bölge 
ülkeleri arasında rekabeti ve çekişmeyi yaratan bir unsurdur. En önemli anlaş-
mazlık Sparkly Adalarından kaynaklanmaktadır. Çin, Güney Çin Denizi üze-
rinde hükümranlık iddia etmektedir. Çin, Sparkly Adaları’nın yarısına yakınını 
işgal etmiş durumdadır. Malezya, Filipinler, Vietnam ve Tayvan da bu deniz ile 
ilgili iddialar ileri sürmektedirler.

Güney Çin Denizi ayrıca, Doğu Asya’dan Ortadoğu’ya giden yolların 
geçtiği yerdir. Japonya, Güney Kore ve Tayvan’ın ham petrol ihtiyacının yüz-
de 80’i Sparkly Adalarından geçmektedir. Çin, ayrıca bu denizi Çin’in güneyi-
nin güvenliği bakımından da doğal bir koruma alanı olarak görmektedir.

Çin’in bu denizde ayrıca Spratly ve Paracel Adaları ile ilgili olarak Viet-
nam ve Filipinler ile anlaşmazlığı vardır.

Çin, Güney Çin Denizini milli çıkarı bakımında değerlendirmekte ve bu-
rasını kendi kontrolü altında tutmak istemektedir. Çin’in bu yaklaşımı ASEAN 
ülkelerinde de endişe yaratmaktadır. Güney Çin Denizi dünya güç politikası-
nın önemli bir unsurunu teşkil etmekte ve dünya güç dengesinin korunmasında 
kritik bir rol üstlenmektedir. 

Güney Çin Denizi ile ilgili bu anlaşmazlık, çatışma olanağı içermekte ve 
çatışmanın kontrol edilemez hale gelme riski de bulunmaktadır. 
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ÇİN’İN KUŞAK VE YOL GİRİŞİMİ

Çin, Kuşak ve Yol Girişimi ile dünya politikasında etkinliğini artırmak 
istemektedir. Bu girişimi ile Çin, Avrasya güzergahındaki ülkelerle işbirliğini 
geliştirmeyi amaçlamaktadır. Bu girişim, Xi Jinping’in Kazakistan’a yaptığı 
ziyaret sırasında ortaya atılmıştır. Jinping, Eylül 2013’te Nazarbayev Üniver-
sitesi’ndeki konuşmasında İpek Yolu güzergahı üzerinde bir ekonomik kuşak 
inşa etmekten söz etmiştir. Bu yol etrafındaki tüm ülkelere bu girişimin fayda 
sağlayacağını belirtmiştir. Konuşmasında ayrıca, bu girişimin 5 önemli nokta 
ihtiva ettiğini de söylemiştir. Bunlar ticaret, para akışı, iletişimin artırılması, 
yol bağlantısı ve insanlar arasındaki anlayışın geliştirilmesidir.

Xi Jinping, bir ay sonra, Endonezya Parlamentosu’nda yaptığı bir diğer 
konuşmada da Deniz İpek Yolu inşasını ele almıştır. Bu konuşmasında daha 
önce belirttiği beş noktaya yeni maddeler eklemiştir: güven ve komşuluk, ka-
zan-kazan işbirliği, bir arada olmak, karşılıklı anlayış ve dostluğun güçlendi-
rilmesi, açıklık ve birlikte olmanın geliştirilmesidir. Bu girişim, Çin’in dünya 
ekonomisi ile birleşmesinin daha da derinleşmesini öngörmektedir. Buna ila-
veten, geniş bir altyapı yatırımı ile demiryolu, karayolu, gaz boru hattı, in-
ternet ve ekonomik koridorlar sayesinde, Baltık Denizi, Orta Asya, Rusya ve 
Akdeniz’e ulaşmak hedeflenmektedir. Bu alanda uzman Prof. Wang Yiwei, bu 
girişimin Çin’e üç misyonun yerine getirilmesini mümkün kıldığını vurgula-
maktadır. Bunlar: yol boyundaki ülkelerin modernleştirilmesi, medeniyetlerin 
canlandırılması ve küreselleşmeye katkı, ortak bir gelecek için bir topluluk 
yaratarak medeniyetleri, ulusları ve iç düzenlemeleri bütünleştirmek.

Kuşak ve Yol Girişimi bazılarına göre, Çin’in dünyada etkinliğini artır-
mak ve yeni bir imaj ile ortaya çıkmak için uyguladığı bi yoldur. Bu girişim 
bir borç tuzağı olarak da değerlendirilmektedir. Bu çerçevede, Çin’den kredi 
alan, Sri Lanka, Nepal , Pakistan, Myanmar birçok zorlukla karşılaşmışlardır. 
Sri Lanka’nın Çin’den aldığı krediyi ödeyememesi nedeniyle, borcuna karşı-
lık Hambantota Limanı’nı 90 yıllığına Çin’e kiraladığı belirtilmektedir. Çinli 
yetkililer, bu girişimin Batının sömürgecilik emperyalizm ve hegemonyasın-
dan farklı olduğunu, Çin’in bu girişiminin bir işbirliği projesi teşkil ettiğini 
belirtmişlerdir.

Çin’in Kuşak ve Yol girişiminin arkasındaki asıl hedef nedir? Bir eko-
nomiste göre bu hedefler şu şekilde özetlenebilir: malların taşınması ile ilgili 
bedellerin düşürülmesi,mahalli altyapı endüstrisine bağımlılığın azaltılması, 
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Çin parasının küresel bir rezerv haline getirilmesi, Çin’in enerji tedarikinin 
garantilenmesi, Çin malı ve hizmetleri için dış taleplerin artırılmasının sağ-
lanmasıdır. 

Xi Jinping, Çin’in 40 milyar dolarlık bir yatırımla İpek Yolu Fonu’nu 
kuracağını ve ayrıca 50 milyar dolarlık bir yatırımla Asya Altyapı Yatırım Ban-
kasını oluşturacağını ilan etmiştir. 

BÖLGEDEKİ DİĞER STRATEJİK GÜÇLER

Bölgedeki stratejik aktörlerden Japonya, Rusya, iki Kore ve ASEAN böl-
geye yönelik değerlendirmelerimizde göz önünde tutulmalıdır.

Japonya, Asya’daki stratejik rolünü yaygınlaştırmak istemektedir. Tokyo 
ayrıca, bölgede önemli bir askeri güç olarak da ortaya çıkmayı arzulamakta-
dır. Shinzo Abe’nin başbakan olmasından sonra dış politikada daha etkin bir 
rol üstlenme çabasındadır. Japonya’nın endişesi ve dikkati Çin’in Asya’daki 
askeri yükselişine odaklanmıştır. Ayrıca Diaoyu/Senkaku Adaları üzerindeki 
anlaşmazlık da Japonya’yı Çin’e karşı daha dikkatli hale getirmektedir. Çin’in 
deniz gücünü artırarak Batı Pasifik’te statükoyu etkileyebilecek bir hale gel-
mesi Japonya’yı güvenlik bakımından bölgede daha kritik bir rol almaya sevk 
etmektedir. 

Kore Yarımadası’ndaki durum da bölgeyi istikrarsız hale getirmektedir. 
Kuzey Kore’nin 2017 yılında 6 nükleer deneme gerçekleştirmesi, Başkan 
Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un 12 Haziran 2018’deki Singapur’da-
ki zirvesi dikkat çekicidir. G20’nin Japonya’daki toplantısından sonra iki lide-
rin Temmuz 2019’da Kore’de tekrar buluşmaları, yarımadada barış sağlanması 
beklentilerini kuvvetlendirmiştir. Yarımadanın nükleer silahlardan arındırılma-
sı uzun zaman alacaktır. 

Rusya, bölgedeki diğer revizyonist ülkedir. Çin gibi liberal uluslararası 
düzene meydan okumaktadır. Son yıllarda Çin-Rus ilişkileri daha sağlam bir 
zemine oturtulmuştur. İki ülke de ABD’nin gücüne ve liberal dünya düzenine 
karşı aynı endişeyi taşımaktadırlar. Çin petrolünü Rusya’dan almaktadır. Pekin 
ayrıca Rusya’nın askeri teknolojisinden istifade etmektedir. Bu çerçevede uçak 
motorları, gelişmiş silahlar, S400 hava savunma sistemi, SU35 jetleri Mosko-
va’dan temin edilmiştir. Ancak Rusya, Güney ve Doğu Çin Denizi ile ilgili 
ortaya çıkmış anlaşmazlıkta taraf tutmamaktadır. Rusya’nın Asya Pasifik’teki 
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etkisi, stratejik öncelikleri ve ekonomik zorlukları nedeniyle, azalmıştır. Rus-
ya’nın Vietnam ile ilişkileri Güney Çin Denizi’nde bu ülke ile çatışan Çin’i 
rahatsız etmektedir. 

On Güneydoğu Asya ülkesinin meydana getirdiği ASEAN, Asya Pasi-
fik’te güvenlik ve stratejik denge bakımından önemli bir rol oynamaktadır. Bu 
örgüt, üyeleri arasında anlaşmazlıkları kontrol altına almayı başararak, bölge-
deki anlaşmazlıkların çözümü ve işbirliği bakımından, dünyadaki en başarılı 
girişim olarak değerlendirilmektedir. ASEAN ülkeleri Çin’in güneydoğuya 
açılımını desteklemişlerdir. 

ASYA-PASİFİK BÖLGESİNİN YENİ EGEMEN GÜCÜ ÇİN VE 
DOĞURDUĞU SORUNLAR

Çin’in Asya Pasifik bölgesinde yeni egemen güç olarak ortaya çıkışı kar-
şısında, Çin’in daha fazla ileri gidişini durdurmak ve yaratabileceği kriz ve 
anlaşmazlıkları önlemek, Asya’da geleceğin güvenliğini sağlamak bakımından 
en önemli konuyu oluşturmaktadır. Bu çerçevede, Çin’i çevreleme politikası 
akla gelmektedir. Bu strateji, Soğuk Savaş ürünüdür. ABD bu stratejiyi İkinci 
Dünya Savaşı’ndan sonra Sovyetler Birliğine etkin bir şekilde kullanmıştır. 
Bu politika çerçevesinde, Tayvan’ın durumu önem taşımaktadır. Bir bağımsız 
ülke olarak Tayvan’ın ele alınması ve askeri açıdan ileri bir karakol olarak de-
ğerlendirilmesi, “Tek Çin” politikasını sona erdirecektir. Bu durum, Çin-ABD 
çatışmasına yol açabilecektir. Ayrıca ABD’nin Asya Pasifik’te Avrupa’da gör-
düğümüz gibi bir Asya NATO’sunu oluşturması güç bir ihtimaldir. Asyalı ül-
keler, Çin’e karşı böyle bir harekete katılmayacaklardır. Dolayısıyla çevreleme 
politikasına bölgeden beklenen destek sağlanamayacaktır. 

ABD’nin milli çıkarı, Asya’da bir gücün hakimiyetine karşıdır. ABD’nin 
milli çıkarı Çin’in istikrarlı uluslararası düzene katılmasını sağlamak, onunla 
çatışmamaktır. Ancak Çin, ideolojik ve jeopolitik açılardan ABD’nin rakibidir. 
Bölgede ABD’nin Tayvan ile olan ilişkileri, Çin ile ABD’yi çatıştırabilecek 
unsurlar taşımaktadır. Çevreleme politikası çerçevesinde Japonya’nın bölge ile 
savunma politikalarına dahil edilmesi gerekmektedir. 

Çin’e karşı önerilebilecek diğer yollar caydırma ve diplomasidir. Gerçek-
ten caydırma ve diplomasi, Çin ile ilişkilerde en iyi seçenekler olarak değer-
lendirilebilir. 
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Diplomasi, devletlerin ve diğer uluslararası aktörlerin iletişimlerini, bir-
birleriyle etkileşimini, ilişkide bulunmalarını ve görüşmelerini içerir.

Çin bugün, Asya-Pasifik ve diğer bölgelerde karşı karşıya kaldığı olum-
suz görüşlerden kurtulmak amacıyla uluslararası politikada niyetlerini dünya 
kamuoyuna anlatmak için kamu diplomasisi aracını kullanmalıdır. Bu şekilde, 
Asya-Pasifik ile ilgili gelişmelerde, Çin ile ilişkilerde caydırıcılığa, diploma-
siye ve kamu diplomasisine dayalı bir stratejinin daha yararlı olabileceği dü-
şünülmektedir. Çin’in bölgedeki olumsuz imajının giderilmesi ve yaygınlaşan 
Çin korkusunun azaltılması için kamu diplomasisinin kullanılması ihmal edil-
memesi gereken bir konudur.

Aynı şekilde Çin’in yükselen gücü, milliyetçi davranışı ve Tayvan’ı ana-
karaya bağlamak ihtirası karşısında, Taipei caydırıcı bir politika gütmelidir. 
Caydırıcı bir Tayvan bölgede güvenliğin korunmasında ve stratejik dengenin 
sağlanmasında bir bölgesel aktör konumundadır.

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME

Asya-Pasifik’te Çin’in büyük bir güç olarak ortaya çıkışı, askeri ihtirasla-
rı, Güney Çin Denizi’ndeki uzlaşmaz tutumu, Çin’in dünyadaki etkisini daha 
da artırmaktadır. Buna ilaveten, Kuşak ve Yol girişimi, Xi Jinping yönetimin-
deki Komünist Partisi’nin otoriter yaklaşımı, hür ve açık uluslararası sistemi 
de zorlamaktadır. Bu gelişme, başta ABD olmak üzere, Japonya’yı, Güney 
Kore’yi ve ASEAN ülkelerini bölgedeki stratejik dengeye daha fazla önem 
vermeye sevk etmektedir. Japonya’nın askeri gücünü yeniden yapılandırmak 
için girişimi, ASEAN ve diğer Asya ülkelerinin savunma harcamalarını artır-
maları dikkat çekicidir. Tayvan’ın ABD’den sağladığı modern silahlarla askeri 
gücünü pekiştirmek ve Çin karşısında caydırıcılığı artırmak amacıyla aldığı 
karar önem taşımaktadır. 

Bu gelişmeler ışığında ABD, Asya-Pasifik bölgesinde stratejik dengeyi 
pekiştirmek amacıyla, Hindistan’ı da bir denge unsuru olarak değerlendirerek, 
Asya-Pasifik terimi yerine Hint-Pasifik terimini kullanmaya başlamıştır.  

Çin’in Doğu Türkistan’da Uygurlara karşı tutumu, Hong Kong’taki dav-
ranışı, uluslararası kamuoyunda bu ülkeye karşı olumsuz bir tutumun ortaya 
çıkmasını sağlamıştır. 
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Asya güvenliği açısından, geleceğin güvenliği değerlendirildiği zaman, 
Çin en önemli sorun olarak ortaya çıkmaktadır. Asya-Pasifik güvenliği, Çin’in 
göstereceği tutum ve yaklaşımla çok yakından ilintili olacaktır. Çin-ABD an-
laşmazlığının giderilmesi, Çin’in Güney Çin Denizi’ndeki tutumunun hukuki 
bir alana çekilmesi, Çin askeri harcamalarının kontrolü, Çin’in uluslararası 
düzene katılmasının sağlanması, Asya-Pasifik güvenliği bakımından son de-
rece önem taşımaktadır.Güney ve Kuzey Kore arasındaki ilişkilerde düzelme, 
Kuzey Kore’nin nükleer ambisyonunun sınırlandırılması da bölge güvenliğine 
katkıda bulunacaktır. 

Yukarıdaki izahatlardan da görüleceği üzere, Asya-Pasifik, geleceğin gü-
venliğini şekillendirecek en önemli bölgeyi teşkil etmektedir. 
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