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GİRİŞ 

Güney Çin Denizi sorunu günümüz küresel rekabetinde buzdağının su altında kalan bölümüdür. Soğuk 

savaş sonrası dönemde, günümüz güç politikalarının şekillenmesinde en belirleyici coğrafya, Arktikler 

ile birlikte Güney Çin Denizi olmuştur. Önemli petrol ve doğal gaz rezervlerinin bulunduğuna dair 

bulgular, zengin balıkçılık potansiyeli ve dünya deniz ticaretindeki rolü bu coğrafyayı önemli 

kılmaktadır. Rakamlar yıllara göre değişiklik gösterse de dünya deniz ticaretinin en az üçte birinin ve 

yakıt tankeri trafiğinin yarısının bu deniz üzerinden yürüdüğü konusunda mutabakat vardır. Batı’da 

Malakka Boğazı ile doğuda Tayvan arasındaki coğrafya ile sınırlanan Güney Çin Denizi’ne kıyısı olan 

devletler; Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC), Tayvan, Vietnam, Kamboçya, Singapur, Endonezya, Filipinler, 

Malezya ve Brunei’dir. 

Kıyıdaş ülkeler Güney Çin Denizi’nin ticari imkânlarından doğrudan faydalanırken, Japonya, Güney 

Kore, Avustralya ve Yeni Zelanda gibi ülkeler de bu deniz üzerinden yapılan ticarete muhtaçtır. Orta 

Doğu petrolü ile diğer önemli doğal kaynakların, Malakka Boğazı ve Güney Çin Denizi’nden geçerek, 

ülkelerine ulaşması bu ülkeler için hayati önem taşımaktadır. Kıyıdaş ülkelerin yanı sıra dolaylı 

kullanıcı ülkeler ile önemli siyasi-ekonomik bağları olan Hindistan, bu denizdeki gelişmelerden 

doğrudan etkilenmektedir. ABD ise bu deniz üzerinden müttefikleri ile ekonomik ve askerî bağını 

sürdürürken, küresel hegemonyasını korumak için bu denizin istikrarlı bir biçimde deniz trafiğine açık 

olmasını zorunlu görmektedir. 

Güney Çin Denizi, çoğunluğu üzerinde insan yaşamasına elverişli olmayan adacık, resif, mercan ve 

kayalık gibi coğrafi yapılar ile doludur. Bu denizdeki anlaşmazlıklar, kıyıdaş ülkeler ile ÇHC arasında, 

söz konusu coğrafi yapıların aidiyeti, kara suları ve “Münhasır Ekonomik Bölge (MEB)” sınırları 

konularında çıkmaktadır. ÇHC Güney Çin Denizi’nin tamamına yakın bir coğrafyada hak iddia ederken, 

diğer kıyıdaş ülkeler, kendi kara sınırları civarındaki sular ile coğrafi yapılar üzerinden egemenlik 

iddialarını temellendirmektedir. ÇHC'nin Birleşmiş Milletler (BM)’e 2009'da sunduğu ve dokuz adet 

kesik çizgili harita nedeniyle “Dokuz Çizgili Hat-Nine Dash Line” olarak tanımlanan, U şeklindeki 

bölge,1 kıyıdaş ülkeleri sahillerine hapsetmektedir. ÇHC’nin bu alanı kontrol altına alma adına yaptığı 

faaliyetler, kıyıdaş ülkeler ile bölgenin deniz trafiğine açık olmasına ihtiyaç duyan ülkeleri ÇHC 

karşıtlığında ortaklaştırmaktadır.  

                                                
1 Masahiro Miyoshi, “China's “U-Shaped Line” Claim in the South China Sea: Any Validity Under International Law?”, Ocean Development & International Law, 43:1–17, 

2012 
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ÇHC’nin küresel ölçekte güçlenmesine paralel olarak, bu coğrafyadaki iddialarını ve coğrafi değişiklik 

faaliyetlerini hızlandırması bölgeyi daha da kritik bir hâle taşımıştır. ÇHC’nin bu denizdeki adalar 

üzerinde fizikî değişiklik sağlayan ve askerî konuşlanmalara imkân veren inşa faaliyetleri nedeniyle 

Güney Çin Denizi’nde gerilim de artmıştır. ÇHC’nin bölgeyi kontrol altına almak için attığı bu tür 

adımlar ABD, Japonya, Avustralya, Güney Kore ve Hindistan gibi, sorundan doğrudan etkilenmeyen 

ülkeleri de bölge rekabetinin içine çekmiştir. ÇHC’nin 2007’ten sonra, Güney Çin Denizi ve 

çevresindeki diğer denizlerdeki hak iddialarını desteklemek için askerî gücünü devreye sokması, 

ÇHC’ye rakip ülkelerde alarm zilleri çaldırmış ve ÇHC karşıtı bloklaşmayı tetiklemiştir. 

 

Harita-1: ÇHC’nin Çizdiği Egemenlik Alanı ve Tarafların Hak İddiaları 

Güney Çin Denizi’nde anlaşmazlıkların fizikî sorun alanı olarak, dört coğrafi bölge öne çıkmaktadır. 

Bunlar; Spratly Adaları, Paracel Adaları, Pratas Adaları ve Scarborough Resifi’dir. Hong Kong’un 320 

km güneyindeki Pratas Adaları’nda ÇHC ve Tayvan egemenlik iddia etmektedir. Filipinler’in Luzon 

Adası’na 230 km uzaklıktaki, yaklaşık 150 km2‘lik bir alana yayılan Scarborough Resifi, ÇHC ve Filipinler 

arasındaki ciddi sorunlara kaynaklık etmektedir. Kuzeydeki Paracel Adaları, Vietnam ile ÇHC arasında 

anlaşmazlığa neden olmaktadır. Yaklaşık 10 km2‘lik yüz ölçüme sahip, toplam 30 kadar adacıktan 



 

Dr. Cengiz Topel MERMER 
 

5 

oluşan ve üzerinde yaşam olmayan Paracel Adaları ÇHC kontrolüne geçmiş durumdadır. Bölge 

ortalarındaki 150 kadar ada-adacıktan oluşan Spratly Adaları2 konusunda ÇHC ve Vietnam tam 

egemenlik iddia ederken, Malezya, Brunei ve Filipinler kısmi egemenlik iddialarına sahiptir. Üzerinde 

yaşam olmayan Spratly Adaları bölgesi Güney Çin Denizi’nin yaklaşık yüzde 38’lik kısmını 

kapsamaktadır. 

     

 

Harita-2: Pratas Adaları ve Scarborough Resifi 

                                                

2 Marius Gjetnes, “The Spratlys: Are They Rocks or Islands?”, Ocean Development & International Law, Ocean Development & International Law, 32:191–204, 2001 
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Harita-3: Paracel ve Spratly Adaları  

Bu noktada Endenozya’nın coğrafi olarak ana deniz bölgesinden uzakta kalması nedeniyle Güney Çin 

Denizi sorun ve tartışmalarından kısmen uzak kaldığını belirtmekte fayda vardır. Endenozya, ÇHC 

egemenlik iddialarının dışında kaldığı için genelde sorun içerisinde yer almamış ve kendi egemenlik 

alanında hidrokarbon kaynaklarını çıkarmakla meşgul olmuştur. Endenozya, Vietnam ile balıkçılık 

alanında ufak pürüzler yaşasa da bunlar bölge dengelerini etkileyecek seviyede olmamıştır.  Böylece 

Endenozya, son iki yıla kadar Güney Çin Denizi sorunu dışında kalmayı başarmış, ancak bölgedeki 

gelişmelerin ülke çıkarlarını etkileme potansiyelini hesaba katarak, aktif bir izleyici olmuştur.  
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1. Tarihî Arka Plan  

Spratly ve Paracel Adaları, MÖ 206-MS 220 tarihleri arasında Çin topraklarında hüküm süren Han 

Hanedanlığı döneminde keşfedilmiştir.3 Spratly ve Paracel Adaları bundan sonra Çin etkisi altında 

kalırken, MS 12 ile 15. yüzyıllar arasında Çin İmparatorluğu Güney Çin Denizi’ndeki hâkim güç 

olmuştur.4 16 ile 19. Yüzyıllar arasında Avrupalı sömürgeciler bölgede etkin olurken, 19. yüzyıl 

sonlarında Japon İmparatorluğu da bölge dengelerinde rol almaya başlamış ve Formosa Adası 

(Tayvan)’nı kontrol altına almıştır. 1900’lerin başında Çin İmparatorluğu Paracel Adaları üzerinde 

egemenlik iddiasında bulunmuş ve 1902’de adalar civarında devriye faaliyetleri başlatmıştır.  

Çin Cumhuriyeti haritacılık uzmanları, ilk olarak 1914’te yaptıkları bir haritada Güney Çin Denizi’nin 

tamamına yakın bölgeyi Çin Cumhuriyeti’ne ait olarak göstermiştir.5 Bu çalışma resmî bir mahiyet 

taşımadığı için muhatapların dikkatini çekmemiştir. Japon şirketleri I. Dünya Savaşı döneminde 

Spratly ve Paracel Adaları’nda ticari girişimler yaparken,6 1920 ile 1930’lu yıllar arasında Japon 

firmaları Spratly Adaları’nda fosfat üretimi yapmıştır.7 Fransa, 1930-1933 yılları arasında bölgede hak 

iddiasında bulunmuş; 1932’de Fransız Çinhindi yönetimi, adalar üzerinde meteoroloji gözlem 

istasyonu kurarak, iddialarını desteklemiş ve 1938‘de Paracel Adaları’nı işgal etmiştir.8 

Çin Cumhuriyeti 07 Haziran 1933’de “Kara ve Deniz Haritaları Araştırma Komitesi”ni kurarak, Çin’in 

kara ve deniz egemenlik alanlarının tespitine yönelik bir adım atmıştır. Bu komite’nin 1935 yılında 

yayınladığı 11 çizgili harita, Güney Çin Denizi’nin tamamına yakın bölgeyi Çin Cumhuriyeti’ne ait 

olarak göstermiştir.9 Böylece adalar bölgesi, bölgesel rekabet alanı olurken, Çin Cumhuriyeti, Japon 

İmparatorluğu ve Fransız Sömürge Yönetimi arasında egemenlik sorunu ortaya çıkmıştır. II. Dünya 

Savaşı sürecinde, Japonya’nın bölgeyi 1939’da kontrol altına almasıyla, sorunlu bölgeler Japon 

hâkimiyetine geçmiştir.10 Çin Cumhuriyeti ile Japon İmparatorluğu’nun çatışma hâlinde olduğu 1930 

                                                
3 Suisheng Zhao, “China and the South China Sea Arbitration:Geopolitics Versus International Law”, Journal of Contemporary China, Vol. 27, No. 109, 2018, pp. 1–15 

4 Ji Guoxing, “China Versus South China Sea Security”, Security Dialogue, Vol. 29, No. 1, (March 1998), pp. 101-112 

5 Zhao Hong,  “The South China Sea Dispute and China-ASEAN Relations, Asian Affairs, 2013 Vol. 44, No. 1, pp. 27–43 

6 Meryem Temiz, “Çin’in Hegemonik Düzeni ve Güney Çin Denizi Sorunu”,   Doğu Asya Araştırmaları Dergisi,  2022,  5(9),s.1-22. 

7 Ian Storey, “Japan’s maritime security interests in Southeast Asia and the South China Sea dispute”, Political Science,2013, 65(2) 135–156 

8
 
Mark Hoskin, “Have Great Britain and other nations previously taken a stance concerning the islands in the South China Sea?”, Australian Journal of Maritime & Ocean 

Affairs, 2019, Vol. 11, No. 2, pp.132–145 

9 Peter Dutton, “Three Disputes and Three Objectives: China and the South China Sea”, US Naval War College Review , Vol. 64, No. 4 (Autumn 2011), pp. 42-67 

10 Ian Storey, age 
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ile 1945 yılları arasında iki ülke, bölgedeki iddialarına yönelik olarak belge ve fotoğraf yayınlayarak, 

karşı tarafın bölge üzerindeki faaliyetlerini protesto etmiştir.11 

II. Dünya Savaşı sonrasında Çin Cumhuriyeti, Spratly adaları bölgesindeki en büyük ada olan Itu Aba 

Adası’na bir savaş gemisi göndererek, incelemeler yaptırmış ve adanın adını Taiping (Barış) Adası 

olarak değiştirmiştir. Müteakiben Çin Cumhuriyeti, 12 Aralık 1946’da dört gemisini adaya göndermiş 

ve burada bir anıt diktirmiştir.12 Bundan sonra 1947’de, Güney Çin Denizi’ni kendisine ait gösterdiği 

1935 tarihli 11 çizgili haritayı gayriresmî zeminlerde gündeme getirse de, iç savaş ile meşgul 

olduğundan, daha ileri gitmemiştir.13  

ÇHC, 1949’daki kuruluşu sonrasındaki resmî belgelerinde, bu denizdeki Çin hak iddialarını gösteren 

haritayı kullanmaya başlamış ve yayımlamıştır.14 Bu harita aslında Çin Cumhuriyeti’nin 1935 yılında 

yayınladığı 11 çizgili haritadır. ÇHC, 1950’de Vietnam ile Tonkin Körfezi deniz sınırları konusunda sözlü 

mutabakata varmış ve Viatnam yönetimine jest kapsamında alan daraltarak, bu haritadan iki çizgiyi 

çıkarmıştır. Böylece “Dokuz çizgili Hat” olarak tanınan harita ortaya çıkmıştır.15 

II. Dünya Savaşını kaybeden Japonya ile muzaffer Batı ülkeleri arasında, 1951’de, San Francisco Barış 

Anlaşması imzalanmış; anlaşmayla Japonya, Kore yarımadası, Kuril Adaları, Formosa Adası (Tayvan), 

Spratly ve Paracel Adaları bölgesinden çekilmeyi kabul etmek zorunda kalmıştır. Bundan sonra Tayvan 

ile Japonya arasında yapılan 28 Nisan 1952 tarihli “Barış Anlaşması”nda iki ülke, Spratly ve Paracel 

Adaları’nın Tayvan’a devri konusunda mutabık kalmıştır.16 Bu dönemde ÇHC ile Tayvan arasındaki 

gerilimlerden bu adacıklar kısmen payını alsa da iki taraf da bir diğerinin bölgeye yönelik iddiasına 

karşı tavır almamıştır.  

“Çin Cumhuriyeti Yönetim”ni Formosa (Tayvan) Adası’nda devam ettirmeye çalışan Tayvan hükûmeti 

1956’da, daha önce üzerinde çalışmalar yaptıkları Taiping Adası (Itu Aba)’nı işgal ederek, birlik 

konuşlandırmış ve bölgede ada işgalini başlatan ülke olmuştur.17 ÇHC, kadim Çin tarihi zemininde Çin 

egemenlik haklarını savunduğunu düşündüğü için Tayvan’ın bu harekâtına ses çıkarmamış ve örtülü 

                                                
11 Mark Hoskin, age 

12 Suisheng Zhao, “East Asian Disorder, China and the South China Sea Disputes”, Asian Survey, Vol. 60, No.3, 2020, pp. 490–509. 

13 Zhao Hong,  age 

14 Peter Dutton, age 

15
 
Suisheng Zhao, age 

16Fu-Kuo Liu, “ Dilemma and Domestic Uncertainty: Taiwan’s Insecurity in the South China Sea”,  China Report  49 : 4 (2013): 385–397 

17 Cheng-yi Lin, “Taiwan's South China Sea Policy”, Asian Survey , Vol. 37, No. 4 (Apr., 1997), pp. 323-339 
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destek vermiştir.18 Bölgedeki Çin egemenlik iddialarını destekleme kapsamında ÇHC yönetimi, 04 

Eylül 1958’de, “ÇHC’nin Çin Deniz Bölgesi Deklerasyonu”nu yayımlamıştır.19 1970’ten itibaren bölge 

ülkeleri de Paracel ve Spratly Adaları bölgesinde ada işgal edince Güney Çin Denizi sorununun 

temelleri atılmıştır.20  

  2. Güney Çin Denizi Sorunu ve Küresel Rekabet  
 

A. Sorunun Ortaya Çıkışı ve Gelişimi  

Filipinler 1970, Vietnam 1956 ve Malezya 1979’da Spratly ve Paracel Adaları bölgesinde egemenlik 

iddia etmeye başlayınca Güney Çin Denizi sorunu bölgesel bir kriz alanı olarak gün yüzüne çıkmaya 

başlamıştır.21 1970’lerde Güney Vietnam’ın bazı Paracel adacıklarını işgali sonrasında Filipinler de  

Spratly Adaları bölgesinde bazı coğrafi yapıları işgal etmiştir. Filipinler, 1974’de petrol arama amacıyla 

bu adacıklar üzerinde tesis kurmaya başlamıştır. Güney Vietnam da 1973’te ABD’li petrol şirketleriyle, 

Paracel Adaları’nın batısında petrol arama konusunda anlaşma yapmış ve bölgedeki beş adaya asker 

çıkarmıştır.  

Güney Çin Denizi’ni ülke güneyinin güvenlik sigortası olarak değerlendiren ÇHC, 11 Ocak 1974’te 

Güney Vietnam’a, Paracel Adaları bölgesinde yaptığı faaliyetler nedeniyle, protesto notası vermiş ve 

bölgeyi boşaltmasını istemiştir.22 Sınır sorunlarında ÇHC ve Kamboçya’ya karşı talepkâr bir tavır 

takınan, Çin halkı gibi tarihî iddialara ve kuvvetli bir milliyetçi damara sahip olan Güney Vietnam, 

ÇHC’nin tepkisine kayıtsız kalmıştır.23 Vietnam kararından geri adım atmayınca ÇHC Ordusu, 1974 

yılında yaptığı bir baskınla Paracel Adaları’nı koruyan Vietnam askerlerini etkisiz hâle getirmiş ve bu 

adaları işgal etmiştir.24  

ÇHC’nin bu adımını Soğuk Savaş şartlarındaki ÇHC-Sovyetler Birliği anlaşmazlığı ile bağlandırmak da 

mümkündür. ÇHC, Sovyetler Birliği desteği ile güçlenmiş Kuzey Vietnam’ın ülkeye hâkim olmaya 

başladığını görerek, zamanla Paracel Adaları’nın tamamını ele geçirme ihtimalinden çekindiği için, 

                                                
18 Fu-Kuo Liu, age 

19 Mark Hoskin, age 

20 Eric Hyer, “The South China Sea Disputes: Implications of China's Earlier Territorial Settlements”, Pacific Affairs , Vol. 68, No. 1 (Spring, 1995), pp. 34-54 

21 Fu-Kuo Liu, age 

22 Ji Guoxing, age 

23 Cotillon Hannah, “Territorial Disputes and Nationalism: A Comparative Case Study of China and Vietnam”, Journal of Current Southeast Asian Affairs, (2017), 36, 1, 51–

88 

24 Peter Dutton, age 
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böyle bir adım atmayı ve önlem almayı tercih almıştır.25 Paracel Adaları’ndan çıkarılan Güney 

Vietnam, ÇHC’nin bu askerî operasyonuna karşılık olarak, Spratly Adaları’ndaki bazı coğrafi yapıları 

işgal etmiştir. Böylece Güney Çin Denizi Sorunu fiili olarak hayata geçmiştir. 

ABD’nin çekilmesi sonrasında, 1975’te tekrar birleşen Vietnam, egemenlik haklarının arkasında daha 

güçlü durmaya başlamış ve 12 Mayıs 1977’de, MEB’ni 200 mile çıkarmıştır.26
  Vietnam’ın MEB’ni 200 

mile çıkararak Spratly ve Paracel Adaları’nı egemenlik alanına dâhil etmesi ÇHC’nin sert tepkisine yol 

açmış ve müteakip gelişmeler iki ülkeyi savaşa götüren süreci hızlandırmıştır.27 İki ülkenin 

çatışmasında, aralarındaki tarihten gelen anlaşmazlıklarla birlikte, iki tarafın da tarihî iddialarla 

beslenen, kuvvetli bir milliyetçi hissiyata sahip olması belirleyici faktörlerden olmuştur.28 

1982’den itibaren ÇHC bölgede aktif bir politika izleyerek, ticaret filolarının güvenliğini sağlamak 

gerekçesiyle, Güney Çin Denizi’nde askerî tedbir almaya başlamıştır.29 ÇHC ticari gemilerin güvenliğini 

sağlamak için bölgede devriye faaliyetleri de başlatmanın yanı sıra Paracel Adaları’nın en büyük adası 

olan Woody Adası’nda donanma unsuru konuşlandırmış ve bir uçak pisti inşa etmiştir. ÇHC’nin bu 

adada küçük bir havaalanı inşa ettiği 1991’de uydu görüntüleriyle belgelenmiştir.30 

ÇHC 1988’de, “Fiery Cross Resifi” civarındaki Vietnam askerlerine saldırarak Spratly Adaları’nın 

bazıların işgal etmiş31 ve Vietnam tarafından daha önce işgal edilen adacıklar ile komşu olmuştur. 

Bundan sonra ÇHC ile Vietnam arasında, 14 Mart 1988’de yaşanan deniz çatışmasında bir Vietnam 

gemisi batırılırken, iki gemi de ciddi hasar görmüştür.32 Bundan sonra iki ülke arasında bölgede 

çatışmalı bir süreç yaşanırken, ÇHC Spratly Adaları’nın işgal ettiği bölümünde de havaalanı inşasına 

başlamıştır. ÇHC’nin buradaki faaliyetleri ABD’nin casus uyduları tarafından takibe alınırken, ABD 

istihbaratı da bölgedeki ÇHC faaliyetleri üzerinde dikkatli bir takip faaliyeti başlatmıştır.33 

ÇHC ile Spratly Adaları’nda girdiği rekabette zayıf kalan Vietnam konuyu ASEAN (Güney Doğu Asya 

Ülkeleri Birliği-Association of Southeast Asian Nations)’a taşımak istemiştir. ÇHC soruna üçüncü 
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tarafların katılımını reddetmiş; sorunun muhatapları arasında, ikili olarak çözülmesi gerektiğini 

savunmuştur. ÇHC’nin artan baskısı ve ASEAN’ın ÇHC’ye karşı denge sağlamakta yetersiz kalması 

Güneydoğu Asya ülkelerini küresel aktörlere yönlendirmeye başlamış ve bu durum sorunun 

küreselleşmesine zemin sağlamıştır.34 

ÇHC, 02 Temmuz 1992’de çıkardığı bir kanunla bu denizlerdeki hak iddialarını resmîleştirmiştir. Yasal 

düzenlemede; Paracel, Spratly ve Pratas Adaları ve Scarborough Resifi ile birlikte Doğu Çin 

Denizi’ndeki tartışmalı bölgelerde hak iddia edilirken, bölgedeki ülkelerin ada işgal etme girişimlerinin 

engellenmesi için askerî güç kullanılmasına izin verilmiştir.35 Bunun üzerine Temmuz 1992’de 

Filipinler’de icra edilen ASEAN toplantısında, konuya yönelik olarak, “Manila Deklarasyonu” 

yayınlanmıştır. “Manila Deklarasyonu”nda; Güney Çin Denizi sorununda tarafların güç kullanmaması 

ve muhtemel krizlerin barışçı yollar ile çözülmesi gerektiği vurgulanmıştır. “Manila Deklarasyonu” 

ASEAN’ın Güney Çin Denizi sorununda yayınladığı ilk bildirgedir36 ve daha sonra devamı gelmiştir. 

Bu arada ÇHC ile Vietnam arasında, Tonkin Körfezi’ndeki; kara sınırları, deniz sınırları, kıta sahanlığı, 

MEB ve balıkçılık anlaşmazlıklarının çözülmesi konusunda 1991 yılında başlatılan görüşme süreci 

Aralık 2000’de başarıya ulaşmıştır. İki ülke Aralık 2000’de, “Tonkin Körfezi’ndeki Deniz Sınırları, MEB 

ve Kıta Sahanlığı Sınırlarının Tespiti Anlaşması”nı imzalamıştır. Müteakiben İki ülke 25 Aralık 2000’de, 

Tonkin Körfezi’ndeki balıkçılık hususlarını düzenleyen anlaşmayı da imzalamıştır.37 Bu görüşmeler 

döneminde taraflar, aralarındaki sorunları çözme konusunda makul davranmaya dikkat etmiştir. Bu 

çerçevede 1991 ile 2000 yılları arasında ÇHC ile Vietnam arasında ciddi bir sorun yaşanmazken, bu 

dönemde ÇHC ile Filipinler arasında anlaşmazlıklar yükselmiştir.  

ÇHC’nin 1995 yılında Mischief Resifi’ne saldırarak, buradaki Filipinler askerlerini dışarı atmasından 

sonra Scarborough Resifi, Filipinler ile ÇHC arasında çatışma alanına evrilmiştir.38 Bu olaya müdahil 

olmayan Tayvan, Spratly Adaları bölgesinde kontrol ettiği Taiping (Itu Aba) Adası’na deniz polisi 

göndererek, buradaki egemenliğini korumaya çalışmış, bu eylemi Filipinler tarafından protesto 

edilmiştir. Tayvan, deniz polisi teşkilatını daha sonra sahil güvenlik olarak yeniden yapılandırılmıştır.39 

Filipinler konuyu ASEAN’a taşımış ve ASEAN Mart 1995’te, Güney Çin Denizi sorunundaki ikinci 
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bildirgesini yayınlayarak; sorunun güç kullanmaksızın, müzakereler yoluyla çözülmesini tavsiye 

etmiştir.40 Devamında Filipinler’in Eski Devlet Başkanı Ramos, Ekim 1995’de, bir ABD düşünce 

kuruluşunun forumunda yaptığı konuşmada; “Çin Tehdidi”nden bahsederek, ABD’nin bölgede ÇHC’yi 

dengelemesini istemiştir.41 1997’de iki ülke donanma gemileri ve politikacıları bölgede hak iddialarını 

destekleme mücadelesinde karşı karşıya gelmiş, ancak askerî bir çatışma yaşanmamıştır.42 

ÇHC, bölgeyi Huangyan, Filipinler ise Scarborough olarak adlandırmaktadır. Bu resif bölgesi Filipinler 

toprağına yaklaşık 100 deniz mili, ÇHC ana karasına 500 deniz mili uzaklıktadır. Filipinler uluslararası 

deniz hukukunun kendisine 200 millik kıta sahanlığı hakkı verdiğini ve bu kapsamda söz konusu 

resiflerin kendisine ait olduğunu iddia etmektedir. ÇHC ise bölgenin kadim Çin coğrafyasının bir 

parçası olduğunu savunmaktadır.43 ÇHC’nin iddiaları sonrasında bölgedeki muhatapları ve küresel 

rakipleri, ÇHC’nin Güney Çin Denizi’ni ülke içi bir göle çevirmeye çalıştığını düşünmüştür. 44 

1996’da ÇHC, Paracel Adaları çevresinde bir takım sistemler inşa etmiştir. 1996’da ÇHC ve Filipinler 

gemileri arasında küçük çaplı bir silahlı çatışma yaşanmıştır. 1998’de Vietnam askerleri Filipinli balıkçı 

teknelerine ateş açarak, sorunun çerçevesini ve muhataplarını genişletmiştir. Bu arada ÇHC söylem ve 

eylemlerinin artmasına paralel olarak, bölge ülkelerinde ÇHC’ye yönelik endişeler oluşmaya 

başlamıştır. Güneydoğu Asya ülkelerinin mağdur pozisyonuna taşındığını ve bölgedeki yumuşak 

gücünün zarar gördüğünü fark eden ÇHC geri adım atmıştır. ÇHC, bölge ülkelerinde oluşan endişe 

bulutunu dağıtmak için 2002’de ASEAN ile müzakereye girmiştir.45 Bu kapsamda 04 Kasım 2002’de, 

ÇHC ve ASEAN ülkeleri arasında “Güney Çin Denizi Eylem Bildirisi” imzalanmıştır. Bu bildiriyle taraflar; 

1982 tarihli BM Deniz Hukuku Sözleşmesi’ne, Güneydoğu Asya’da Dostluk ve İşbirliği Anlaşması’na, 

Barış İçinde Bir arada Yaşamanın Beş İlkesi’ne ve uluslararası hukuk ilkelerine bağlılıklarını dile 

getirerek, aralarındaki anlaşmazlıkları müzakere yoluyla çözeceklerini kabul etmiştir.46   

Bu olumlu gelişme ÇHC ile Vietnam arasındaki oluşan iyi ilişkileri artırmıştır. Taraflar, 25 Aralık 

2000’de imzalanan balıkçılık anlaşmasındaki pürüzleri gideren ek protokolü 29 Nisan 2004’de 

imzalamış ve müteakiben ÇHC ile Vietnam arasındaki sınır ve balıkçılık konularında yapılan iki 
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anlaşma, 30 Haziran 2004’de yürürlüğe girmiştir. 2001-2008 yılları arasında ÇHC ile Vietnam arasında, 

petrol araştırmaları ve balıkçılık konularında küçük çaplı sorunlar yaşansa da anlaşma kapsamındaki 

mekanizmalar ve görüşmeler yoluyla çözülmüştür.47 

ÇHC 2007 yılından itibaren, çevresindeki denizlere yönelik iddialarında daha buyurgan ve cüretkâr bir 

tavır izlemeye başlamış, ÇHC’nin bu tavrı Vietnam ve Filipinler ile olan mevcut gerilimleri artırıcı etki 

yapmıştır. ÇHC 2007’de, Spratly ve Paracel Adalarının yönetimini içine alan Sansha şehrini kurmuştur. 

ÇHC’nin Sansha şehrini kurması Vietnam ile ÇHC arasında imzalanan sınır anlaşmasını baltalamış ve 

Vietnam’da güvensizlik yaratmıştır.48 ÇHC bundan sonra Vietnam ve Filipinler ile yaşanan gerilimlerde 

bölgeye askerî gücünü sokarak, bu iki ülkeye destek mesajı veren ABD’ye meydan okumaya 

başlamıştır.49  

ÇHC’nin hızlı yükselişi ve cüretkâr politikaları karşısında, “Çin tehditi” algısında ortaklaşan; ABD, 

Japonya, Avustralya ve Hindistan, Mayıs 2007’de, “Dörtlü Güvenlik Diyalogu (QUAD Security Diaogue-

QSD)”nu hayata geçirmiştir.50 İttifakın ÇHC tehdidi ortaklığında oluşması, ÇHC ile önemli ekonomik iş 

birliği olan Avustralya’nın Ocak 2008’de geri adım atmasına neden olmuş ve Avustralya, ortak askerî 

faaliyetlere katılmayacağını açıklamıştır.51 Avustralya’nın müşterek tatbikat faaliyetlerine katılmaması 

nedeniyle Dörtlü Güvenlik Diyalogu 2008’de askıya alınmıştır.52  

Güney Çin Denizi’nde, ABD donanmasına ait “Impeccable” adlı bir keşif-araştırma gemisinin, 08 Mart 

2009’da, bir ÇHC istihbarat gemisinin gözetimindeki balıkçı gemileri tarafından ciddi bir şekilde taciz 

edilmesi ABD Kongresi’nde fırtına koparmıştır.53 Bu olayın devamında ÇHC, çevre denizlerdeki hak 

iddialarını askerî güç gösterileriyle desteklemeye başlamıştır. ÇHC’nin Donanma, Hava Kuvvetleri ve 

Hava Savunma Unsurları 2009 yılında ÇHC’nin bölgedeki iddialarını destekleme kapsamında ciddi bir 

kampanya hayata geçirmiştir.54 Bu gelişmeler yaşanırken Çin makamları Paracels ve Spratly adaları 

konusundaki iddialarını yüksek perdeden gündeme getirince, Vietnam 12 March 2009’da, bu adalara 
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yönelik tezlerini tekrarlamıştır. Buna ilaveten Vietnam ve Malezya, kıta sahanlığı sınırı konusunda 

anlaşmıştır. 55 

Devamında Vietnam ve Malezya’nın 06 Mayıs 2009’da, kıta sahanlıklarını 200 mile çıkarma kararı 

alması üzerine ÇHC bu kararı tanımamıştır. ÇHC bu iki ülkenin kararına istinaden, 07 Mayıs 2009’da, 

BM Kıta Sahanlığı Sınırları Komisyonu’na verdiği diplomatik cevapta, Dokuz Çizgili Hattı’nı gösteren 

haritayı da ek belge olarak vermiştir.56 Bu arada ÇHC Vietnam ile yaptığı anlaşmayı rafa kaldırarak, 

Tonkin Körfezi’nde koyduğu yasaklamalara uymayan Vietnamlı balıkçıları tutuklamıştır. Devamında 

2010’da, Tonkin Körfezi’nde, Vietnam ile mutabakata vardıkları sahada petrol aramaya başlamıştır.57  

 

Harita-4: ÇHC’nin BM’ye Verdiği Dokuz Çizgili Hat  

Vietnam ve Filipinler’in 2010’da bir sismik araştırma projesinde iş birliği yapmasına müdahale eden 

ÇHC, bu ülkelerin balıkçı gemilerini de engellemiştir.58 Devamında 2010’da, “Temel Ulusal Çıkarlar” 

olarak tanımlanan Çin politika belgesine, Güney Çin Denizi konusu da dâhil edilerek; buradaki hak 
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iddialarından vazgeçilmeyeceği ifade edilmiştir.59 Bu açıklama Vietnam tarafından protesto edilirken, 

iki ülke arasında yeniden başlayan müzakere sürecini akamete uğratmıştır.60 ÇHC’nin bu açıklaması 

sonrasında, Haziran 2010’da iktidara gelen Filipinler Devlet Başkanı Corozan Aquino, ABD ile iş 

birliğini artırmış ve zirveye taşımıştır.61     

B. Soruna Üçüncü Tarafların Dâhil Olması   

ÇHC, 11 Nisan 2011’de resmî bir belge yayınlayarak, BM nezdinde 2009’da yaptığı başvurudaki dokuz 

çizgili hat kapsamında savunduğu egemenlik iddialarını tekrarlamıştır.62 Bu dönemde Vietnam’ın 

güney sahilinden 120 km uzaklıkta petrol ve gaz araştırması yapan araştırma gemisinin keşif kablosu, 

26 Mayıs 2011’de, ÇHC gözetleme gemileri tarafından kesilmiştir.63 Vietnam da Güney Çin Denizi’nde 

Hindistan ile ÇHC’yi dengelemek istemiş ve Hindistan’a, egemenlik iddia ettiği bölgede hidrokarbon 

kaynaklarının aranması konusunda imtiyaz vermiştir. Hindistan ile Vietnam’ın 2011’de, tartışmalı 

bölgede ortak petrol arama çalışmaları yapmaya başlaması, ÇHC’nin sert tepkisiyle karşılaşmıştır.  

ÇHC, bölgeye üçüncü tarafların girişini engellemek için taraf ülkelerle müzakere başlatmış ve 20 

Temmuz 2011’de, Brunei, Vietnam Malezya ve Filipinler ile mevcut sorunların çözümü konusunda 

izlenecek yol ve temel esaslar üzerinde mutabakata varmıştır.64 Bu mutabakattan iki gün sonra, 22 

Temmuz 2011’de, Hindistan donanmasına ait bir gemi, Vietnam’ın güneyindeki kara sularına yakın bir 

bölgedeki seyrinde, ÇHC askerî gemileri tarafından taciz edilmiş65 ve bu gelişme ÇHC ile Hindistan 

arasında söz düellosuna neden olmuştur.66  

Bu gelişmenin devamında Vietnam Devlet Başkanı Truong Tan Sang Hindistan’ı ziyaret ederek, 

Hindistan desteğini sağlama almaya çalışmıştır. Devamında, 12 Ekim 2011’de, Hint Petrol şirketi 

ONGC ve Vietnam petrol PetroVietnam, Vietnam’ın egemenlik iddia ettiği alanda hidrokarbon 

kaynaklarının çıkarılması konusunda üç yıllık bir anlaşma imzalamıştır.67 ÇHC, Hindistan Petrol ve 

Doğal Gaz Şirketi (ONGC)’nin, bu anlaşmaya paralel olarak, Paracel Adaları civarında keşif çalışması 

yapmasını protesto etmiştir. ONGC ise Vietnam ile müşterek faaliyetlerini uluslararası hukuka uygun 
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olduğunu iddia etmiştir. Hindistan’ın bölgedeki faaliyetleri nedeniyle ÇHC ile Hindistan arasındaki 

tansiyon zaman zaman artmıştır.  

ÇHC ve ASEAN, Ocak 2012’de bir araya gelerek, bölgedeki sorunların çözümü için ortak komisyonların 

kurulması konusunda mutabakata varmıştır.68 Ancak bu adım yeterli olmamış ve 2012’de ÇHC ile 

Vietnam arasında tansiyon yeniden artmıştır. Vietnam, Paracel ve Spratly Adalarını ülkesinin bir 

parçası sayan bir yasa çıkarmış, ancak ÇHC bunu yok saymıştır. Bu arada Sansha şehrini kuruluşu 

Haziran 2012’de Devlet Konseyi kararıyla resmîleştirilmiştir.69 ABD Savunma Bakanı Leon Panetta, 

Haziran 2012’de Vietnam’ı ziyaret ederek, ÇHC’ye uyarı mesajı vermiştir.70 Filipin donanması, 2012’de 

sekiz Çin balıkçı gemisini, yasa dışı avlandıkları gerekçesiyle alıkoymuş, bu durum iki ülke arasında 

krize neden olmuştur.  

C. ÇHC’de Şi Cinping Dönemi ve Filipinler’in “Uluslararası Daimi Tahkim 
Mahkemesi”ne Başvurması 

15 Kasım 2012’de Çin Komünist Partisi Genel Sekreteri ve 14 Mart 2013’te ÇHC Devlet Başkanı olan Şi 

Cinping’in iktidarı ile birlikte ÇHC dış politikasında önemli değişiklikler yaşanmıştır.71 Çin milliyetçiliğini 

yükselten Şi Cinping’in iktidarında, ÇHC dış politikası buyurgan bir tavırı sahiplenmiştir.72 ÇHC’nin 

bölgedeki askerî varlığını artırması, suni yapılar inşa ederek adalarını büyütmesi ve mini hava alanları 

inşa etmesi bu dönemde hız kazanmıştır.73 Bu tür adımlar ABD kamuoyunda, ABD’nin bölgeye 

müdahale etmesi ve Filipinler ile Vietnam başta olmak üzere, ASEAN ile iş birliğini artırması 

yönündeki tartışmaları artırmıştır. Bu tarışmalarun neticesinde, ABD’nin bölgede aktif olması ve 

ÇHC’yi dengelemesi konusunda fikir birliği oluşmuştur.74  

ÇHC 2011’de, Filipinler araştırma gemisinin faaliyetlerini engellemenin yanında askerî gemilerini de 

taciz etmiştir.75 Filipinler donanmasına ait gemilerin Nisan 2012’de, Scarborough Resifi’nde balık 

avlayan Çinli balıkçıları tutuklamaya çalışmasına, bölgedeki ÇHC askerî gemileri engel olmuştur. Bu 

olayın yarattığı kriz ABD’nin Filipinlere destek vermesiyle kısmen yumuşamıştır.76 ÇHC bu olay sonrası 
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Filipinler’e ekonomik yaptırımlar uygulamanın yanında turist gidişini de yasaklayarak, Filipinler 

ekonomisine darbe vurmuştur.77 

ÇHC’nin bölgedeki rahatsız edici faaliyetlerini sürdürmesi üzerine Filipinler konuyu ASEAN zeminine 

taşıyarak, bildirgeye dâhil ettirmeye çalışmış, ancak Kamboçya’nın karşı tavrı nedeniyle istediğini elde 

edememiştir. Filipinler ASEAN’da ÇHC gücüyle karşılaşması sonrasında ABD ve Japonya’ya yaklaşarak 

denge sağlamaya çalışmış,78 bu iki ülke de Filipinler’e destek garantisi vermiştir. ABD ve Japonya 

desteğini arkasına alan Filipinler, 22 Ocak 2013’te, tek taraflı olarak, Uluslararası Daimi Tahkim 

Mahkemesi’ne başvurmuştur.79 Bu başvuru yapıldığında Paracel Adaları’nın tümü ve Spratly 

Adaları’nın sekizi ÇHC kontrolündeyken, Spratly Adaları’nın 29’u Vietnam, sekizi Filipinler, beşi 

Malezya, ikisi Brunei ve biri Tayvan’ın kontrolü altında bulunmaktadır.80 

Ç. Bölge Dışı Aktörlerin ÇHC’yi Bölgede Dengeleme Gayretleri 
 

ÇHC’nin Güney Çin Denizi’ndeki askerî güç gösterilerinin artması sonrasında Filipinler ve Vietnam’ın, 

küresel aktörler ve bölge dışı aktörleri bölge denklemlerinde yer almaya çağırması ABD ve Japonya 

tarafından olumlu karşılanmıştır. Japonya bu çerçevede 2011’de Filipinler ile Vietnam’a destek 

vermeye başlarken, bu iki ülke ile çoklu iş birliğini geliştirmiştir. Japonya, 2011 ve 2012 yıllarında, 

Filipinler’e sahil güvenlik gemisi bağışlamanın yanında sahil güvenlik personeline askerî eğitim desteği 

vermiştir.81 Japonya 2013’te Vietnam’ın sahil güvenlik teşkilatının reorganizasyonuna destek vererek, 

sivil bir organizasyona dönüşmesinde önemli rol üstlenmiştir.82 

ÇHC bölgedeki askerî faaliyetlerini artırmaya devam ederek Aralık 2013’te, ilk uçak gemisi Liaoning’i 

bölgeye göndermiştir. ÇHC, Haziran 2014’de Tayvan’ı ana kara ile birleşmiş gösterdiği yeni bir ÇHC 

haritası yayımlayarak, bu haritaya Güney Çin Denizi’ndeki egemenlik iddialarını da dâhil etmiştir. ÇHC 

müteakiben Filipinler donanmasının, Filipinler Deniz Birliğine ikmal yapmak için kiraladığı iki sivil 

gemiyi engellemiştir. ÇHC’nin Spratly adaları bölgesinde yapay adalar inşa ettiği 2014 yılında uydu 

görüntüleri ile ortaya çıkmıştır. ÇHC, 2014 yılından sonra Vietnam, Malezya, Filipinler ve Tayvan’ın 
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hak iddia ettiği bölgelerde yedi resif merkezini topraklarına katmış ve bu tartışmalı noktalarda üç 

hava alanı inşa etmiş, Paracel’deki Woody Adasına hava savunma sistemleri konuşlandırmıştır.83  

Bu gelişmeler sonrasında Vietnam, ABD ve Japonya ile “Üçlü Güvenlik İşbirliği Mekanizması” 

oluşturmak için nabız yoklamaya başlamıştır.84 Filipinler de ABD ile 2014’de “Güçlendirilmiş Savunma 

İşbirliği Antlaşması”nı imzalamıştır. Filipinler bu antlaşmayla ABD’ye askerî üs kolaylığı sağlamıştır.85 

Ayrıca Filipinler ve Vietnam, ABD ile sahil güvenlik iş birliğini artırırken, ABD bu iki ülkeye bölgedeki 

keşif gözetleme vasıtalarından aldığı bilgileri aktarmış ve bölgeye yönelik istihbarat desteği vermeye 

başlamıştır.86 ÇHC’nin artan baskısı ve askerî güç gösterileri karşısında ASEAN gibi bölgesel ve BM gibi 

küresel kurumların yetersiz kalması, bölge ülkelerinde küresel aktörlere ve büyük güçlere olan 

“mecburiyet hissiyatı”nı artırmıştır. Bu noktada ABD’den sonra akla Japonya ve Hindistan gelmiştir. 

Çıkarları ÇHC yükselişi ile tehdit altına giren bu iki ülke de böylece bölge denklemelerine dâhil olmaya 

başlamıştır.87  

Vietnam Başbakanı Nguyen Tan Dung, 2014 yılında Hindistan’a yapmış olduğu ziyarette, Hindistan’ın, 

Güney Çin Denizi’ndeki varlığından memnun olduklarını ifade etmiştir.88 2014 yılından sonra ABD, 

Japonya ve Hindistan, ÇHC karşısında daha kararlı bir tavır sergilerken, Japonya 2015’te, Hindistan ile 

ABD’nin birlikte yaptığı Malabar deniz tatbikatlarına katılmaya başlamıştır.89 Hindistan ve Filipinler 14 

Ekim 2015’de,  ikili ilişkileri geliştirmek için ortak komisyon kurmuştur. Kasım 2015’te yapılan ASEAN-

Hindistan Zirvesi’nde Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Güney Çin Denizi deniz trafiğinin açık 

olması için destek vereceklerini garanti etmiştir.90 

Hindistan’ın Filipinler’i desteklemekteki kararlı tutumu, ÇHC’nin yakın coğrafyasındaki tarihî hak 

iddialarını net bir tavırla ortaya koymaya başladığı bir sürece denk gelmiştir. ÇHC bu kapsamda Çin-

Pakistan Ekonomik Koridoru (ÇPEK) Projesi ve Çin-Myanmar Ekonomik Koridoru (ÇMEK) Projesi gibi 

Arap Denizi ve Bengal Körfezi’ne ekonomik çıkış sağladığı projelerdeki askerî avantajları sergilerken, 

Cibuti’de askerî üs kurma hazırlıklarını da ifşa etmiştir.91 ÇHC bunun yanı sıra Güney Çin Denizi, 
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Tayvan ve Sarı Deniz’deki hak iddialarını açıkça dile getirmiş, Himalayalar’da Hindistan ile olan sınır 

sorununda cüretkâr bir tutum takınmıştır.  

ÇHC 2016’da, bölge coğrafyasını değiştirme ve adalarda askerî tesis kurma faaliyetlerine devam 

ederek, Fiery Cross Resifi ve and Mischief Resifi’nde mini havaalanları inşa etmiştir.92 Bu gelişme 

karşısında ABD Pasifik Filosu Komutanı, ÇHC’nin bölgede inşa ettiği suni coğrafi yapılar ve bunlar 

üzerinde kurduğu askerî sistemlerin kabul edilmeyeceğini vurgulayan bir uyarı yapmıştır.93 Bu 

dönemde ABD, Japonya ve Hindistan arasındaki askerî iş birliği ve müşterek deniz tatbikatları da 

artırılmıştır. Devamında ABD ve Hindistan, 16 Mayıs 2016’da, “Deniz Yolarının Güvenliğinin 

Sağlanması Diyalogu”nu başlatmıştır.94 Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Eylül 2016’da Vietnam’ı 

ziyaret ederek, iki ülke ilişkilerinin daha da geliştirilmesi yolunda önemli bir adım atmıştır.95  

D. ÇHC’nin Uluslararası Daimi Tahkim Mahkemesi Kararını Etkisiz Kılması  

Uluslararası Daimi Tahkim Mahkemesi 12 Temmuz 2016’da, ÇHC’nin bölgedeki hak iddialarının yasal 

olmadığına dair kararını açıklamıştır. Mahkeme ayrıca ÇHC’nin bölgede inşa ettiği suni yapıların (ada 

vs.) bölgedeki gerilimi artırıcı etki yaptığına hüküm verirken, Filipinler’in hak kaybına uğradığını ifade 

etmiştir.96 ÇHC bu kararın ertesi gününde yayınladığı “Beyaz Sayfa”da, “Dört Hayır Stratejisi”ni 

açıklamıştır; Tanımaya, Kabule, Uygulamaya ve Katılmaya Hayır.97 ÇHC bu kararı tanımadığı gibi 

üçüncü tarafların konuya dâhil olmasını kabul etmeyeceğini de beyan etmiştir.98 Uluslararası Daimi 

Tahkim Mahkemesi’nin bu kararı, Avustralya ve Japonya gibi bölge dışı ittifak ülkelerinde 

memnuniyetle karşılanırken, ÇHC’ye karşı birlik oluşturma mücadelesinde büyük moral motivasyon 

sağlamıştır.99  

ÇHC bu noktada Tayvan’dan önemli bir destek almıştır. Tayvan, Uluslararası Daimi Tahkim 

Mahkemesi kararının, kendilerinin elde tuttuğu Taiping (İtu aba) Adası’na da uzun vadede uygulanma 

ihtimalini hesaba katarak, ÇHC’yi desteklemiştir. Tayvan uluslararası mahkemede dava edilen taraf 
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olmaması ve kararın kendisini kapsamamasına rağmen, ÇHC ile aynı zeminde, aynı gerekçelerle hak 

iddia ettiğinden, uzun vadede sorunun kendi aleyhine döneceğini öngörmüştür. Bu kapsamda Tayvan 

Devlet Başkanı Ma, karar sonrasında Taiping (Itu Aba) Adası’nı ziyaret ederek, buradaki haklarından 

vazgeçmeyeceklerini açıklamıştır.100 Tayvan’ın ABD’nin güdümünde hareket edeceğini değerlendiren 

ÇHC için bu adım güzel bir sürpriz olmuştur.101 

Bu arada ÇHC, Filipinler’de Haziran 2016’da iktidara gelen Duterte yönetimine dostluk eli uzatarak, 

Devlet Başkanı Duterte’yi ÇHC’ye davet etmiştir. Ekim 2016’da ÇHC’yi ziyaret eden Filipinler Devlet 

Başkanı Duterte’ye ÇHC ciddi bir ekonomik destek paketi sunmuş ve gönlünü kazanmıştır.102 Bu 

ziyarette elde edilen kazanımlar sonrasında Duterte yönetimi ÇHC ile yakınlaşma politikası izleyerek, 

uluslararası mahkeme kararı konusunu büyütmemeyi tercih etmiştir.103 Böylece Uluslararası Daimi 

Tahkim Mahkemesi’nin kararı uygulamaya geçememiş ve sembolik değer taşımaktan öte 

gidememiştir.104 

ÇHC Uluslararası Daimi Tahkim Mahkemesi kararının açıklanması sonrasında, hem ülke içine hem de 

dünya kamuoyuna yönelik ciddi bir askerî güç stratejisi başlatarak, kararı tanımayacağını göstermiştir. 

ÇHC Eylül 2016’da, Rusya Federasyonu (RF)’yla Güney ve Doğu Çin Denizi’nde sekiz gün süreli deniz 

tatbikatı yapmıştır.105 Devlet başkanı Şi Cinping, Çin Komünist Partisi (ÇKP)’nin 2017’de icra edilen 

19’ncu Kongresinde yaptığı konuşmada; beş yıllık iktidarında Güney Çin Denizi’nde askerî olarak 

geldikleri seviyeyi gururla anlatmıştır. ÇHC’nin caydırıclık stratejisi başarılı olmuş ve ABD ile Avrupa 

ülkeleri, kararın uygulanması konusunda fazla ısrarcı davranmamıştır.106  

E. QUAD ve Sonrası Dönem 

Beyaz Saray Basın sözcüsü Sean Spicer Ocak 2017’de yaptığı bir açıklamada; Güney Çin Denizi deniz 

trafiğinin açık olması ve bölgedeki ABD çıkarlarının korunmasında kararlı olduklarını ifade etmiştir.107 

Devamında ABD Devlet Başkanı Trump ile ÇHC Devlet Başkanı Şi Cinping’in Nisan 2017’de, ABD’de 
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yaptığı görüşme sonrasında taraflar, bölgedeki gerilimi azaltma yönünde hareket etmiştir.108 ÇHC’nin 

müteakip aylarda cüretkâr politikalarını sürdürmesi üzerine ABD, ÇHC’ye karşı politika değişkliğine 

gitmiştir. ÇHC’nin Hindistan ile sınır sorunu yaşadığı Himalayalar’da aylarca süren “Doklam Krizi” de 

Hindistan’ın ÇHC’ye karşı ABD ile birlikte hareket etmesine yol açmıştır.109 

ÇHC’nin bölgesel-küresel hak iddiaları ve tehditkâr söylemlerinden dolayı “Çin Tehditi” algısı 

genişleyen Güney Kore ve Avustralya da ÇHC’ye karşı çare arayışına girmiştir.110 ÇHC’yi sınırlama 

motivasyonunda ortaklaşan ABD ve Japonya, ÇHC’nin Güney Çin Denizi konusunda uluslararası 

hakem kararını tanımaması sonrasında ortaya çıkan ÇHC karşıtı konjonktürü değerlendirmeye karar 

vermiştir.111 ÇHC Devlet Başkanı Şi Jinping’in 2017 sonbaharında “Bir Kuşak Bir Yol  (One Belt One 

Road-OBOR) projesini açıklaması ve uzun sürecek iktidarını sağlama alması, ÇHC’nin yükselişi 

karşısında safları sıklaştırma ihtiyacında birleşen rakiplerin harekete geçmesi için son uyarı 

olmuştur.112  Böylece ABD ve Japonya dışişleri bakanlarının gayretleriyle, Kasım 2017’de Filipinler’in 

başkenti Manila’da yapılan ASEAN zirvesinde, QUAD canlandırılmıştır.113  

ÇHC’nin 2017 yılında açıkladığı Bir Kuşak Bir Yol stratejisi  (Kuşak Yol İnisiyatifi) ile dünyayı ekonomik 

olarak bağlama hedefi ASEAN ülkeleri için de ekonomik kalkınma vaat ettiği için, ÇHC’nin bölgedeki 

yumuşak gücünün artmasına katkı sağlamıştır. Bu kapsamda ASEAN ülkeleri projeye destek verirken, 

bu gelişme ÇHC’nin en fazla sorun yaşadığı Vietnam ve Filipinler ile ilişkilerini düzeltmesine yardımcı 

olmuştur. ÇHC ve Vietnam yönetimleri projeye dâhil olma yönünde tavır koyunca, Güney Çin Denizi 

sorunları geri planda kalmıştır.114  

2016 ve 2018 yılları arasında ÇHC’nin ASEAN ülkelerini ekonomik açılımlarıyla “tavlama”sına Singapur 

karşı koymaya çalışmış ve ÇHC ile hem ASEAN zeminde hem de siyasi ve askerî sahalarda gerilimler 

yaşamıştır.115 Bu dönemde Japonya, gerek ASEAN zemininde gerekse Avrupa ülkeleri ile 
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diyaloglarında Güney Çin Denizi sorununu gündemde tutmuş ve İngiltere ile Fransa’dan, Güney Çin 

Denizi’nin uluslararası ticarete açık olması konusunda, diplomatik destek sağlamıştır.116  

QUAD’ın canlandırılması sonrasında, Aralık 2017’de yayınlanan “ABD Millî Güvenlik Strateji 

Belgesi”nde, ÇHC rakip olarak tanımlanmıştır. Müteakiben Ocak 2018’de yayınlanan “Millî Savunma 

Strateji Belgesi”nde, Hint-Pasifik’te diğer taraf ülkelerle millî savunma ve bölgenin deniz ticaretine 

açık olması konusunda iş birliği yapılmasının gereği vurgulanmıştır. ABD bu iki yıl içinde ÇHC’nin işgal 

ettiği ve geliştirdiği adalar ve suni yapılar civarında askerî faaliyetlerini artırarak, deniz trafiğinin 

aksamamasına destek vermiştir. 117 

QUAD, ÇHC hak iddialarının mevcut ve muhtemel mağdurlarına kucak açarak, güvenlik kaygılarının 

giderilmesi için ortak bir zemin sağlamayı hedeflemiştir.118 Bu kapsamda Japonya, Güney Çin 

Denizi’nde ÇHC karşısında zayıf kalan Vietnam ile Filipinler’i ekonomik ve askerî olarak destekleyerek, 

bu ülkelerle iş birliğini geliştirmiştir.119 Böylece QUAD ülkelerinin ÇHC’nin ilerleyişini sınırlamak 

istedikleri asıl hattın Güneydoğu Asya olması, bu coğrafyanın ÇHC-QUAD rekabet sahasına 

evirilmesine neden olmuştur.120  

QUAD ilanı sonrasında ÇHC bölgedeki askerî güç parametrelerini artırmaya devam etmiştir. Bu 

bağlamda ilk uçak gemisi Lioning’i 2012’de devreye sokan ÇHC, 2019’da ikinci uçak gemisi 

Shandong’u hizmete almıştır.121 ABD de 2019’da ve özellikle 2020 başlarında Güney Çin Denizi’ndeki 

donanma faaliyetlerini artırmıştır.122 ÇHC, Nisan 2020’de iki yeni idari bölge oluşturarak; Paracel 

Adaları’nda Xisha Bölgesi ve Spratly Adaları’nda Nansha Bölgesi’nin idari yönetimlerini Woody 

Adaları’na devretmiştir. Vietnam bu duruma itiraz etmenin yanı sıra Nisan 2020’de, Woody Adaları 

yakınında Vietnamlı balıkçı teknelerinin batırıldığı iddiasıyla BM’e şikâyet başvurusu yapmıştır. 

ÇHC’nin güç politikasının başarılı olması ve ÇHC’nin bölge ülkeleri üzerindeki askerî baskısının artması 

ABD yönetiminin ÇHC’yi dengeleme motivasyonunu yükseltmiştir.123  
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ABD bu olay sonrasında Vietnam ile askerî iş birliğini artırmaya başlamıştır.124 Müteakiben ABD 

Haziran 2020’de, Uçak Gemisi Muharebe Gruplarıyla Güney Çin Denizi’nde gövde gösterisine 

başlamıştır. ABD uçak gemileri bölgede Japon donanma gemilerinin de katıldığı tatbikatlar icra 

etmiştir. ABD’nin Vietnam ile askerî iş birliğini artırması, bölgedeki uçak gemilerinin artan sayısı ve 

altyapısı geliştirilen ÇHC adaları etrafında tatbikat yapması ÇHC tarafında rahatsızlık yaratırken; 

ABD’nin Vietnam’da askerî üs elde etmeye çalıştığı değerlendirmeleri yapılmıştır.125  

Dünyanın Kovid-19 pandemisine yakalandığı 2020’de Batı Blokunun başarısız bir sınav vermesi ve ÇHC 

ordusunun 15 Haziran 2020’de, Hindistan ile Himalayalar’daki tartışmalı sınırlarda, bir Hint piyade 

alayını derdest etmesi de “Çin Tehdidi” kat sayısını iyice yükseltmiştir.126 Müteakiben ABD Dışişleri 

Bakanı Mike Pompeo, 13 Temmuz 2020’de yaptığı açıklamada; ÇHC’nin saldırgan politikaları 

karşısında bölge ülkelerini destekleyeceklerini açıklamıştır.127 Bu gelişmelerin sonrasında Avustralya, 

Kasım 2020’de Malabar tatbikatlarına katılarak, QUAD yapılanmasının yeniden hayata geçişini 

resmîleştirmiştir.  

ÇHC, 2021 başlarında önemli bir meydan okumayla çevre denizlerdeki muhataplarına askerî bir rest 

denemesi yapmıştır. ÇHC, 22 Ocak 2021’de çıkarttığı “Sahil Güvenlik Yasası”yla, sahil güvenlik 

gemilerine; karasularına giren yabancı deniz vasıtalarına ateş açma yetkisi vermiştir. 01 Şubat 

2021’de yürürlüğe giren yasa, ÇHC’nin sahil güvenlik organizasyonunu revize ederken, askerî olarak 

güçlendirmiştir. Bu yasa ÇHC’nin çevre denizlerdeki bütün muhataplarına uyarı mesajı vermiştir. Bu 

gelişme Güney Kore, Japonya ve ABD’nin tepkisiyle karşılanırken, Güney Çin Denizi’ndeki zayıf 

devletlerde endişe uyandırmıştır. 

Bu gelişmenin devamında, Filipinler’in MEB’si olarak gördüğü Whitsun Resifi’nde,  07 Mart 2021’de 

yaklaşık 220 Çin balıkçı teknesi birbirine bağlanarak demir atmıştır. Çin balıkçı gemilerinin sayısı ay 

sonunda daha da artmıştır. ÇHC ile Filipinler arasındaki gerilim artarken Filipinler, bu balıkçıların 

ÇHC’nin bilinçli kullandığı “Deniz Milisleri” olduğunu iddia etmiştir. Whitsun Resifi olayından sonra 

Batı basın ve düşünce kuruluşlarında, ÇHC’nin “Deniz Milisleri” yapılanması ve çalışma esasları 

üzerinde detaylı çalışmalar yayınlanmıştır.128 İki ülke arasındaki söz düellosunun devamında ABD 
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Dışişleri Bakanlığı’ndan Filipinler’e destek açıklaması gelmiştir. ABD’nin resmî açıklamaları sonrasında, 

04 Nisan 2021’de, USS Theodore Roosevelt Uçak Gemisi Muharebe Grubu, Güney Çin Denizi’ne 

girmiş ve Malezya donanma gemileriyle tatbikat yapmıştır.  

Bu tatbikat sonrasında ÇHC Güney Çin Denizi’nde, füze sistemleriyle donatılmış “Hızlı Saldırı 

Katamaran Filoları”yla gövde gösterisi yaparak, muhatapları üzerinde sürpriz etkisi yaratmıştır.129 

Müteakiben ÇHC yeni bir kanun çıkararak, rakiplerinin kafasını karıştırmaya devam etmiştir. ÇHC, 29 

Nisan 2021’de, “Deniz yollarının Güvenliği Yasası”nı yenileyerek, “Deniz Güvenliği İdaresi”ne, ülke 

denizlerinde egemenlik haklarını ve kamu güvenliğini sağlamak için yeni düzenlemeler yapma yetkisi 

vermiştir. “ÇHC Deniz Güvenliği İdaresi” bu kapsamda yaptığı düzenlemeleri 27 Ağustos 2021’de 

açıklamıştır. 01 Eylül 2021’de yürürlüğe giren bu düzenlemelere göre, ÇHC kontrolündeki sularda 

seyahat eden;  denizaltı tipi gemiler, nükleer tahrikli gemiler, petrol-doğalgaz-sıvılaştırılmış gaz veya 

tehlikeli herhangi kimyasal taşıyan tankerler ile Çin denizlerinde seyir tehlikesi yaratabilecek yabancı 

ülke gemilerine, faaliyetleri hakkında detaylı bilgi verme ve kılavuz kaptan alma zorunluluğu 

getirilmiştir.130 ÇHC tarafından uygulamaya konulan bu yasal düzenlemeler Batı dünyasında, ÇHC’nin 

çevre denizlerdeki egemenlik haklarını savunma kararlılığının ifadesi,131 Hindistan’ın bölgedeki 

stratejik adımlarına cevap132 ve QUAD’a meydan okuma133 olarak okunmuştur. 

F. AUKUS ve Sonrası Dönem 

ÇHC’nin bu adımı sonrasında ABD ve Birleşik Krallık, ÇHC’yi Pasifik Okyanusu bölgesinde durdurmak 

ve Avustralya’yı askerî sahada desteklemek kapsamında, 15 Eylül 2021’de AUKUS (Australia, UK and 

US-Avustralya, Birleşik Krallık ve ABD) güvenlik anlaşmasını hayata geçirerek, ÇHC’ye Pasifik 

coğrafyasında set çekmeye çalışmıştır. AUKUS’un ilanı konusunda Endenozya kamuoyunda yapılan 

değerlendirmelerde, ABD ve Anglosakson dünyanın ÇHC’nin önünü kesmeye kararlı davrandığı 

vurgulanmıştır.134  

ÇHC’nin Güney Çin Denizi’ndeki hak iddiaları ve saldırgan politikalarının mağdurlarından Malezya ile 

bölge sorunlarının dışında kalmaya çalışan Endenozya yetkilileri, bölgenin büyük güç rekabet alanı 

                                                
129 Dave Makichuk, “China deploys fast-attack missile catamarans “,10 Nisan 2021, erişim 09 Nisan 2021 23:00 

130 Andrew Salmon ve Jeff Pao, “China flexes sea power with new foreign ship law “, Asia Times, 01 Eylül 2021, erişim 03 Eylül 2021 22:43 

131 Richard Javad Heydarian,” Beijing revs up South China Sea domination strategy “,  Asia Times, 05 Eylül  2021, erişim 05 Eylül 2021 21:17 

132 Harsh V. Pant,” The strategic signal of an Indian presence in the South China Sea“,  ORF, 02 Eylül 21, erişim 02 Eylül 2021 22:36 

133 Manoj Joshi, “How Beijing’s New Maritime Rules in the South China Sea Will Affect India and Others”, ORF, 06 Eylül 2021 erişim 06 Eylül 2021 22:03 

134 Audry Anjani Danindra Novita, “UKUS Alliance: United States Strategic Interest in Indo-Pacific”,  Jurnal Diplomasi Pertahanan, Vol. 8, No.1, 2022 
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olması ihtimaline yönelik endişelerini dile getirip, taraf olmaktan kaçınmaya çalışırken, Filipinler 

yetkililerinin genelde AUKUS’tan hoşnut olduklarını saklamadıkları görülmüştür. ABD’den bağımsız 

hareket etmeye çalışan Filipinler Devlet Başkanı Duterte’nin uyarılarına rağmen, Filipinler yetkilileri, 

bölgede ÇHC’ye karşı gelişen ittifakları desteklediklerini beyan etmekten kaçınmamıştır.135 

ÇHC ile Batı arasında AUKUS konusunda söz düellosu yaşanırken, 27 Eylül 2021’de, iki adet sahil 

güvenlik gemisinin korumasındaki bir ÇHC araştırma gemisi Endenozya’nın Natuna Adası’nın 

kuzeyinde hidrokarbon kaynak araştırması yapılan bölgeye girmek istemiştir. Bu gemiler, bölgeyi 

koruyan Endenozya donanma gemileri ve devriye uçaklarının kontrolünde bölgeden çıkarılmıştır. 

ÇHC’nin “Dokuz Çizgili Hat”ının dışında kalan bu noktaya ÇHC’nin ilk defa taciz girişimi Endenozya 

yönetimi tarafından şaşkınlıkla karşılanmıştır. Ülke kamuoyu, ÇHC’nin bu beklenmedik tacizini, 

Endenozya’nın AUKUS’a destek vermemesi için yapılan bir baskı operasyonu olarak görmüştür.136 ÇHC 

benzer bir eylemi Ekim 2021 başında Malezya’nın hak iddia ettiği MEB’inde yaparak, Malezya’nın 

tepkisini almış ve bu ülkedeki güvensizlik algısını artırmıştır.137   

ABD Kongresi araştırma servisi tarafından hazırlanan ve 06 Ekim 2021’de Kongre üyelerinin 

kullanımına sunulan bir raporda, Güney Çin Denizi Sorunu ve ÇHC’nin iddiaları detaylı şekilde 

incelenirken, ABD’nin bölgedeki öncelikleri, temel çıkarları ve ÇHC’nin ABD’ye karşı rakip olma 

potansiyeline yönelik değerlendirmeler yapılmıştır.138 Kongre raporunu geliştiren ABD Dışişleri 

Bakanlığı, 12 Ocak 2022’de, ÇHC’nin Güney Çin Denizi’nde savunduğu hak iddialarına karşı bir belge 

yayınlayarak, bu iddiaların dayanaklarını çürütmeye çalışmıştır. “Denizlerin Sınırları Çalışması” başlığı 

altında yayımlanan belgede; ÇHC’nin iddiaları uluslararası hukuk esasları çerçevesinde 

değersizleştirilirken, ÇHC’nin tarihî dayanaklarının uluslararası hukukun üzerinde olmayacağı 

vurgulanmıştır.139 

ABD’nin uluslarası kamuoyunu etkileme çalışmaları üzerine ÇHC Devlet Başkanı Şi Cinping, ASEAN 

ülke liderlerini Kasım 2021’de başkent Pekin’de toplayarak; ÇHC’nin hegemonya peşinde koşmadığını 

ve koşmayacağını, bölgedeki küçük ülkeleri baskı altına almayacağını, ASEAN ile yeni bir “Ortak 

Davranış Kuralları” mutabakatı imzalayabileceklerini, bunları yapmak için bölge ülkelerinden, üçüncü 

                                                
135 Makoi Popioco, “The Philippines supports AUKUS’. Not so fast”, East Asia Forum, 02  Haziran 2022, erişim 02 Haziran 2022 21:35 

136  John Mcbeth, “Indonesia, China go toe-to-toe in gas-rich Natunas“, Asia Times, 28  Eylül 2021, erişim 05 Ekim 2021 15:17 

137Richard Javad Heydarian, “Malaysia, China go head to head in South China Sea “,
 
Asia Times, 05 Ekim 2021,erişim 05 Ekim 2021 23:47 

138“U.S.-China Strategic Competition in South and East China Seas: Background and Issues for Congress” , US Congressional Research Service, 06 Ekim 2021  

139 “US State Department’s “Limits of Seas Study” on China’s Claims in S China Sea”, Vol.II, Issue 5, 22 Ocak Nisan 202 
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tarafları bölge denklemleri içine çekmemelerini beklediklerini ifade etmiştir.140 Bu gelişme cereyan 

ederken ABD Savunma Bakanlığı tarafından yayınlanan raporda; ÇHC’nin 355 askerî gemi sayısı ile 

dünyadaki en büyük askerî deniz gücü seviyesine ulaştığı, bu rakamın 2025’te 420’a, 2030’da da 460’a 

ulaşmasının beklendiği açıklanmıştır.141
 

Malezya 2021 yılında ÇHC’ye karşı olumsuz bakışını netleştirmiş ve ÇHC’nin hak iddia ettiği tartışmalı 

sularda ABD donanma gemileriyle tatbikatlar yapmıştır.142 Natuna Adası ÇHC’nin hak iddia ettiği 

alanını dışında kalması ve iki ülke arasında ciddi ekonomik iş birliği alanları bulunmasına rağmen, 

ÇHC’nin Natuna Adası civarında son iki yılda yaptığı faaliyetler ve balıkçı gemisi tacizleri Endenozya’da 

endişe uyandırmıştır.143 Endenozya da ÇHC’nin Natuna Adası konusundaki rahatsız edici yaklaşımı 

sonrasında, ABD ve Batı ülkeleri ile temaslarını artırmış ve ülke çıkarlarının korunacağına yönelik 

kararlılık mesajları vermiştir. ÇHC de Endenozya’yı, geçmişte aralarında sorun yaşanmayan sularda,  

taciz etmeye devam etmiştir.144  

Bu arada ÇHC’nin, Kamboçya’nın Ream Deniz Üssü’nde üslenme hakkı alacağı ve bu maksatla Ream 

Deniz Üssü’nde genişletme faaliyetleri yaptığı anlaşılmıştır. ÇHC’nin bu üsteki yenileme faaliyetinin 

amacının, burada donanma unsurlarını konuşlandırmak olduğu, Ocak 2022’de uydu görüntüleriyle 

ortaya çıkmıştır.145 Hindistan da son dönemde Filipinler’i üst seviyede temsilciler ile ziyaret ederek, 

desteklemiş ve yatırımlar yapmıştır.146 Hindistan, 08 Mart 2022’de Filipinlere, 200 km menzilli, deniz 

vasıtalarından atılan Brahmos seyir füzeleri vereceğini açıklamıştır.147 Bu arada Hindistan ve 

Avustralya, Endonezya’yı yanlarına çekmek için son yıllarda ivmelendirdikleri gayretleri artırmıştır.148 

Bu gelişmelere paralel olarak ABD Başkan Yardımcısı Harris, Güneydoğu Asya ülkelerini ziyaret 

ederek, destek sözü vermiştir. ABD ayrıca Endenozya’yı yanına çekmek için ciddi bir seferberliği 

hayata geçirmiştir.149 

                                                
140 John Mcbeth, “China spiking Indonesia’s offshore oil and gas risk“, AsiaTimes, 02 Eylül 2022,erişim 02 Eylül 2022 22:59 
141Richard Javad Heydarian, “All eyes on Ukraine, China flexes in South China Sea“, Asia Times, 09 Mart 2022, erişim 09 Mart 2022 23:14
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RF’nin Ukrayna’yı işgal girişimi sonrasında ABD ve ÇHC arasında artan gerilim bölgeyi ısıtmış ve iki 

küresel aktör bölgede tatbikatlar yaparak birbirine mesaj vermeye başlamıştır.150 ABD, bu dönemde 

uçak gemilerini bölgede tutmuş ve donanma gemilerini periyodik olarak Tayvan Boğazı’ndan 

geçirmiştir. ABD, Amerikalı askerî eğitmenlerin Tayvan birliklerini, Tayvan topraklarında eğittiğine dair 

görüntüleri basına sızdırırken, ABD’li parlamenterler ve üst düzey yöneticiler Tayvan’ı ziyaret ederek, 

ÇHC’nin sinir uçlarıyla oynamıştır. ÇHC de ABD’nin her adımında, ya Tayvan hava sahasını ihlal eden 

askerî uçak sayına ait rekorları yenilemiş ya da bölgede bir tatbikat yaparak cevap vermiştir. Bu arada 

ABD ve Tayvan arasındaki milyarlarca dolarlık yeni silah satış anlaşmalarının detayları basına 

yansımıştır. 151 

24 Mayıs 2022’de Tokyo’da icra edilen QUAD liderler zirvesinde, ABD’nin önderliğinde, Hint-Pasifik 

Ekonomik Çerçeve (Indo Pacific Economic Framework-IPEF) anlaşması oluşturulması için adım 

atılmıştır. QUAD ülkeleri ayrıca ASEAN bölgesindeki ülkeleri ekonomik sahada desteklemek 

maksadıyla, gelecek 5 yılda 50 milyar dolarlık altyapı yardımı sağlayacaklarını taahhüt etmiştir.152 IPEF 

çalışması, ÇHC’nin Kuşak Yol İnsiyatifi ile bölgede kazandığı cazibeye karşı atılmış bir adımdır. IPEF 

çalışmasının geliştirilmesine yönelik toplantılar ve hazırlıklar sürdürülmektedir. ABD tarafından yasal 

bir güvence getirilmeyen IPEF’in etkin olma potansiyeli tartışmalı olsa da ÇHC’yi rahatsız etmede 

başarı kazanmıştır.   

QUAD ülkeleri ayrıca bu toplantıda, uydu gözlem verilerinin paylaşımı için “Uydu Veri Portalı” 

kuracaklarını, insani ve doğal felaketler ile yasa dışı balıkçılıkla mücadele etmek için “Hint-Pasifik 

Deniz Alanı Farkındalığı (Indo-Pacific Partnership for Maritime Domain Awareness-IPMDA)”  

inisiyatifinin hayata geçirileceğini ve bu noktada bilgi-istihbarat paylaşımı için ortak merkezler 

kurulacağını beyan etmiştir.153 IPMDA inisiyatifinin ASEAN ülkelerine, karasularının ihlali, korsanlık, 

kaçakçılık veya yasa dışı balıkçılık konularında destek vermek için planlandığı açıklanmıştır. 154 

IPMDA inisiyatifinin hedef aldığı yasa dışı balıkçılık desteği, ÇHC’nin balıkçı tekneleri görüntüsü altında 

faaliyet gösterdiği iddia edilen milis teknelerine karşı alınan bir tedbirdir.  

Endenozya, ÇHC’nin tacizlerinin devam etmesi sonrasında 2022’de Natuna Adası’na yönelik idari 

düzenlemeler yapmış ve bölgedeki MEB’ni 200 mile çıkarmak için ülke içi hukuki süreci 

                                                
150 Richard Javad Heydarian, All eyes on Ukraine 

151 Bryant Harris, “Document reveals $14 billion backlog of US defense transfers to Taiwan “, Defence News, 14 Nisan 2022, erişim 14 Nisan 2022 23:59  
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başlatmıştır.155 ÇHC’nin, Tayvan başta olmak üzere, sorun yaşadığı bölgelerdeki hak iddialarına askerî 

gücü ile ulaşmaya çalışabileceğine yönelik değerlendirmeler, bölgedeki küçük ülkeleri Batı desteği 

aramaya yönlendirmiştir.156 Endenozya’nın bu dönemde Batı’ya eğilim göstermesi sonrasında, ÇHC ile 

Endenozya arasında, Güney Çin Denizi konusunda geçmişte yaşanmayan gerilim yavaş yavaş sahneye 

çıkmaya başlamıştır.  

ÇHC’nin artan baskısı karşısında Batı desteği alan Endenozya, Ağustos 2022 ayının üçüncü haftasında, 

ABD, Avustralya, Singapur, Japonya, Kanada, Fransa, Hindistan, Malezya, Yeni Zelanda, Güney Kore, 

Papua Yeni Gine, Doğu Timor ve Birleşik Krallık’tan toplam 4.000 askerin katıldığı “Super Garuda 

Shield 2022” tatbikatını icra etmiştir.157 Endenozya da artık ÇHC karşıtı gruba katılmış görünmektedir. 

Bunda en önemli neden ÇHC’nin söylemleriyle eylemleri arasında zıtlık olmasıdır. ÇHC Devlet Başkanı 

Şi Cinping’in ASEAN ülke liderlerine Kasım 2021’de başkent Pekin’de güvence vermesinden bir hafta 

sonra Çin sahil güvenlik gemileri Spratly Adaları bölgesinde Filipinler kontrolündeki askerî noktaya 

ikmal yapan botları engellemiştir.158   

3. ÇHC’nin Güney Çin Denizi’ne Bakışı ve Egemenlik İddiaları 

ÇHC’nin Güney Çin Denizi’ndeki egemenlik iddiaları, tarihî değerlendirmelere ve Çin toplum 

hafızasının yakın geçmişte yaşadığı olumsuz olaylara dayanmaktadır. ÇHC, bölge üzerindeki coğrafi 

oluşumları ilk kez kendisinin keşfettiğini, isimlendirdiğini ve kullandığını; dolayısıyla da üzerindeki her 

türlü tasarruf yetkisinin kendisine ait olduğunu savunmaktadır. İddialarına kanıt olarak da tarihsel 

süreç boyunca yayımlanan haritaları, bölgede yapılan arkeolojik kazıları sunarken, yakın döneme ait 

bazı belgeleri de dayanak olarak göstermektedir.  

Bu bağlamda ÇHC’ye göre; Spratly ve Paracel Adaları, MÖ 206-MS 220 tarihleri arasında hüküm 

sürmüş olan Han Hanedanlığı döneminde keşfedilmiş, kullanılmaya başlanmış ve Çin tarihine mal 

olmuştur. Daha sonra 16. yüzyılda, Mançu Hanedanlığı döneminde bu deniz, harita ve belgelerde, Çin 

egemenlik alanı olarak kayda geçmiştir. Böylece Güney Çin Denizi Çin egemenlik alanı olarak 

tescillenmiştir. Çin düşmanları daha sonra ülke topraklarına bu bölgeden girerek, Çin güvenliğine 

darbe vurmuştur. Batılı sömürgeciler de Güney ve Güneydoğu Asya’yı kontrol altına aldıktan sonra 
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Güney Çin Denizi’ni, Çin İmparatorluğu’nu çökertmek için kullanmıştır. ÇHC bu yaşananları 

unutturmamak adına 1997’de, “Utanç Atlası” yayınlayarak, ülke stratejik karar mekanizmalarına, 

uyarı feneri yakmıştır.159  

BM Deniz Hukuku Sözleşmesi üzerinde 1982 yılında mutabakat oluşmasının sonrasında, ÇHC 1992’de, 

karasuları ve bitişik bölge sınırlarını belirleyen kanunu çıkarmış ve 15 Mayıs 1996’da BM Deniz 

Hukuku Sözleşmesi’ni imzalamıştır. ÇHC müteakiben 1998’de, “Münhasır Ekonomik Bölge ve Kıta 

Sahanlığı Kanunu”nu yayımlamış,160 2009’da kıta sahanlığı sınırlarını belirlemiştir. ÇHC bu 

düzenlemeleri yaparak, bölgedeki iddialarına meşruiyet zemini sağlamayı hedeflemiştir. Bütün bu 

yasa çıkarma adımlarına rağmen ÇHC, bölgedeki iddialarını, uluslararası hukuktan ziyade tarihî 

değerlendirmelere dayandırmaktadır.161 

Bölgedeki anlaşmazlıklar, ÇHC’nin egemenlik iddia etiği bölgelerin, kıyıdaş ülkelerin karasuları, kıta 

sahanlığı ve MEB’lerini altüst etmesinden kaynaklanmaktadır. ÇHC, bölgedeki hak iddialarıyla kıyıdaş 

ülkelere bu denizin kaynaklarını kullanma yolunu kapatmaktadır. ÇHC’nin 1998 tarihli “Münhasır 

Ekonomik Bölge ve Kıta Sahanlığı Kanunu”, başta Spratly ve Paracel Adaları olmak üzere, Güney Çin 

Denizi’ndeki tartışmalı bölgelerde Çin tarihî iddialarını resmî olarak kayda dökmektedir.162 İlk kez 

1935’te ortaya konan ve 2009 yılında BM’ye sunulan Dokuz Çizgili Hat, Çin iddialarındaki devamlılığın 

net bir yansımasıdır. 

ÇHC’nin bu konuda yayımladığı “Dokuz Çizgili Hat” haritası, Çin Cumhuriyeti “Kara ve Deniz Haritaları 

Araştırma Komitesi”nin 1935 yılında yayınladığı 11 çizgili haritanın, Vietnam’a yapılan jest sonrasında 

azaltılarak, dokuz çizgi ile çizilmiş hâlidir.163 Çin Cumhuriyeti’nin devamı olduğunu savunan Tayvan da 

bu iddiaların arkasında durmuş ve ÇHC’nin bölgedeki hak iddialarını sessizce desteklemiştir. ÇHC ve 

Tayvan, diğer konularda rekabet ve sürtüşmeler yaşarken, birbirlerinin Güney Çin Denizi’ndeki 

iddialarına karşı çıkmamış ve birbirleriyle bu bölgede sorun yaşamaktan kaçınmıştır.164 
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4.  Sorunun Diğer Tarafları ve Çin İddialarına Yönelik Tutumları  

Bölgedeki soruna bir şekilde müdahil olan ülkeleri, ÇHC ve diğerleri şeklinde tasnif etmek doğru 

olacaktır. ÇHC’nin soruna bakışı, iddiaları ve yaptıkları bellidir. ÇHC tarihî zemini ağır basan bir mantık 

çerçevesinde, artan gücüne paralel olarak, bölgenin yaklaşık yüzde 85’inde egemenlik iddia 

etmektedir. ÇHC, dokuz çizgili hat ile egemenlik iddialarını tüm dünyaya tanıtmış, hatta dayatmıştır. 

ÇHC, Uluslararası Daimi Tahkim Mahkemesi’nin kararını tanımamış ve gücüne güvenerek, mahkeme 

kararını işlemez hâle getirmiştir. Bölge ülkeleri ve soruna taraf olan büyük ülkeler de ÇHC’nin gücüne 

meydan okumaktan imtina etmiş ve böylece uluslararası hukuk havada kalmıştır.165  

Bu sorunda ÇHC karşısında yer alan ülkelerin pozisyonu açıklanmaya muhtaçtır. Bu bölümde ÇHC 

karşısındaki ülkelerin soruna yönelik bakış açıları aktarılmaya çalışılacaktır. ÇHC’nin baskın iddiaları ve 

artan gücü karşısında savunmaya geçmeye mecbur kalan bölge ülkeleri de aralarındaki 

anlaşmazlıkları, karşılıklı çıkarlar temelinde çözülmesi gereken sorunlar olarak görmemiş; bölgenin 

kaynaklarını kazanmak için yapılan, kaybetme veya kazanma mücadelesi olarak bakmıştır.166 ÇHC’nin 

gücünü uluslararası hukukun üstüne çıkarması da bu mantığın yerleşmesinde etkili olmuştur.167 Bu 

ülkelerden hiçbiri hangi bölgede ve hangi coğrafi yapılar üzerinde hak iddia ettiğini, sınırlarıyla tam 

olarak ortaya koymadığı gibi koordinatlarla, net bir şekilde ifade etmemiştir.168 Bu nedenle diğer taraf 

ülkelerin soruna bakışı ve iddialarını anlayabilmek önemlidir. 

Güney Çin Denizi’ndeki anlaşmazlık noktalarındaki coğrafi yapıların çoğu, üzerinde insan yaşamı 

mevcut olmayan adacıklardır. Bunların bir kısmı kayalık, bir kısmı da batık ve resif statüsüne yakın 

olan yapılardır. Uluslararası hukuk açısından üzerinde insan hayatı mevcut olan adaların kıta sahanlığı 

ve MEB hakkı doğurması söz konusudur. Resiflerin ve kayalıkların böyle bir hukuki zemini yoktur.169 

Güney Çin Denizi’ndeki coğrafi yapıların çoğunun bu şekildeki tanımlanması, anlaşmazlıkların 

katlanmasına neden olmaktadır. Tarafların hak iddialarındaki MEB, kıta sahanlığı ve karasuları hatları 

birbiri üzerine binmekte ve sorunu içinden çıkılamaz hâle getirmektedir. 

Sorunun tarafları iç hukuklarında yasal düzenlemeler yaparak, uluslararası hukuka uygun 

yaklaşımlarla, iddialarını güçlendirmeyi düşünse de Güney Çin Denizi anlaşmazlığı jeo-ekonomik ve 
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jeo-stratejik önceliklerin belirleyici olduğu bir alandır. Taraflar uluslararası hukuka kendi iddialarını 

güçlendirdiği durumlarda ihtiyaç duymaktadır. Bunun dışında uluslararası hukuka yönelik argümanlar, 

dünya kamuoyunda yumuşak güç kazanmaya yönelik siyasi manivelalar olmaktan öteye 

gitmemektedir. Tarafların bir araya gelip, müzakereler yoluyla uluslararası hukuka uygun çözümler 

üretme gibi bir niyeti yoktur. Bütün tarafların kendi ulusal çıkarlarına hizmet edecek çözümlere 

odaklandığı bir realitedir. Uluslararası hukuka uygun çözümler arama yoluna gidildiğinde, sorunun 

bütün taraflarının haklı çıkacağı durumlar olacağı gibi hak kaybedeceği durumların ortaya çıkacağı 

kesindir. Bu nedenle müşterek zeminde uluslararası tahkime başvurma ihtimali sıfırdır.  

Anlaşma zeminin fay hatlarıyla dolu olması, güçlü olanın sesinin daha çok duyulduğu ve sağlam bina 

inşa etmeye çalıştığı bir ortam oluşmasına neden olmaktadır. Güç parametrelerinin öne çıkması, 

jeostratejik açıdan önemli olan bu coğrafyaya ilgiyi artırmanın yanında sorun taraflarını çoğaltmakta 

ve bölgeyi küresel rekabet alanına dönüştürmektedir. Bu bağlamda aşağıda, ÇHC dışındaki tarafların 

soruna yönelik yaklaşımları ve bölge dengelerindeki rollerine dair bilgi aktarımı yapılacaktır. 

A. Kıyıdaş Ülkeler 

A.1. Vietnam  

Güney Çin Denizi’nde ÇHC ile en fazla çatışma yaşayan devlet Vietnam’dır. Vietnam ÇHC ile kara 

sınırlarında da sorun yaşayan ve ÇHC işgaline uğrayan tek bölge ülkesidir. Vietnam, devlet petrol 

şirketi PetroVietnam bölgedeki en büyük petrol üreticilerindendir.170 Vietnam’ın 2010 yılındaki petrol 

üretiminin yüzde 26’sı Güney Çin Denizi’ndeki üç bölgeden sağlanmaktadır.171 Vietnam’ın petrol 

çıkarmak için yeni yer arayışları ÇHC ile anlaşmazlıklarını artırmaktadır. Vietnam, ABD’nin ülkeden 

çekilmesi sonrasında ÇHC ile baş başa kalmış ve dengeleyici kuvvet olarak Sovyetler Birliği’ne 

sarılmıştır. 1979’da ÇHC ile yaşadığı savaş sonrası Vietnam için Sovyetler Birliği vazgeçilemez ortağa 

dönüşmüştür.172 Vietnam Sovyetler Birliği sonrasında RF ile geçmişten gelen yakın ilişkisini 

sürdürmüştür ve hâlâ da sürdürmektedir. 

Enerji açısından dışa bağımlı olan ve enerji açığı sürekli olarak artan ÇHC bölgeye enerji kaynaklarının 

zenginliği açısından da büyük değer yüklemiştir. İki ülke bölgedeki hidrokarbon kaynaklarının 
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çıkartılması için yapılan çalışmalar nedeniyle sık sık karşı karşıya gelmiştir.173 ÇHC aynı zamanda 

Güney Çin Denizi’ndeki balıkçılık alanları konusunda Vietnam’ı sıkıştırmış ve 1999’da uygulamaya 

koyduğu balıkçılık yasağını her yıl yenileyerek, tartışmalı sulara Vietnamlı balıkçıları sokmamıştır.174 

Vietnam, Paracel Adaları anlaşmazlığı nedeniyle 1975’de yaşadığı çatışmanın yanı sıra Spratly Adaları 

anlaşmazlığı nedeniyle ÇHC ile 1988’de çatışmıştır. 

Vietnam anayasası ülke yönetimlerine dış politikada “Üç Hayır” prensibi (askerî ittifaklara, üçüncü bir 

ülkeye karşı başka bir ülke ile iş birliğine ve ülke topraklarında yabancı askerî üsse hayır) uygulanması 

sorumluluğunu yüklemektedir.175 Bu nedenle Vietnam, uluslararası hukukun verdiği MEB ve kıta 

sahanlığı gibi hakların ilanını bölge ülkeleriyle birlikte yapmayı tercih etmektedir.176 Bunun yanında 

geçmişte yaşadığı uzun süreli işgal nedeniyle ABD’ye mesafeli bakmakta ve ÇHC’yi dengeleme 

hedefinde iş birliği yapmasına rağmen, üs kolaylığı vermemektedir. Vietnam için en güvenilir ortak 

olarak RF öne çıkmaktadır.  

A.2. Tayvan  

Tayvan, ÇHC ile yaşadığı varoluşsal sorunlara rağmen, Güney Çin Denizi sorunlarına katılmış ve 

kendisinden çok uzaktaki Spratly Adaları bölgesinde hak iddiasında bulunmuştur. Çin Cumhuriyeti’nin 

devamı olma iddiasını sürdüren Tayvan, Çin Cumhuriyeti tarafından 1947’de yayınlanan haritayı da 

sahiplenmiştir.177 Tayvan bu kapsamda 1956’da işgal ettiği Itu Uba Adası’na 110 kişilik bir deniz 

piyade biriliği konuşlandırmıştır.178 Tayvan, bir yandan ÇHC ile sorunlarını çözmeye çalışırken, diğer 

yandan Güney Çin Denizi konusunda politika belirlemeye çalışmış ve 1993’te “Güney Çin Denizi 

Politikası Esasları”nı kabul ederek, bölgedeki haklarını savunmak için yol haritası benimsemiştir. 179 

Tayvan, ÇHC ile girdiği Çin devletini temsil yarışında geri planda kaldıktan sonra, uluslararası camiada 

temsil krizi ile karşılaşmış ve birçok ülke ile gayriresmî ilişki kurmak zorunda kalmıştır. Bu durum 

Tayvan’ın bölgesel iddialarda elini zayıflatmış ve düşük profil göstermesine yol açmıştır. Resmî 

zeminde tanınmayan Tayvan’ın Güney Çin Denizi politikası da zayıflamış ve Tayvan bölge ülkelerini 
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kaybetmemek için geri planda kalmayı tercih etmiştir.180 Bundan sonra Tayvan, bölgesel sorunların, 

bölge ülkeleri arasındaki müzakereler vasıtasıyla çözülmesinden yana tavır almıştır. Tayvan bu 

kapsamda 1995’te ÇHC ile Filipinler arasında baş gösteren Mischief Resifi sorununda, ASEAN ve 

ABD’nin, “sorunun barışçıl yollarla çözülmesi” çağrısını desteklemiştir.181 

ÇHC ile Tayvan, Çin yönetimini temsil etme konusunda birbirleriyle kıyasıya mücadele ederken, 

Güney Çin Denizi’ndeki Çin haklarının savunulması konusunda, Çin milliyetçiliği refleksiyle, iş birliği 

yapmıştır.182 Taraflar, aralarında ve yakın coğrafyalarında konuşlu adacıklar ve resifler üzerinde 

birbirleriyle anlaşmazlık yaşamasına rağmen, Spratly ve Paracel Adaları sorunlarında Çin haklarını 

koruyan tarafa karışmamış ve hatta örtülü destek vermiştir.183 Tayvan’ın Spratly Adaları’nın en 

büyüğünde asker bulundurmasına ÇHC’nin itirazı olmamıştır. Tayvan bu adadaki birliklerinin 

değişiminde ve Güney Çin Denizi’nde balıkçılık konularında bölgedeki diğer taraflarla sorun yaşasa da 

ÇHC Taiping Adası’ndaki Tayvan varlığına itiraz etmemektedir. Tayvan’ın bu denizdeki Çin çıkarlarını 

koruma noktasında ÇHC ile ortak hareket etmesi, başta ABD olmak üzere, müttefikleri tarafından 

eleştirilere neden olmaktadır.184 

A.3. Filipinler 

Filipinler, Vietnam’dan sonra ÇHC ile Güney Çin Denizi’nde en fazla kriz yaşayan ülkedir. ABD’den 

bağımsızlığını 04 Temmuz 1946’da, barışçıl bir zeminde elde eden Filipinler, ABD ile iyi ilişkilerini 

sürdürmüş ve 1951’de “Karşılıklı Savunma ve İşbirliği Anlaşması” imzalamıştır. Bu anlaşma 

çerçevesinde Filipinler, Soğuk Savaş döneminde ABD’nin yakın müttefiki olarak kalmış ve ülkesindeki 

ABD askerî varlığını devam ettirmiştir. 

ÇHC ile Filipinler arasındaki diplomatik ilişkiler 1975 yılında kurulmuştur. Tayvan sorunu, Güney Çin 

Denizi anlaşmazlığı ve ABD’nin bölgedeki üsleri, ÇHC ile Filipinler arasındaki sorun alanlarını 

oluşturmuştur. Tek Çin politikasına onay vermesine rağmen, Tayvan ile ilişkilerini sürdürmesi ÇHC’nin 

Filipinler’e olumsuz bakmasına neden olmuştur. Filipinler ve Tayvan, Luzon Boğazı’yla birbirinden 

ayrılmaktadır.  
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ABD ile Filipinler arasında 1951’de imzalanan Karşılıklı Savunma Anlaşması ve 1999’da imzalanan 

“Ziyaretçi Kuvvetler Anlaşması” zemininde güvenlik ilişkisi mevcut iken Filipinler, ÇHC ile yaşanan 

gerilim sonrasında, 2011-2012 yıllarında ABD ile iş birliğini zirveye çıkararak, ÇHC’yi dengelemeye 

çalışmıştır. Bu dönemde ABD donanması Filipinler’i yakın korumaya almıştır.185 ÇHC iddialarını Nisan 

2011’de BM nezdinde gündeme getiren Filipinler burada umduğu desteği bulamamıştır.186 ABD ve 

Japonya desteğini arkasına alan Filipinler, ÇHC iddialarını 22 Ocak 2013’te, Uluslararası Daimi Tahkim 

Mahkemesi’ne taşımıştır. ÇHC’yi bu noktada sıkıştıran Filipinler ÇHC’nin ekonomik boykotuna maruz 

kalmanın yanında turizm gibi alanlarda ÇHC baskısı ile karşılaşmıştır.187 

Uluslararası Daimi Tahkim Mahkemesi kararında haklı taraf olarak sonuç alan Filipinler’deki Duterte 

yönetimi, ÇHC’nin ekonomik destek paketini kabul etmiş ve mahkeme kararı konusunu 

büyütmemiştir. Böylece Uluslararası Daimi Tahkim Mahkemesi’nin kararı uygulamaya geçememiş ve 

sembolik değer taşımaktan öte gidememiştir.188 Filipinler daha sonra ÇHC ile yakınlaşmayı denemiş ve 

ABD ile mevcut, Ziyaretçi Kuvvetler Anlaşması’nı, 11 Şubat 2020’de feshetmiştir. Ancak bu adımlar 

ÇHC’nin iddialarından geri adım atmasına neden olmamış ve ABD ile ilişkilerini tekrar geliştirmeye 

mecbur kalmıştır. Hindistan ve Japonya da Filipinler’i ÇHC karşısında ayakta tutmaya çalışmıştır. 

A.4. Malezya 

Malezya, Güney Çin Denizi anlaşmazlığında ve küresel rekabette ÇHC ile kriz yaşamaktan kaçınmış ve 

temkinli bir politika izlemiştir. ÇHC de Malezya ile iyi ilişki kurmak istemiş ve bu ülkeye yönelik olarak, 

kriz politikasından uzak durmuştur. ÇHC, Malezya’nın 1979’da Spratly Adaları’ndaki işgal faaliyetleri 

ve iddialarına ses çıkarmamıştır. Spratly Adaları’ndaki karşılıklı ada işgallerinin yapıldığı bu süreçte 

Malezya Spratly Adaları’nın beşi üzerinde kontrol sağlamıştır.189 Malezya Spratly Adaları’na yönelik 

iddialarını 1983’te tekrarlayınca, ÇHC yumuşak bir tonda, bütün adaların ÇHC’nin egemenlik alanına 

girdiğini ifade etmiştir.190 Bundan sonra İki ülke gerilimden kaçınarak, ekonomik ilişkileri geliştirmeyi 

tercih etmiştir.  
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ÇHC’nin yanı sıra diğer bölge ülkeleriyle de uyumlu olmaya gayret gösteren Malezya 2009’da, 

Vietnam ile birlikte MEB sınırı belirlemeye çalışmıştır. ÇHC’nin karşı çıkması sonrasında temkinli 

politikasına dönen Malezya, 12 Aralık 2019’da BM Komisyonu’na, kıta sahanlığını artıran bir öneri 

sununca; ÇHC, Filipinler ve Vietnam’ın tepkisiyle karşılaşmıştır. Bundan sonra Malezya, ÇHC’ye karşı 

olumsuz tutum takınmış ve ÇHC’nin, ülkenin hava sahası ve MEB’ni ihlal eden faaliyetlerine karşı 

sesini yükseltmiştir.191 

Malezya Spratly Adaları’nın güneyinde yer alan bölgedeki 12 adacık üzerinde, kıta sahanlığı zemininde 

egemenlik iddiasında bulunmaktadır.192 Malezya ve Filipinler arasında,  Malezya’nın Sabah Eyaleti 

nedeniyle, tarihî iddialara dayanan bir anlaşmazlık mevcuttur.193
 ÇHC’ye karşı 2019’da politika 

değiştirmeye başlayan Malezya, ABD ile askerî iş birliğini artırmıştır. Bu kapsamda Malezya 2021 

yazında, ÇHC’nin hak iddia ettiği sularda, ABD ile tatbikatlar yapmıştır.194  

A.5.  Endenozya 

Endenozya, ÇHC’nin egemenlik iddia alanlarının dışında kaldığı için ÇHC ile geçmişte fazla sorun 

yaşamamıştır. İki ülkenin bölgedeki sorunları genelde balıkçılık konusunda çıkmış ve bu da krize 

neden olmamıştır. Bu bağlamda Endenozya, Natuna Adası batı bölgesinden çıkardığı doğal gazı, 

1996‘dan itibaren, boru hattıyla Singapur’a satmıştır.195 İki ülke ilşkileri krizlere sahne olmadan 

ilerlemiş ve arada güçlü ekonomik bağlar kurulmuştur. ÇHC, Endenozya’da büyük çaplı altyapı 

projelerini yürütürken, iki ülke elektrikli otomobil, nikel ve lityum batarya üretiminde iş birliği 

yapmaktadır.196 

Endonezya ile ÇHC’nin Güney Çin Denizi’ndeki egemenlik iddiaları çatışmasa da Endonezya, Natuna 

Adası konusunda hassasiyet yaşamış ve ÇHC’nin muhtemel egemenlik iddialarından çekinmiştir. Bu 

kapsamda ABD ile 2010 yılında güvenlik ilişkisini güçlendirmiş ve ÇHCnin bölgesel iddialarına karşı 

tavır almıştır.197 Bu güven duygusu ile Endonezya, Vietnamlı balıkçıların Natuna Adası civarındaki 

faaliyetlerini kısıtlamış ve bölgeye giren Vietnamlı balıkçı gemilerine engel olmuştur.198 Endonezya 
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2014’den itibaren Japonya ile de savunma iş birliğini geliştirmeye başlamış ve bölgedeki hak 

iddialarının arkasında durmuştur.  

Endonezya’nın ÇHC’ye yönelik kaygıları, bölgenin ÇHC-ABD rekabetinin karşılaşma alanına dönmesi 

sonrasında artmıştır. ABD’nin AUKUS ittifakını ilan etmesi sonrasında, Eylül 2021’de ÇHC’nin Natuna 

Adası bölgesinde ÇHC tacizleri başlamıştır. ÇHC, Batı bloku ile askerî ilişkilerini geliştiren Endonezya 

üzerinde baskı politikası uygulamak istemiş ve bu politikası ters tepmiştir. ÇHC’nin tacizleri sonrasında 

Endonezya bu adadaki askerî varlığını ve ada çevresinde devriye faaliyetlerini önemli ölçüde 

artırmıştır.199 Endonezya, ÇHC tacizlerinin devam etmesi üzerine Batı bloku ile askerî tatbikatlar 

yaparak, ÇHC’ye mesaj vermenin yanı sıra kıta sahanlığı ve MEB konusunda yeni düzenlemeler 

yapmaya başlamıştır. Önümüzdeki dönemde Endonezya muhtemelen bu düzenlemeleri hayata 

geçirmeye başlayacak, bu durumda ÇHC ile arasındaki sorunlar da büyüyecektir. 

 

Harita-5: Endenozya’nın Natuna Adası ve MEB İddiası 
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A.6. Brunei 

Brunei, Güney Çin Denizi’ndeki sorun ve çatışmalara taraf olmaktan kaçınmış ve barışçıl çözümlerden 

yana tavır koymuştur.200 1984 ve 1988’de yayınladığı haritalarla MEB iddialarını belirleyen Brunei, 

Spratly adaları bölgesindeki iki resif üzerinde, MEB kapsamında hak iddia etmektedir.201 ÇHC ve diğer 

ülkelerle iyi ilişkileri bulunan Brunei, denge politikası yürütmekte ve ÇHC ile ekonomik sahada da 

olumlu ilişkilerini sürdürmektedir. 

Brunei, Spratly Adaları’ndaki ada işgallerinin yapıldığı ilk dönemde iki ada üzerinde kontrol 

sağlamıştır.202 ÇHC 2016’da, Güney Çin Denizi hususunda Brunei, Laos ve Kamboçya ile uzlaştığını ilan 

ederek, Brunei’nin bölgedeki hak iddialarını ve kontrol altında tuttuğu adalardaki egemenliğini 

tanıdığını zımnen kabul etmiştir. 

A.7. Singapur 

Singapur, Güney Çin Denizi’nin doğrudan kıyıdaşı değildir. Singapur, Malaka Boğazı vasıtasıyla bu 

deniz ile coğrafi bağ kurmakta ve bölgedeki gelişmelerden etkilenmektedir. Singapur, Malaka 

Boğazı’nın yanında konuşlanmış olması dolayısıyla bu denize geçişte önemli bir rol üstlenirken, 

Malaka Boğazı’nın deniz trafiğine açık tutulması konusunda hassasiyet göstermektedir. Küçük bir 

şehir devleti olan Singapur, askerî varlığını Malaka Boğazı’nın güvenliğine yönelik olarak organize 

etmektedir.203  Bunun yanı sıra Singapur, Endenozya’nın Natuna Adası civarından çıkardığı doğal gazı, 

1996‘dan bu yana satın almaktadır.204 

Singapur’un Malaka Boğazı’nın güvenli seyre sahip olması konusunda en yakın çalıştığı ve ortak 

çıkarlara sahip olduğu ülkeler, ABD ve Hindistan’dır. Bu noktada Singapur 1990’da Hindistan ile askerî 

iş birliğine başlamıştır. Malaka Boğazı’nın güvenliğini sağlama hedefiyle iki ülke, 1994’ten itibaren 

düzenli olarak, her yıl müşterek deniz tatbikatı yapmaktadır. Hindistan, Singapur ordusu ve hava 

kuvvetlerine askerî eğitim desteği verirken, Singapur da Hindistan donama gemilerine, bölgedeki 

faaliyetlerinde limanlarını açmaktadır. İki ülke 2003’te “Savunma İşbirliği Anlaşması” ve 2007’de 
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“Müşterek Askerî Tatbikatlar Anlaşması” imzalamıştır.205 ABD’nin ülkede askerî üs bulundurmasına 

imkân tanıyan Singapur, 1990’da ABD ile bu kapsamda yaptığı anlaşmayı 2035’e kadar uzatmıştır 

B. Üçüncü Taraflar 

B.1. ABD 

Güney Çin Denizi’nde ÇHC saldırganlığının artması ve zayıf bölge ülkelerinin sinmeye başlaması 

ABD’nin küresel hegemonyasını risk altına sokmuştur. Dünya deniz ticaretinin en önemli alanının ÇHC 

kontrolü altına girme ihtimali ABD’yi alarma geçirmiştir. Zira ABD ekonomisi küresel ticaretin akışı ile 

ayakta kalmaktadır. Bunun yanında küresel hegemonyasının sürdürülmesinde dünya deniz ve 

boğazlarının kontrolünü elzem gören ve bu kapsamda büyük bir donanma besleyen ABD’nin askerî 

deniz stratejisi de kopma ihtimaliyle karşılaşmıştır. Güney Çin Denizi’nden Hint Okyanusu ve Basra 

Körfezi’ne geçiş yolunun kapanması, ABD donanması için felç geçirmek gibi bir şey olacaktır. 

Bölgedeki müttefikleri ile irtibat kurduğu denizin ÇHC kontrolü altına girmesi, ABD donanmasını 

kötürüm bırakacaktır. ABD donanması, böyle bir ihtimalin gerçekleşmesi durumunda, büyük güç 

kaybedecek ve sıradanlaşacaktır. 

Sovyetler Birliği’nin dağılması sonrasında Asya’nın doğusundan kısmen çekilen ABD, bu gerçekle 

yüzleşince şok geçirmiş ve hızla terk ettiği bölgelere dönüş yapmıştır. ABD, ÇHC’nin cüretkâr 

politikaları hayata geçirdiği 2007’den itibaren bölgeye dönmeye ve ÇHC’nin muhataplarına destek 

vermeye başlamıştır. ABD donanmasına ait bir keşif gemisinin Mart 2009’da, Güney Çin Denizi’nde 

taciz edilmesi ABD için kırılma noktası olmuş; bu gelişme sonrasında ABD, ÇHC’nin yeri ve zamanı 

geldiğinde ABD caydırıcılığını dikkate almayacağının farkına varmıştır. Bu gelişme ABD kamuoyunda, 

hegemonyalarının ciddi bir ÇHC meydan okumasıyla karşı karşıya kaldığı şeklinde yorumlanmıştır.206 

ÇHC ile ABD arasındaki gerilim bu olay sonrasında artarken ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, 

Temmuz 2010’da ASEAN Bölgesel Forumu toplantısına katılarak; Güney Çin Denizi’nde dolaşım 

özgürlüğünün sağlanmasının,  bütün dünya ülkeleri ile birlikte ABD’nin ulusal çıkarı olduğunu ifade 

etmiştir.207  
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Bu toplantının devamında ABD, 23 Temmuz 2010’da, 1997 yılından beri insan hakları ihlalleri 

gerekçesiyle Endonezya Özel Kuvvetleri personeline uyguladığı yaptırımları kaldırmış ve Endenozya’yı 

ÇHC karşısında desteklemiştir. ÇHC’nin, üçüncü ülkelerin soruna müdahil olmaması yönündeki 

uyarıları, Eylül 2010’da Endenozya Dışişleri Bakanı Marty Natelagawa tarafından reddedilmiştir. ABD 

aynı şekilde Filipinler’e destek vererek, denizdeki teknik takip kapasitelerini artıran askerî teçhizat 

sağlamıştır. ABD’nin ÇHC karşıtlığında sahaya inmesi Vietnam tarafından memnuniyetle karşılanmış 

ve aradaki buzların erimesini hızlandırmıştır. Bu kapsamda ABD uçak gemisi USS George Washington, 

Ağustos 2010’da Vietnam sahillerini ziyaret ederek, Vietnam askerlerine ev sahipliği yapmıştır. 

Devamında, Ağustos 2011’da, iki ülkenin orduları arasında, askerî sağlık konusunda iş birliği anlaşması 

imzalanmıştır.208 

ABD 2011 sonbaharında, “Asya Önceliği Sratejisi’ni (Pivot to Asia) ilan ederek, Asya-Pasifik 

coğrafyasını hedef coğrafya olarak belirlemiştir. ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton’ın Ekim 2011’de 

“Foreign Policy” dergisinde yazdığı, “Amerika'nın Pasifik Yüzyılı” başlıklı makalede; ABD’nin küresel 

önceliğinin Ortadoğu’dan Asya-Pasifik’e kaydığı resmen beyan edilmiştir.209 Devamında 05 Ocak 

2012’de, ABD Başkanı Barack Obama, “ABD’nin Küresel Liderliğini Korumak İçin 21. Yüzyılın Savunma 

Öncelikleri” başlıklı raporu yayınlamıştır.210  

ABD liderliğİ tarafından yayınlanan bu iki belge,  ABD’nin hegemonyasını koruma ve ÇHC’nin 

yükselişini durdurma kapsamındaki reaksiyonunun ilanı olmuştur. Bundan sonra ABD, Güney Çin 

Denizi başta olmak üzere, elini uzattığı her yerde ÇHC’nin karşısına çıkmaya ve muhataplarına destek 

vermeye başlamıştır. ABD’nin Güney Çin Denizi ve Asya bölgesine yönelik ilgisinin artmasının en 

önemli nedeni ÇHC’nin yükselişi ve hegemonyasının tehdit altına girmesidir.  

B.2. Hindistan  

Hindistan, Andaman ve Nikobar Adaları vasıtasıyla Güney Çin Denizi trafiğin açık olmasına katkı 

sunarken, ASEAN ülkeleri ile siyasi ve ekonomik bağ kurmaya büyük önem vermekte ve bu politikayı 

“Doğuda Aktif Olma Politikası (Act East Policy-AEP)” olarak tanımlamaktadır.211 Hindistan, ÇHC ile 

1962’de sınır sorunu nedeniyle savaşmış ve toprak kaybetmiş bir ülkedir. Hindistan ve ÇHC sınır 
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sorunu nedeniyle daha sonra da küçük çaplı çatışmalara girmiş ve bu sorun alanındaki gerilim, ikili 

ilişkilerde belirleyici olmuştur. ÇHC ve Hindistan arasında sınır sorunun yanında, ÇHC’nin Pakistan’la 

stratejik ittifakı ve Tibet sorunu da ciddi problem sahaları olarak öne çıkmaktadır. 

Güney Çin Denizi, Hindistan için çok önemli bir bölgedir. Hindistan’ın, Japonya ve Güney Kore’yle 

önemli miktarda ticaretinin yanında, bu ülkelerle ittifak ilişkisi vardır. Bu üç ülke, ABD ve Avustralya 

ile de ittifak ilişkisi geliştirmiştir. Bu gelişmeler sonrası Güney Çin Denizi’nin seyrüsefere açık olması 

Hindistan için ekonomik olduğu kadar, stratejik olarak da değer kazanmıştır. Güney Çin Denizi, 

Hindistan’ın bu ülkeler ile fizikî bağ kurmasında en önemli köprü hâlini almıştır. ÇHC’nin Güney Çin 

Denizi’ni kontrol altına alması, Hindistan’ın müttefikleriyle siyasi-ekonomik bağına darbe vurmanın 

yanı sıra ABD ve Japon donanmalarıyla fizikî bağını keseceği için,  Hindistan bölgeye hızlı bir giriş 

yaparak, ÇHC karşısındaki zayıf devletleri ayakta tutmaya çalışmıştır.  

Bu kapsamda ASEAN coğrafyası Hindistan ile ÇHC arasında önemli bir rekabet sahası olmuştur. 

ÇHC’nin Güney Çin Denizi’nde güç politikalarıyla baskın hâle gelmesi Hindistan’ı, bölgedeki çıkarlarını 

korumaya itmiştir. Güney Çin Denizi’nin “Çin Gölü” olmasını istemeyen Hindistan, ÇHC ile çatışmalı bir 

sürece giren Vietnam’ı desteklemiştir. Hindistan’ın Vietnam’a destek vererek Güney Çin Denizi 

sorununa müdahil olması, ÇHC ile ilişkilerini olumsuz etkilemiştir. Hindistan, önce Vietnam sonra da 

Filipinler’e destek vererek, ÇHC karşısında tutunmalarını sağlamak istemiştir. Güney Çin Denizi’nin 

ulaşıma açık kalabilmesi, Hindistan’ın bu iki müttefikine destek verebilmesi için de önemli hâle 

gelmiştir. 

Vietnam, ÇHC’yi dengelemek amacıyla Hindistan’ı bölgeye çekmek istemektedir. Bu bağlamda 

Vietnam, Hindistan’ın ortaklık kurduğu en kilit devletlerden biridir. Diğer Güneydoğu Asya devletleri 

de ÇHC’yi dengelemek açısından Hindistan’ı bölgeye çekmek istemekte ve bölgede ÇHC’ye karşı bir 

kaldıraç olmasını istemektedir.212 ÇHC ise Hindistan’ın bu coğrafyadaki sorunlara müdahil olmasına 

tepki verirken, Hindistan’ın buradaki varlığının Çin egemenlik iddialarına zarar vereceğini 

düşünmektedir. 

ÇHC Hindistan’ın Güney Çin Denizi’ndeki varlığından rahatsız olurken, Hindistan da ÇHC’nin Güney Çin 

Denizi’ndeki iddiaları ve Hint Okyanusu’ndaki varlığından endişe duymaktadır. ÇHC Donanması’nın 

Eylül 2014’te, Sri Lanka’nın Colombo limanına soktuğu denizaltılar ve bu limanda üslenme imtiyazı 
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kazanması Hindistan’da, ÇHC tarafından kuşatıldıklarına dair büyük bir endişeye neden olmuştur.213 

Bu durum Hindistan’ın ABD ile askerî iş birliğini geliştirmesine katkı sağlamıştır.  

Hindistan donanması, ÇHC’yi dengelemek amacıyla Güney Çin Denizi’nde Vietnam ve Filipinler gibi 

devletlere liman ziyaretleri yapmaya başlamıştır. Ayrıca Hindistan donanması, bölgedeki uluslararası 

sularda, ÇHC karşısındaki ülkelerin donanma gemileri ile deniz tatbikatları yapmıştır.214 Bu gelişmelere 

paralel olarak 2014’te Hindistan Başbakanı Modi ve ABD Başkanı Obama ortak bir bildiri yayınlamıştır. 

Bu bildiride taraflar; Güney Çin Denizi’nde deniz güvenliğinin sağlanması, hareket ve uçuş özgürlüğü 

gibi konularda fikir birliğinde olduklarını ifade etmiştir.215 Hindistan bundan sonra daima bölge 

denklemleri içinde yer almıştır. 

B.3. Japonya 

Japonya’nın dış ticareti, ülkesine gelen enerji kaynakları ile doğal kaynakların büyük kısmı bu deniz 

üzerinden geldiği için Japonya’nın birinci önceliği, bu denizin seyrüsefere açık ve güvenli bir bölge 

olmasıdır.216 Bu bağlamda Japonya, 1968 yılında kurduğu Malaka Boğazı Konseyi (Malacca Straits 

Council-MSC) aracılığıyla, Güney Çin Denizi’ndeki seyrüsefer şartlarının olgunlaştırılması ve 

güvenliğinin sağlama alınması yönündeki teknik çalışmaları desteklerken, önemli maddi katkı 

yapmıştır.217 Japonya’nın bölgeye yönelik hassasiyetinde ikinci önemli nokta Güney Çin Denizi’nin Çin 

hâkimiyetine girmesi endişesidir. Böyle bir olasılığın gerçekleşmesi durumunda ÇHC Japonya üzerinde 

baskın bir konuma gelecek ve Japonya’nın ulusal çıkarları tehdit altına girecektir. 218 

Doğal kaynaklarının tedarikinde dışarıya bağımlı olan Japonya, ürettiği mal ve ürünleri bu deniz 

üzerinden dışarıya satmaktadır. Japonya için bu noktada ASEAN ülkeleri hem ticari pazar, hem de 

güvenlik ortağıdır. Güneydoğu Asya ülkeleri aynı zamanda Japonya’nın dış dünyaya açıldığı köprüdür. 

Bu ülkelerle ile iş birliği yapmadan Japonya’nın deniz ticaretinin güvenliğinin sağlanması mümkün 
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değildir.219 Bunların yanı sıra Güney Çin Denizi’ndeki muhtemel Çin kazanımları, Japonya’nın Doğu Çin 

Denizi’nde ÇHC ile yaşadığı benzer sorunlara emsal teşkil etme potansiyeli taşımaktadır.220 

Japonya için Malaka Boğazı-Güney Çin Denizi-Tayvan Boğazı hattı, Doğu Çin Denizi kadar önemlidir.  

Japonya ayakta kalabilmek için bu hattın açık olmasına ve aynı zamanda Çin kontrolü dışında 

kalmasına büyük önem addetmektedir.221 Bu tür değerlendirmelerin ışığında Güneydoğu Asya ve 

Güney Çin Denizi Japonya için hayati öneme sahip bir coğrafya olarak öne çıkmaktadır. Bundan dolayı 

18 Ağustos 1977’de, Filipinler’in başkenti Manila’da icra edilen ASEAN zirvesinde, Japonya Başbakanı 

Takeo Fukuda tarafından,  “Fukuda Doktrini” ilk olarak bölge ülkelerine açıklanmıştır.222  

Fukuda Doktrini ile Japonya ASEAN ülkelerine, “askerî bir güç olmak istemiyoruz, ekonomik bir güç 

olarak, sizlerle birlikte yaşamak istiyoruz” mesajı vererek, yaşattıkları tarihî acıları unutturmak ve 

güvenlerini kazanmak istemiştir. Bundan sonra Japonya “ASEAN Bölgesel Forumlarına (ASEAN 

Regional Forum-ARF) katılarak, bölge ülkeleriyle iyi ilişki kurmaya ve bölge denklemleri içinde yer 

almaya dikkat etmiştir. Bu politika Japonya için siyaset üstü bir öncelik olmuş ve bütün Japon 

hükûmetleri, ARF’lerde yer almaya ve bölge ülkelerini ayakta tutmaya çalışmıştır.223   

Bu kapsamda Japonya 2010’dan itibaren, Güneydoğu Asya ülkelerinin yardım taleplerine daha çok 

karşılık verirken, ASEAN ülkeleri ile bağını artırmaya başlamıştır. ASEAN zeminini güçlendirmeye 

çalışan Japonya, 2011 ve 2012’de, ÇHC ile sorun yaşayan Filipinler ve Vietnam’a maddi destek 

vermenin yanında askerî teçhizat desteği sağlamıştır.224 Japonya’nın ÇHC ile Doğu Çin Denizi’nde 

benzer sorunlar yaşadığı bir dönemde ÇHC’nin bu iki ülkeyi sindirmeye çalışması Japonya’da, Güney 

Çin Denizi ve ASEAN ülkelerinin önemini daha da artırmıştır. Zira burada yaşanılacak bir kayıp örneği, 

ÇHC tarafından Japonya’ya da dayatılacaktır.225 Bu tür gerekçelerle Japonya, ABD ve Hindistan ile 

birlikte ÇHC’nin karşısına çıkmış ve Güney Çin Denizi’nin “Çin Gölü” olmasını engellemek için elinden 

geleni yapmıştır. Japonya Güney Çin Denizi’ndeki zayıf ülkeleri, ÇHC karşısında destekleme 

politikasına devam etmektedir ve devam edecektir. 
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B.4. Avustralya 

Avustralya da Japonya gibi Güney Çin Denizi’nin gemi taşımacılığındaki rolüne bağımlıdır. Bundan 

dolayı ÇHC’nin bölgeyi kontol altına alma girişimlerinden rahatsız olmakla birlikte, ÇHC’yle olan 

ekonomik ilşkilerinden dolayı, ÇHC karşısına doğrudan çıkmaktan imtina etmiştir. Hatta 

Avustralya’nın ÇHC ile ekonomik ilişkilerini kaybetme endişesi, 2008’de QUAD’ın dağılmasına neden 

olmuştur. Bundan sonra ABD ve Birleşik Krallık, Avustralya’yı ÇHC karşısında cesaretlendirmek için 

ciddi emek harcamıştır. ABD Başkanı Barrack Obama, Kasım 2011’de Avustralya’yı ziyaret ederek, 

askerî iş birliğini geliştirmiştir. Bu ziyarette; 2500 ABD deniz piyadesinin Kuzey Avustralya’da 

konuşlandırması ve ABD savaş gemileri ile savaş uçaklarının Avustralya üslerini kullanması konusunda 

anlaşma yapılmıştır.226 

Avustralya ÇHC ilişkileri böyle gelgitlere sahne olurken, ÇHC’nin Güney Çin Denizi konusunda 

uluslararası mahkemenin 2016’da aldığı kararı tanımaması, ÇHC-Avustralya ilişkilerinin bozulmasında 

kırılma noktası olmuştur. Avustralya’nın ÇHC’yi uluslararası hukuka uymaya çağırması üzerine Çin 

tarafının kullandığı tehditkâr söylemler sonrasında, iki ülke ilişkileri kademeli olarak gerilemeye 

başlamış ve Avustralya da ÇHC karşıtı ülkeler grubuna dâhil olmuştur.227 Avustralya ile ÇHC arasındaki 

gerilim, Avustralya’nın, Hong Kong’da gösteri yapan muhalifleri desteklemesi228 nedeniyle, ÇHC’nin 

ekonomik yaptırımlarına neden olmasıyla derinleşmiştir.  

Karşılıklı yaptırımlarla iki ülke ilişkileri dibe vurmuş ve Nisan 2021’de Avustralya merkezî yönetiminin, 

Viktoriya Eyaleti’nin ÇHC’ye 2018 yılında, Kuşak Yol İnisiyatifi kapsamında verdiği ticari imtiyazları 

iptal etmesiyle kopmuştur.229 ABD ve Birleşik Krallık, 15 Eylül 2021’de, Avustralya’yı askerî sahada 

desteklemek ve ÇHC’ye Pasifik coğrafyasında set çekmek maksadıyla AUKUS (Australia, UK and US-

Avustralya, Birleşik Krallık ve ABD) güvenlik anlaşmasını hayata geçirmiştir. Bundan sonra Avustralya, 

Güney Çin Denizi’nde ÇHC karşıtı faaliyetlerin içinde yer almaya ve ÇHC karşıtı organizasyonlarda 

daha atak davranmaya başlamıştır. 

 

 

                                                
226 Leszek Buszynski, age
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B.5. Güney Kore  

Güney Kore ekonomisi, Avustralya ve Japonya örneklerinde olduğu gibi Güney Çin Denizi’nin gemi 

taşımacılığındaki rolüne bağımlıdır. Güney Kore de ÇHC’nin bölgeyi kontol altına alma girişimlerinden 

rahatsız olmakla birlikte ÇHC’yle bu bölgede karşılaşmaktan uzak durmayı tercih etmiştir. ÇHC’nin 

artan gücü ve egemenlik iddiaları Sarı Deniz’de kendisini sıkıntıya soktuktan sonra dahi Güney Kore, 

Güney Çin Denizi’nde ÇHC’yi tahrik etmek istememiştir. Güney Kore, QUAD’a katılması yönündeki 

telkinlere de aynı mantık çeçevesinde karşı çıkarken, ÇHC karşıtı yapılara örtülü destek vermiştir. 

Mayıs 2022’deki iktidar değişimi sonrasında Güney Kore, bir yandan ÇHC karşıtı faaliyetlere katılıp 

destek verirken, diğer yandan ÇHC’ye yönelik temkinli bir dil kullanmayı tercih etmiştir. 

 

DEĞERLENDİRME 

Güney Çin Denizi günümüz küresel siyasetinin şekillenmesindeki en belirleyici coğrafyadır. Soğuk 

savaş sonrası küresel düzen, bu coğrafya üzerindeki gelişmelerin gölgesinde hayat bulmuştur. Zengin 

petrol ve doğal gaz rezervleri, verimli balıkçılık potansiyeli, jeostratik konumu ve dünya deniz 

ticaretindeki rolü bu coğrafyayı önemli kılmıştır. ÇHC’nin milliyetçi damarı ve tarihsel travmalarının 

katkısıyla bu coğrafya üzerinde egemen olma hırsı dünya siyasetininin teamüllerini sarsarken, ÇHC 

karşıtı blokların oluşmasına zemin sağlamış ve dünyayı yeni bir soğuk savaş iklimine sürüklemiştir. 

Malakka Boğazı ile Tayvan Boğazı arasındaki bu coğrafya üzerinde yaşanan rekabet, ABD’nin küresel 

hegemonyasını koruma refleksini tetikleyerek, “Önleyici Soğuk Savaşı”nı hayata geçirmesine neden 

olmuştur.  

ÇHC’nin “Uluslararası Meşruiyetten Uzak ve Gerçek Üstü” hak iddiaları diğer kıyıdaş ülkelere hayat 

hakkı tanımazken, bölge üzerinden yürüyen deniz ticaretine mecbur ülkeleri de varoluşsal endişelere 

sevk etmiştir. ÇHC’nin bölgeyi kontrol altına alma adına yaptığı “Sınır Tanımaz” uygulamalar, kıyıdaş 

ülkeler ile bölgenin deniz trafiğine açık olmasına ihtiyaç duyan ülkeleri ÇHC karşıtlığında 

ortaklaştırmıştır. ABD’nin hegemonyasına da meydan okuyan ÇHC baskısı, ÇHC karşıtı cepheleşmeyi 

büyütmüştür. ÇHC’nin bu denizdeki adalar üzerinde fizikî değişiklik sağlayan inşa faaliyetleri, Güney 

Çin Denizi’nin bölgesel ve küresel önemini artırmış; ÇHC’nin küresel ölçekte güçlenmesine paralel 

olarak, cüretkâr bir politakaya geçiş yapması bölgeyi daha da kritik bir hâle taşımıştır.  ÇHC’nin bölgeyi 
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kontrol altına almak için el yükseltmesi ABD, Japonya, Avustralya, Güney Kore ve Hindistan gibi, 

sorundan doğrudan etkilenmeyen ülkeleri de bölge rekabetinin içine çekmiştir.  

ÇHC’nin 2007’ten sonra, Güney Çin Denizi ve çevresindeki diğer denizlerdeki hak iddialarını 

desteklemek için askerî gücünü devreye sokması, ÇHC’ye rakip ülkelerde alarm zilleri çaldırmış ve ÇHC 

karşıtı askerî bloklaşmayı tetiklemiştir. “Çin Tehdidi” algısında ortaklaşan ABD, Japonya, Avustralya ve 

Hindistan, Mayıs 2007’de, Dörtlü Güvenlik Diyalogu (QUAD Security Dialogue-QSD)’nu hayata 

geçirmiştir. Avustralya’nın Ocak 2008’de geri adım atmasıyla QUAD 2008’de askıya alınsa da varlık 

gereçesi kaybolmamıştır. ABD donanmasına ait Impeccable adlı bir keşif-araştırma gemisinin, 08 Mart 

2009’da, bir ÇHC istihbarat gemisinin gözetimindeki balıkçı gemileri tarafından ciddi bir şekilde taciz 

edilmesi ABD için karar noktası olmuştur. ABD, bundan sonra var gücüyle bölgedeki “Çin Tehdidi”ni 

bertaraf etmeye çalışmıştır. 

Şi Cinping’in 2012 sonunda başlayan iktidarı ile birlikte ÇHC, dış politikada “Kurt Savaşçı” moduna 

geçerek, dünyaya meydan okumaya başlamıştır. Bu arada ABD ve Japonya desteğini arkasına alan 

Filipinler, ÇHC’nin bölgedeki iddialarını,  22 Ocak 2013’te, Uluslararası Daimi Tahkim Mahkemesi’ne 

taşımıştır. Uluslararası Daimi Tahkim Mahkemesi, 12 Temmuz 2016’da, ÇHC’nin hak iddialarının yasal 

olmadığı kararını açıklamıştır. ÇHC bu kararı tanımamanın yanı sıra güç politikasını artırarak, etkisiz 

hâle getirmeye çalışmıştır. ÇHC bu noktada Tayvan’dan önemli bir destek alarak elini güçlendirmiştir.  

ÇHC’nin 2017 yılında açıkladığı Kuşak Yol İnisiyatifi, bölgedeki Çin yumuşak gücünü artırarak, ASEAN 

ülkelerini etkilemiş ve Güney Çin Denizi sorununun geri planda kalmasını sağlamıştır. Böylece 

Uluslararası Daimi Tahkim Mahkemesi’nin kararı uygulamaya geçememiş ve sembolik bir değer 

taşımıştır. Kuşak Yol İnisiyatifi ve bölgedeki etkisi, ÇHC’nin rakiplerini harekete geçirmiş ve Kasım 

2017’de yapılan ASEAN zirvesinde QUAD canlandırılmıştır. QUAD, ÇHC hak iddialarının mağdurlarına 

kucak açarak Güneydoğu Asya coğrafyasına yoğunlaşmış ve bu coğrafyanın ÇHC-QUAD rekabet 

sahasına evirilmesine neden olmuştur. ÇHC, QUAD’a, askerî güç parametrelerini artırarak cevap 

verirken ABD’nin restini de görmüştür.  

Bu rekabet ortamında yaşanan Kovid-19 pandemisinde kazandığı başarı ÇHC’nin özgüvenini 

yükseltirken daha atak davranmasına imkân vermiştir. Bu küresel ortamda ÇHC ordusunun 15 Haziran 

2020’de, Hindistan ile Himalayalar’daki tartışmalı sınırlarda bir Hint piyade alayını derdest etmesi de 

“Çin Tehdidi” kat sayısını yükseltmiştir. Bu gelişme sonrasında Avustralya Kasım 2020’de Malabar 
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tatbikatlarına katılarak, QUAD’ın yeniden hayata geçişini resmîleştirmiştir.  

ÇHC, 22 Ocak 2021’de “Sahil Güvenlik Yasası”nı revize ederek rakiplerine meydan okumuş ve sahil 

güvenlik gemilerine; karasularına giren yabancı deniz vasıtalarına ateş açma yetkisi vermiştir. Bu 

gelişme ÇHC ile denizlerdeki sınırlar konusunda anlaşmazlık yaşayan Güney Kore, Japonya ve Güney 

Çin Denizi’ndeki zayıf devletlerde endişe uyandırmıştır. ÇHC 29 Nisan 2021’de, yeni bir kanun 

çıkararak; ülke denizlerinde egemenlik haklarını ve kamu güvenliğini sağlamak için yeni düzenlemeler 

yapma kararı almıştır. ÇHC Deniz Güvenliği İdaresi’nin bu kanun kapsamında yaptığı düzenlemeler, 27 

Ağustos 2021’de açıklanmıştır. 01 Eylül 2021’de yürürlüğe giren bu düzenlemeler, ÇHC kontrolündeki 

sularda seyahat eden yabancı gemileri,  ÇHC’ye tabi davranma zorunluluğu altına almıştır.  

ÇHC’nin bu adımları sonrasında ABD ve Birleşik Krallık, 15 Eylül 2021’de, AUKUS (Australia, UK and 

US-Avustralya, Birleşik Krallık ve ABD) güvenlik anlaşmasını hayata geçirerek, ÇHC’ye Pasifik 

coğrafyasında “dur işareti” göstermiştir. ÇHC bundan sonra, 27 Eylül 2021’de Endenozya’yı, Ekim 

2021 başında da Malezya’yı taciz ederek, bu iki ülkeyi QUAD ve AUKUS’tan uzak tutmaya çalışmıştır. 

Ancak ÇHC tacizleri bu iki ülkeyi Batı ittifakına yanaşmaya sevk etmiştir. Bu arada ÇHC’nin 

Kamboçya’nın Ream Deniz Üssü’nde donanma konuşlandırma hazırlığı yaptığı ortaya çıkmıştır.  

RF’nin Ukrayna’yı işgal girişimi sonrasında bölgede ABD ve ÇHC arasında artan rekabet bölgeyi ısıtmış 

ve iki küresel aktör bölgede tatbikatlar yaparak birbirine mesaj vermeye başlamıştır. ABD, bu 

dönemde uçak gemilerini bölgede tutmuş ve donanma gemilerini Tayvan Boğazı’ndan geçirmiştir. Bu 

dönemde, Mayıs 2022 sonlarında Japonya’da yapılan QUAD Liderler Zirvesi’nde üye ülkeler, ASEAN 

ülkelerine, ekonomik destek planı ile yasa dışı balıkçılık konularında teknik destek verme planını 

açıklamıştır. QUAD’ın yasa dışı balıkçılık desteği, ÇHC’nin balıkçı tekneleri görüntüsü altında faaliyet 

gösterdiği iddia edilen milis teknelerine karşı alınan bir tedbirdir. 

Endenozya ÇHC’nin tacizlerinin devam etmesi üzerine Natuna Adası’na yönelik idari düzenlemeler 

yapmış ve bölgedeki MEB’ni 200 mile çıkarmak için hazırlıklara başlamıştır. Endenozya’nın bu adımları 

ve Batı’ya yaklaşması sonrasında, ÇHC ile Endenozya arasında, Güney Çin Denizi konusunda geçmişte 

yaşanmayan gerilimler ortaya çıkmıştır. ÇHC’nin artan baskısı karşısında Endenozya, Ağustos 2022’de, 

QUAD ve AUKUS ülkeleri ile birlikte Singapur, Kanada, Fransa, Malezya, Yeni Zelanda, Güney Kore, 

Papua Yeni Gine Doğu Timor askerlerinin katılımıyla, Super Garuda Shield 2022 tatbikatını icra 

etmiştir. Endenozya ve Malezya da artık ÇHC karşıtı gruba katılmış görünmektedir. Önümüzdeki 
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dönemde bu ülkeler ile ÇHC arasında gerilimler yaşanması kaçınılmazdır. 

ABD Ağustos ve Eylül 2022’de, ÇHC’nin egemenlik iddia ettiği sahalardaki rakiplerini askerî destek 

şemsiyesi altına alarak, tartışmalı sularda, büyük çaplı ve çok katılımlı tatbikatlar yapmış ve ÇHC’ye, 

“egemenlik iddia ettiğin alanlarda ben de varım ve bu bölgeleri sana terk etmeyeceğim” mesajı 

vermiştir. ABD, Tayvan konusunda ÇHC’nin sinir uçlarıyla oynamaya devam ederken, ÇHC’nin sabır 

sınırlarını test etmiştir. ABD, aynı zamanda Himalayalarda Hindistan ile tatbikatlar yapmakta ve Tibet 

sorununda ÇHC’yi sıkıştırmaktadır. Ben yaklaşık altı aydır ABD’nin bu stratejisini “Önleyici Soğuk 

Savaş” olarak tanımlıyor ve ABD’nin, hegemonyasını koruma refleksiyle bu stratejiyi hayata 

geçirdiğini savunuyorum. Önümüzdeki en az on yılın ABD’nin kontollü gerilim politikasıyla geçeceğini 

ve yaşanacakların beni haklı çıkaracağını iddia ediyorum. Bekleyelim ve görelim, zaman ne 

gösterecek?  
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