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Giriş 
Çin’e 200 km mesafedeki Tayvan Adası tarih boyunca bir saldırı ve yığınak üssü olarak 
kullanılmıştır. Ada yaklaşık 400 km uzunluğunda 150 km genişliğindedir. Adaya ilk defa 
gelen Batılılar Portekizlilerdir ve buraya Güzel Ada anlamına gelen Ilha Formoza ismini 
vermişlerdir. Ada ilk olarak 17. Yüzyılda (1624-62) Hollandalılar tarafından 
sömürgeleştirilmiş, daha sonra Çin’e bağlanmıştır. Tayvan Adası 1895 yılında Japon 
İmparatorluğu'na dâhil edilmiştir. Tayvan, Japon İmparatorluğu'na ihraç edilecek pirinç ve 
şeker üretti. Aynı zamanda İkinci Dünya Savaşı sırasında Japonya'nın Güneydoğu Asya ve 
Pasifik'te sömürgeci genişlemesi için bir üs olarak kullanıldı. Bu dönemde Tayvan'da Japon 
imparatorluk eğitimi uygulandı ve birçok Tayvanlı savaş sırasında Japonya için savaştı. 

1945 yılında, İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinin ardından, Çin Cumhuriyeti Tayvan'da 
yönetimi ele geçirdi. 1949 yılında, iç savaşın ardından Komünistlere karşı Çin'de kontrolü 
kaybeden Milliyetçiler Çan Kay Şek liderliğinde Tayvan'a çekildi. Japonya, San Francisco 
Barış Antlaşması ile 1952 yılında Tayvan üzerindeki tüm bölgesel haklarından resmen feragat 
etti. Tek Çin politikası uyarınca 1971'de Birleşmiş Milletlerin Çin Halk Cumhuriyeti'nin 
kabulü ve çoğu devletin Tayvan'ı tanımaktan vazgeçmesi Çin Cumhuriyetini dış ilişkiler 
alanında zor durumda bırakmıştır. Tayvan 1970'lerden bu yana, BM ve kuruluşlarına yeniden 
katılabilmek için büyük bir çaba içerisindedir. Tayvan, Olimpiyatlar gibi uluslararası 
organizasyonlara ise Chinese Taipei ismiyle katılmaktadır. 1980'lerde demokratik reformlar 
ilan edilinceye kadar, Tayvan, 40 yıl boyunca tek partili bir devlet olarak kaldı. 1996 yılında 
ilk kez doğrudan başkanlık seçimleri düzenlendi. 2000 yılında, Chen Shui-Bian ilk devlet 
başkanı seçildi. 2004 yılında seçimleri yine kazandı. 2008 yılında, Milliyetçi Partiden Ma 
Ying-Jeou devlet başkanı seçildi ve daha sonra 2012 yılında tekrar seçildi. 

Jeostratejik Konum ve Bölgedeki Son Gelişmeler 
Tayvan Adası ile Çin arasında yer alan Tayvan Geçidi, güneyden Kore Yarımadası ve 
Japonya’ya giden en kısa deniz yoludur. Aynı avantaj kuzey güney ekseni için de geçerlidir. 
2008’den bu yana Çin Donanması önemli ölçüde güçlenmiştir. Bu güçlenmenin temel kıstası, 
Çin Deniz Kuvvetlerinin,  artık bir kıyı savunma gücü olmaktan çıkıp bölgesel ve küresel 
ölçekteki ulusal çıkarlar ve hedefler için kullanılabilir seviyeye yükselmesidir. Bu durum, 
Çin’in yeni yayınlanan ve yürürlüğe giren Strateji Belgesinde açıkça yer almaktadır. Buna 
göre; 

• 1945’ten bu yana bölgenin dominant askeri gücü olan ABD, bölgede karıştırıcı ülke 
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olarak tanımlanmaktadır. 
• ABD ile ittifak içinde olan Tayvan birinci öncelikli hedef olarak nitelenmektedir. 
• Japonya mağlup çıktığı savaşın eski mekanizmalarını devam ettirmekle suçlanmakta 

ve hala işgal statüsü içinde bulunan Japonya’nın silkinerek bölge ülkeleri ve öncelikle 
kendisi ile işbirliği yapılması beklentisi içinde olduğu vurgulanmaktadır. 
 

Bu durum, başta Çin Denizi ve mücavir deniz alanlarına kıyısı olan bölgedeki tüm ülkeleri 
endişe ve korkuya sevk etmiştir. Bu ülkelerin çoğunluğu ABD’nin bölgedeki müttefiki 
durumundadırlar. Bu ülkelere merkezi Pasifik’te yer alan Japonya da dâhildir. Güçlenen 
Çin’in bölgede yeni bir kontrol ve genişleme stratejisini uygulamaya koyduğu aşağıdaki 
örneklerden açıkça görülmektedir: 

• Çin 2012 yılında çevresinde zengin petrol yatakları1 tespit edilen Paracel ve Spratly 
adalarından oluşan yeni bir vilayet oluşturup merkez olarak da Sansha kentini 
kurmuştur. Bu girişim, Vietnam ve Filipinler tarafından şiddetle protesto edilmiştir 

• Çin, Filipinlere 25 km mesafedeki Spratly adalarındaki Fiery Cross mercan 
kayalıklarını kum ve betonla doldurarak 3 kilometre uzunluğunda pist inşa etmiştir.  

 

 
·         ·          
Çin – Tayvan Görüşmelerinin Jeopolitik Açılımı 
Çin ve Tayvan 66 yıl sonra tekrar sürpriz olarak nitelendirilebilecek şekilde Singapur’da bir 
araya geldiler. Ancak en önemli nokta bu görüşme talebinin kimden geldiğidir. Tayvan’da 
2016 Ocak ayında yapılacak başkanlık seçimlerinin bağımsızlık yanlılarının kazanma 
olasılığının yüksekliğinin Çin’i görüşmeye zorladığı değerlendirilmektedir. Hali hazır Tayvan 
Başkanı açısından da güvenlik ve ekonomik ihtiyaçların bu görüşmeyi hazırladığı 
söylenebilir. Kendisini ihanetle suçlayanlara verdiği cevap, bu görüşmenin Tayvan’ın gelecek 

                                                 
1 Yapılan jeolojik bir araştırmaya göre, Güney Çin Denizi’nde (GÇD) 11 milyar varil petrol ve 4 trilyon 
metreküp doğalgaz bulunuyor.  

 

http://www.google.com.tr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCNGvi4u_hskCFcN4DwodNIYHkw&url=http://travelworldnow.com/asia-map/&psig=AFQjCNHIkylPFtcUQIfOO4PgZawpITHXGA&ust=1447266645930780
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nesilleri için yapıldığını ve mantıklı bir yaklaşımın eseri olduğunu vurguladı. 2 Bu 
beklenmeyen görüşmelerin temelde üç nedeni olabilir; 
 
1.Birinci neden, güvenlik ağırlıklı zamansal ve durumsal jeopolitik faktörlerin Tayvan’ı 
Çin’le görüşmeye zorlamasıdır. Çin ana kıtasından yüzlerce füze Tayvan’a karşı 
konuşlandırılmıştır. Çin Tayvan’ın bağımsızlığını kendisine yönelik en büyük bir tehdit olarak 
görmektedir. Bağımsız ve ABD yanlısı bir Tayvan’ın, 1962’deki Küba benzeri bir krize sebep 
olacağı kesindir. Bu nedenle görüşmelerde Tayvan lideri, Tayvan ile Çin’i tek Çin olarak 
tanımlayan 1992 Mutabakatına sadık kalacaklarını vurgulamıştır. Tayvanlılar, iktidarda kim 
olursa olsun ABD ve müttefiklerinin olası bir Çin askeri müdahalesi ve işgaline karşı 
Tayvan’ı savunmayacaklarını çok iyi biliyor olsalar gerek. Bu konuda ABD, Ukrayna 
Krizinde Kırım’ın Rusya’ya bağlanmasını engelleyemeyerek sınıfta kalmıştır. Bu bağlamda 
güvenlik endişeleri de öne çıkmaktadır. Kanaatimce 66 yıl sonra yapılan bu görüşmelerin en 
önemli nedeni budur. 
 
2.İkinci neden, inanması güç te olsa barışçıl ve samimi bir yaklaşımı içermektedir. Askeri 
harcamalarını azaltmayı hedefleyen ABD ve Japonya’nın Tayvan üzerinden bölgede giderek 
yükselen siyasi ve askeri gerilimi durdurmak istemesidir. ABD Deniz Kuvvetleri bölgede 
giderek küçülme eğilimindedir. Bu boşluğu, Avustralya, Japonya ve diğer müttefikleri ile 
kapatmayı düşünmektedir. Ancak Çin deniz kuvvetlerinin hızlı yükselişi karşısında bu 
alternatifin fazla bir geçerliliği yoktur. 1989’dan bu yana ABD donanmasının gemi sayısında 
önemli bir azalma meydana gelmiştir. 1989’da 594 olan toplam gemi sayısı bugün 285’e 
düşmüştür. Yemen’deki son kriz ABD amfibi gemilerinin Yemen kıyılarında bulunmasını 
zorunlu kılıyor. ABD, daha önce bölgeye gönderilmiş gemilerin görev süreleri uzatıyor. ABD 
donanma Ortadoğu ve Batı Pasifik’teki gelişen durumlar nedeniyle hala daha fazla gemiye 
ihtiyaç duyuyor. ABD’nin deniz kuvvetleri 2014’de 450 gemiye ihtiyaç duyuyordu. 30 yıllık 
gemi inşa programına göre 2028 de ancak 319 gemiye sahip olabilecek. Bu rakam 2044 de 
303’ e düşecek. Bu bağlamda bölgede olası Tayvan krizinin engellenmesi ve bu yolla Çin ile 
gerilimin düşürülmesi ABD için büyük ölçekli bir stratejik kazanç olacaktır. 
 
3. Üçüncü ve en mantıklı neden, 2016 Ocak ayı içinde yapılacak Tayvan başkanlık seçimleri 
için Çin’in desteğinin sağlanmasıdır. Çin’in Tayvan İşleri Ofisi sözcüsü: Biz Tayvan’ın 
bağımsızlığına karşı olan, 1992 Konsensüsünü tanıyan, ikili ilişkilerde barışçıl 
gelişmeleri destekleyen her partiyi memnuniyetle karşılayacağız şeklinde açıklamada 
bulundu. Çin, Tayvan’da anavatan ile bütünleşmeye karşı çıkan gelişmeleri öncelikli tehdit 
olarak algılamaktadır. Tayvan'da 2008 yılında bağımsızlık yanlısı Demokratik İlerleme 
Partisi'nin seçimleri kaybetmesinin ardından değişim başlamıştı. Çin'in kıta kesimiyle Tayvan 
arasında düzenli dolmuş uçak seferleri başlarken, iki taraf arasında başta doğrudan ulaşım, 
haberleşme ve turizm olmak üzere ilişkilerin düzenlenmesi amacıyla kurulan Tayvan Boğazı 
İlişkileri Derneği ve Tayvan Boğazı Değişim Vakfı uzun yıllar aradan sonra bir araya gelmişti. 
                                                 

2 Michael Mazza The China – Taiwan Summit: The Great Hail Mary, 5 November 2015 National Interests 
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Ocak 2016 da yapılacak seçimlerde bağımsızlık yanlısı bir adayın kazanması bütün bu olumlu 
gelişmeleri tersine çevirebilir. Çünkü Kamuoyu yoklamaları bağımsızlıktan yana olan adayı 
destekleyenlerin oranını %50,2 ve Çin’le bütünleşmeyi isteyen adayı destekleyenleri ise 
%29,3 oranında gösteriyor. Bu konuda Çin’in nasıl bir desteği olabilir? Belki Çin, havuç – 
sopa tabanlı dolaylı stratejileri devreye sokabilir. Hong Kong öncesi verilen tek ülke iki 
sistem sözlerinin tutulmaması da Tayvanlıların Tek Çin fikrine sıcak bakmalarını önlüyor 
gibi. Seçimleri Çin karşıtı partinin kazanması halinde, ABD’nin bölgedeki gerilimi 
tırmandıracak söylem ve uygulamalardan kaçınması gerekmektedir.  
 
Sonuç ve Dersler  
1.Dünyada kriz potansiyeli taşıyan mahkûm coğrafyalar vardır. Kalıcı bir barış için bu 
coğrafyaların siyasi bir bütünlük içinde olması gerekir. Bunlardan biri de Tayvan Adası’dır. 
Çünkü Tayvan-Çin coğrafi bütünlüğü her zaman öncelikli bir güvenlik sorunu olmuştur. 
Anadolu coğrafyası ile Kıbrıs coğrafyası da aynı niteliklere sahiptir. Bu nedenle 1974’de 
Türkiye savaşı göze almıştır. Peki, bu bütünlük içinde olması gereken coğrafyaları kimler 
bozmuştur. Kriz ve sorun çıkaracak siyasi sınırları kimler çizmiştir? Esas sorun budur. Bugün 
Ortadoğu’da yaşananlar 20. Yüzyıl başlarında tasarlanan bozuk coğrafyalardan 
kaynaklanmaktadır.   
2.Ada devletlerinin belirli bir kıta veya kıyı devletinin desteği olmaksızın yaşaması zordur. 
Aynı şey kıta içine sıkışmış çok komşusu olan devletler için de geçerlidir.  
3.Geleceğin yeni coğrafi sınırlarının belirlenmesinde deniz kuvvetlerinin ağırlıklı bir rolü 
olacaktır.  
4.Ülkelerin ve onları yönetenlerin ekonomik tabanlı ihtirasları sonsuzdur. Bu nedenle 
dünyamızda güvenlik her zaman başı çekecektir. 21. Yüzyılda belki dünya savaşı 
olmayacaktır, ama geniş çaplı bölgesel çatışmalar beklenmelidir. Bu bağlamda güçlü orduları 
olanlar daha şanslı olacaklardır. 
5.Çin’in Spratly ve Paracel Adaları dışında bölgede daha fazla bir genişleme stratejisi 
uygulaması aleyhine olacaktır. Bölgedeki en akıllı strateji Japonya ve Çin’in stratejik ortaklık 
kurması olacaktır. Zor olmakla beraber hali hazır durum buna çok uygundur. 
6.66 yıl sonra gerçekleşen bu diplomatik teması sağlayan en büyük etmen yine güvenlik 
endişesi olmuştur. Bunun çok daha önce, yani güvenlik sorunları çıkmadan yapılması daha 
verimli olabilirdi. Atatürk gibi uzak görüşlü liderler bugün yok. Yine de görüşme görüşmedir. 
Tayvan – Çin ilişkilerinin geleceğinin 2016 seçim sonuçlarına bağlı kalması ne kadar 
doğrudur? 
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