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GİRİŞ
Tarih boyunca Çin İmparatorluğu; açlık, kıtlık,
salgın hastalıklarla mücadelenin yanı sıra, hanedan savaşları ve dışarıdan gelen saldırılara karşı daima bir
savunma halinde olmuştur. Çin, bugün ise yeni dünya
düzeninde yeni kimliğiyle kendine konum belirlemeye
çalışmaktadır. Tek kutuplu dünyanın her alanda sonuna
yaklaşılırken Covid-19 salgını, ticaret savaşları ve ekoŞekil 1: Çin ve çevresinde bulunana ülkeler
nomik bunalımla diz çökertilen dünya devletleri, aşı bahanesiyle küresel şirketlerin teknolojik kontrolüne itilmektedir. Bu esnada ABD ise kendi içinde oluşan
ve çatışmaya varan sokak gösterileri, salgın ve son dönemde içine girdiği ekonomik çıkmazda kontrolü tekrardan sağlamaya çalışmaktadır. Çin, tüm bunları fırsata çevirip dünyanın kılcal damarlarına
sızarak büyümeye çalışmaktadır. Analizimizde, Çin’in gelişen ve büyüyen ekonomik ilişkileri, “Bir
Kuşak Bir Yol” projesi, kendi içindeki ayrılıkları bastırma usulü ve bu çerçevede İslam coğrafyalarını
bekleyen muhtemel tehlikeler ele alınmıştır.

Yeni Dünya Düzeninde Çin
Geniş topraklarıyla tarih boyunca doğunun en uzak noktasında olan Çin, köklü bir geçmişe
sahiptir. Çinliler, imparatorluk geleneğiyle kraliyete kutsallık atfederek kendi ülkelerini cennet ile
yeryüzü arasında “Orta Krallık” diye adlandırmışlardır. Dolayısıyla kendilerini yeryüzünün seçilmişleri olarak görmüşlerdir. Diğer halkları barbar olarak nitelemeleri izolasyonist bir politika izlemelerini sağlamıştır. Bu yaklaşım, Çin düşüncesinde başka ülkelerin işgali ve toplumların asimile edilmesi
hedefinin önüne geçmiş; Çinliler, Çin toprakları ile sınırlı, “yeryüzü altında her şey” anlayışıyla çok
toplumlu ve çok kültürlü bir imparatorluk meydana getirmişlerdir.1
1 Henry KISSENGER: Çin-Dünden Bugüne Yeni Çin, Çev.: Nalan Işık Çeper, Kaknüs Yayınları, İstanbul 2015, ss. 40-41.
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19. yüzyılda Batı sömürgecileri, ülkeyi afyon bataklığına sürükleyerek, çaresiz durumda bırakmış ve Çin’in bütün stratejik limanlarının kontrolü, zamanla Britanya ve Fransa gibi ülkelerin
eline geçmiştir. Sömürüyle birlikte milliyetçiliğin artması ve Japon tehdidinin sürekli varlığı imparatorluğu zayıflatarak yıkmış; yerine milliyetçi bir hükümet kurulmuştur. Ardından tüm dünyada esen
sosyalist düşünce Mao Zedung ile Çin’de de taraftar bulmuş ve Çin’in iç dinamiklerini gözeten bir
ideolojiyle komünist bir devlet kurulmuştur.2 Komünist yönetimi güçlü kılmak için sosyal hayatta
asimilasyon politikasına başvurulmuştur. Tibet’ten Doğu Türkistan’a, Hong Kong’tan Moğolistan’a
kadar her bölgede bu politika kendini göstermiştir.
Çin’in tarih boyunca kapalı bir yapıda olmasında coğrafî yapısı da etkili olmuştur. Deniz
yoluyla batıya açılmasının oldukça güç olması, kara yoluyla ulaşıma ise yüksek dağların izin vermemesi coğrafyanın çıkardığı engeller olarak zikredilebilir. Bu coğrafî şartlar ülkenin savunmasında
etkin unsurlar olarak kullanılmıştır.
Mao döneminde Komünist Parti’nin katı dayatmaları ve büyük devlet olma hayali neticesinde
“Büyük İleri Atılım” ve “Kültür Devrimi” programları halkın büyük acılar çekmesine neden olmuş,
nihayetinde Çin halkı pasif birer askere dönüştürülmüştür. Bu programlar neticesinde milyonlarca
insan kıtlık ve açlıktan dolayı yaşamını yitirmiştir. Mao’nun ölümünden sonra Kültür Devrimi sona
ermiş, ancak ondan sonra halkın Çin ölçeğinde refah düzeyi artmaya başlamıştır.
Mao’dan sonra Deng Xiaoping’in başa geçmesi Çin’i kendi dinamiklerini etkin ve verimli
kullanma amacına yönlendirmiştir. Çin, petrol ihracatçısı durumundayken teknolojik ilerlemelerin
ve yoğun sanayi faaliyetlerinin oluşturduğu enerji ihtiyacından dolayı ithalatçı durumuna gelmiştir.
Daha sonra gelen Jiang Zemin de aynı yoldan ilerlemiş, endüstriye ağırlık vermiştir. Xi Jinping’in
başa gelmesi ile Çin, dışa açılımını hızlandırmıştır. Xi, “Modern Sosyalizm” diye isimlendirdiği rejim
ile bugün Çin’i yönetmektedir. Uzun yıllar ülkeye yönelik kota uygulanmasından dolayı Çin, herhangi bir atılım gösterememiştir. 11 Aralık 2001 tarihinde 11 Eylül hadisesinden iki ay kadar sonra
Çin’in üzerindeki kotaların tamamı kalkmış ve Çin, Dünya Ticaret Örgütü’ne (DTÖ) üye olmuştur.
Ama birikmiş bir sinerjiyle dış piyasalara patlayan Çin, tüm dengeleri altüst etmiştir. Çin yönetimi,
küresel şirketlere ucuz işçilik ve ticari ayrıcalık fırsatları sunarak ülkeyi cazip hale getirmiş ve onların
desteğini sağlamıştır. Aynı zamanda teknoloji taklitçiliğiyle kendi teknolojik piyasasını da oluşturmuştur. Yapay zekâda başlattığı “New Generation AI Development Plan (Yeni Nesil Yapay Zekâ Geliştirme Planı)” ile üç aşamada 2030 yılına kadar yapay zekâda küresel güç olmaya hazırlanmaktadır.3
Çin, son yıllarda büyüme hızını sürekli arttırıp devam ettirerek ekonomik olarak da cazip tekliflerle dünya piyasalarını ikna etmiş, az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerle sıkı bağlar kurmuştur.
Kendi teknolojik ve ekonomik yeterliliğini ispatladıktan sonra ise özellikle Avrupa ülkelerinde yer
edinmeye başlamıştır.
Jiang Zemin zamanında Afrika açılımı başlatılmış ve Batı emperyalist yardımlarından farklı
bir şekilde “karşılıklı fayda”ya dayanan yatırım düşüncesi oluşturan Çin, Afrika ülkeleri tarafından
2 SDAM Ülke Raporu, Yeni Dünya Düzeninde Çin Halk Cumhuriyeti, 2017. http://sdam.org.tr/haber/128-yeni-dunya-duzeninde-cin-halk-cumhuriyeti/ ET: 29.01.2021
3 https://www.chathamhouse.org/2021/01/can-china-become-ai-superpower ET: 29.01.2021
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rağbet görmektedir. Ucuz iş gücünden dolayı batılı şirketler yatırımlarını Çin’e kaydırırken Çin ise
ticaret fazlasından kazandığı nakdi Güney Amerika ve Afrika’ya yaptığı yatırımlarda değerlendirmektedir.
2000 yılında Pekin, Çin-Afrika İşbirliği Forumu’nu (FOCAC) kurarak Afrika yatırımlarına
kurumsal bir kimlik kazandırmıştır. 2001 yılında Çin, DTÖ’ye üye olduktan sonra 41 Afrika ülkesi
tarafından en çok kayrılan ülke statüsünü kazanmıştır. Çin, Afrika’dan çeşitli madenlerle petrolün
%25’ni de ithal etmektedir. Çin’in “petrol diplomasisi”, Afrika ülkelerinin BM’de Çin’i desteklemesini gerektiriyor. Örneğin 46 Afrika ülkesi, Tayvan ve Uygur Türkleri (Doğu Türkistan) konularında
Çin’i desteklemektedir.4
Cibuti’de 11 Eylül’den sonra ABD, tek kalıcı askeri gücü Camp Lemonnier’i inşa etmiş ve
oraya yerleşmiştir. Çin, Aden Körfezi’nde günlük milyar dolara varan iş hacmi yapmaktadır. Çin; bu
kazanımını güvence altına almak, ayrıca Afrika boynuzunda önemli bir stratejik noktaya yerleşmek
için Cibuti’de Camp Lemonnier’den birkaç mil uzaklıkta ilk askeri üssünü kurmuştur.
Çin, donanma ve savunma alanında da devasa yatırımlar yapmaktadır.
Ülkenin 2020 savunma harcamaları tüm
Batı Avrupa ülkelerinin savunma harcamalarından fazladır. Çin, mesela, donanmada dünya liderliğini ele geçirmiş
durumdadır. ABD 293 savaş gemisine
sahipken Çin’in 350 savaş gemisiyle en
büyük donanma olduğu Pentagon tarafından kabul edilmektedir.5

Çin; geniş topraklara sahip Afrika’da yatırımlarını sadece madenlerle sınırlamamakta, tarım
arazileri ve ulaşım için milyar dolarlık yatırımlardan kaçınmamaktadır. Deniz yoluyla tüm Afrika’yı
dolaşmak yerine Güney Sudan-Burundi-Uganda-Ruanda-Kenya ekseninde dev bir demiryolu hattı
inşa etmiştir. Bu demiryollarının liman bağlantıları ve lojistik bölgelerinin ya bir kısmı ya da zamanla
hepsi Çin kontrolüne verilmektedir. “Borç Tuzağı” ile direnen ülkeler ödeme sıkıntısı yaşadıkları
kredilerden kurtulmak için Çin’in bu isteklerine boyun eğmek zorunda kalmaktadırlar. Çin, Tanzanya- Zambiya- Angola hattında da demir yolu inşaatına yönelmiş ve bu altyapı yatırımlarıyla yokluk
içinde yaşayan Afrika için Batı yerine vazgeçilmez bir alternatif olmuştur. Aynı zamanda tüm yatırımların stratejik bölgelerinde ABD askeri üsleri mevcudiyetini korumaktadır.
ABD, Soğuk Savaş sonrası yaşadığı rehavet ile Çin’in büyümesini küçümsemiştir. İki kutuplu
dünyada SSCB, kara hâkimiyeti teorisine göre merkez bölgeyi (Kuzey Buz Denizi, İran, Afganistan,
Sibirya’yı içine alan bölge) ele geçirmeye çalışmış; ABD ise Rusya’yı Deniz Hâkimiyeti ile kuşatarak
4 https://www.aa.com.tr/tr/analiz-haber/afrikada-cin-in-yukselisi-ve-stratejik-hedefleri/1240987 ET: 29.01.2021
5 https://news.usni.org/2020/09/01/pentagon-report-china-now-has-worlds-largest-navy-as-beijing-expands-military-influence ET:
29.01.2021
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cevap vermiştir. Çevreleme politikasında tecrübeli olan ABD, benzer politikaları Çin üzerinde uygulamaktadır. ABD, İngiltere’nin 7 yıl savaşlarında (1756) dünya çapında Fransa’yı mağlup ettiği deniz
hâkimiyeti teorisini kendine uyarlamıştır. Böylelikle Çin’in deniz ve kara yoluyla bütün çıkışlarını
kapatmaya veya kontrol altında tutmaya çalışmaktadır. Özellikle enerji ihtiyacını ve ticaretini engelleme yoluna gitmektedir. Bu politikasını Tayvan, Güney Kore ve Japonya gibi müttefik ülkeleri ile
ikili ilişkileri üzerinden meşrulaştırmaktadır.
Çin enerji ihtiyacını Rusya, ambargo altında olan İran ve Venezuella, ayrıca
bir çıkmazda olan Türkmenistan gibi ülkelerden karşılamaya çalışmaktadır. Fakat bu
kaynaklar ekonomik anlamda hızla büyüyen
ve enerji ihtiyacı gittikçe artan Çin için yetersiz kalmaktadır. Çin, Orta Asya doğalgaz
boru hattı ile özellikle Türkmenistan’dan
doğalgaz tedarik etmektedir. Rusya’dan
doğal gaz almak için Sibirya’nın Gücü-1
Şekil 2: https://www.hellenicshippingnews.com/strong-chineseve Sibirya’nın Gücü-2 doğalgaz boru hattı
oil-imports-could-offer-boost-to-the-tanker-market/
projesini başlatmıştır. Aralık 2019’da açılışı
yapılan proje 2025’te tam kapasite çalışmaya başlayacak ve yılda 38 milyar metreküp gazı Rusya’dan
Çin’e taşıyacak. Deniz üzerinden gelen LNG’ler için Myanmar-Çin bağlantısını sağlayan doğalgaz
boru hattı tamamlanmıştır. Yapımı devam eden Türkmenistan-Afganistan-Pakistan-Hindistan Doğalgaz boru hattına bağlanmak istenmektedir. Kazakistan-Çin petrol boru hattı ile Kazakistan’dan
petrol ithal etmektedir. Tüm bu boru hatlarına rağmen Çin doğalgazı ihtiyacının %50’sinden fazlası
LNG’ler ile karşılanmaktadır. Çin, ülke içindeki enerji ihtiyacını karşılamak için boru hattı ile gaz
ithalatına ve LNG ticaretine bel bağlamıştır. 2019 yılında dünyanın en büyük doğal gaz ithalatçısı
durumuna gelmiştir.
Çin’in bölgesel sorunları arasında olan Güney Çin Denizi jeopolitiği, adaları ve kıta
sahanlığıyla bölgenin ağırlık merkezi konumundadır. Hindistan, Çin, Filipinler, Vietnam, Japonya,
Kore Devletleri bölgede hak iddia eden devletlerdir. Bu devletlerden bir kısmı ABD ile yakınlaşarak
bölgede denge kurmaya çalışmaktadırlar. Çin ise kıta sahanlığı iddiasının yanı sıra yapay adalar da yaparak etki alanını genişletmeye çalışmaktadır. Tayvan sorunu Çin’in en önemli problemlerinden birisi
olarak varlığını sürdürmektedir. Çin her ne kadar, Tek Çin Politikası ile Tayvan üzerindeki egemenliğini her fırsatta dile getirse de ABD Tayvan ile ilişkilerini Çin’e rağmen doğrudan sürdürmekte ve bu
adayı bir anlamda “askeri üs” olarak kullanmaya devam etmektedir. Tibet ve Doğu Türkistan özerk
bölgelerinin özerkliği bile tartışılır haldedir. Çin, yeni dünya düzenine güçlü ve sorunsuz girebilmek
için buraların asimilasyonunu tamamlamak adına özellikle Doğu Türkistan’da Uygur Türkleri’nin
İslami kimliğini yok etmek için toplama kampları inşa etmiştir. Tüm Doğu Türkistanlıları buralarda
toplayarak Komünist Parti’nin birer neferi hâline getirmeye çalışmaktadır. Bu bölgenin tüm kültür ve
değerlerini izale ederek Uygur halkını ortadan kaldırmak istemektedir.
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Tibet’e yönelik Çin baskısı da
devam etmektedir. Budizm’in merkezi olan Tibet, Hindistan sınırındadır.
ABD, Tibet’i Çin’e karşı bağımsızlığını koruması için desteklemektedir.
Çin, bu durumun önüne geçmek için
Hindistan sınırını Himalaya dağlarına
rağmen sıkı bir şekilde kontrol altında
tutmaktadır.
Şekil3:https://www.dw.com/en/china-navy-vs-us-navy/a-55347120

Çin, ticari sahada “Bir Kuşak Bir Yol” projesine tüm ülkeleri katarak ekonomik etki alanını
genişletmek istemektedir. Pekin’den Londra’ya kadar uzanan yeni bir İpekyol’unu canlandırmak ve
bu güzergâhı hem demiryolu hem de deniz yoluyla bağlamak istemektedir. Pan-Asya Demiryolu,
Vietnam’dan Endonezya’ya kadar uzanmaktadır ve bu hat 52 istasyona sahiptir. Bu Londra’ya uzanacak demiryolunun sadece bir kolu olmaktadır. Bu şekilde Londra’ya kadar tüm ülkelerin kılcal
damarlarına kadar nüfuz ederek bir örümcek ağı misali demiryolu ağı örmek istemektedir. Ülkeleri
kendi ucuz pazarıyla rekabet edemeyecek duruma getirip aynı zamanda teknolojik yeterliliği de sağlayarak “Bir Kuşak Bir Yol” projesini kıvamına getirmeye çalışmaktadır. Çin, Covid-19 salgınını da
bir fırsata çevirmiş tüm dünyaya kendi piyasasını kabullendirmiştir.
Projenin inşaatında Çin, katma değeri yüksek olan teknolojik ve
mühendislik işleri yüklenirken kaba
inşaat işleri ise yolun geçtiği ülkelere
ikram diye sunulmaktadır. Çin demiryolunun kredi finansmanı durumunda
olduğu için ülkelerin itiraz hakları ellerinden alınmaktadır. Demiryolunun
geçtiği güzergâhlarda kendi kontrolünde lojistik merkezler kurarak buraları yaşanabilir merkez haline geŞekil 4: https://www.asiagreen.com/en/news-insights/the-belt-and-road-initiative-and-the-rising-importance-of-china-s-western-cities
tirmeye çalışmaktadır. Ülkeleri kendi
nüfuzu altına alarak egemenliklerini ve
geleceklerini ipotek altına alma yoluna gitmektedir. Demiryollarını daha önce satın aldığı ya da çeşitli
oyunlarla ele geçirdiği limanlara bağlayarak küresel devasa bir ulaşım ağı kurmaktadır. Günlük deniz
ulaşımıyla beraber yüz binleri aşan konteynır yük taşınacağı hesap edildiğinde projenin büyüklüğü
gözler önüne serilmektedir.
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ABD-Çin İlişkileri
ABD’de ise seçim sonuçlarının tartışılır olması, Trump rüzgârının yönetimsel
olarak sona yaklaşması, ABD’nin yeni dönem politikalarını merak edilir hâle getirmiştir. ABD, tek kutuplu hegemonyasının sona
erme ihtimalini ortadan kaldırmaya çalışmaktadır. Donald Trump’ın çatışmacı ve çıkarcı
politikası, Çin için yeni pazarlar açmıştır.
Şekil 5: ABD- Çin İlişkileri
ABD’nin korumacı politikasıyla önce Çin’e
sonra da birçok ülkeye ek vergiler getirmesi
ülkelerin alternatif arayışına neden olmuştur. Çin, nüfus ve ekonomik imkânlarıyla bu politikaya karşı dünyaya alternatif olmaya çalışmaktadır. Kısa vadede ABD ile ticaret açığını kapatmaya çalışarak
kazançlı çıkan Çin, yeni ve ABD’yi kuşatıcı pazarlar elde etmiştir. Yine bu politika; Rusya, Çin ve
AB’nin daha yakın ilişkiler kurmalarına ve kendi iç dinamiklerine yönelmelerine neden olmuştur.
Covid 19’un tüm dünyaya yayılması ve ABD’yi çaresiz duruma düşürmesi tek kutuplu dünyanın merkezinin sarsılması anlamına geliyor. Bozulan ekonomi, yok olmaya başlayan orta gelirli
kesim ve toplumsal kutuplaşma ABD için çok ciddi tehditlerdir. Trump zamanında tırmanan ırkçılık
ve göçmen sorunu Joe Biden’ın öncelikle ele alacağı konular olacaktır. Trump, ırkçı politikasıyla
ülkede ulusalcı kesimi dinamik hale getirdi ve seçimi kazanamamış olsa da marjinal bir grup olarak
varlığını sürdürecek bir yapıyı uyandırdı.6 Joe Biden’ın ise küreselci politikalara dönüş yaparak kürtaj
serbestliği ve sosyal reformlar gibi iç politikada önemli konulara yönelmesi muhtemeldir. Trump,
piyasaları canlı tutarak ilk üç yılını ekonomik anlamda canlı geçirdi fakat Covid-19 salgını ile felç
olan piyasa küçük ve orta ölçekli esnafın kepenk kapatmasına neden oldu. Dolayısıyla yeni başkan
Biden’ın ekonomiyi düzeltmek için büyük çaba sarf etmesi gerekecektir. Demokratların dış politikasının ise ABD’nin geleneksel politikasının devamı olacağı muhakkaktır. Başka bir ifadeyle “derin
Amerika”nın alacağı kararlar işlemeye devam edecektir.

6 http://sdam.org.tr/image/foto/2020/12/01/ABDde-Yeni-Baskan-Degisim-mi-Yenilenme-mi_1606813115.pdf ET: 29.01.2021
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SONUÇ VE DEĞERLENDİRME

Çin yönetimi, toplumsal olayların önüne geçerek, kendi meşruiyetinin devamı için teknoloji
ağırlıklı büyümeyi istikrarlı hale getirip toplumsal refahı tüm Çin’e yaymaya çalışmaktadır.
Çin, Covid-19 salgınıyla ülkenin giriş ve çıkışını kapatarak bir laboratuvar ortamı oluşturmuş
ve geliştirdiği teknolojiyi halkın üzerinde kullanmaya başlamıştır. Big data, yapay zekâ, yüz tanıma
sistemi, anlık takip sistemi, her bir köşeye yerleştirilen kameralar ile Endüstri 4.0’ı her alanda kullanmıştır. Tüm vatandaşlarına yeni bir kimlik kartı dağıtmış ve simkart alma, uçak, tren gibi toplu ulaşım
araçlarına binme, markete girme sosyal medya hesabı açma gibi her işlemin bu kart ile yapılması
zorunluluğu getirmiştir.7 Wechat sosyal medya uygulamasını tüm ülkede aktif hale getirmiş, banka
kartı bilgilerine kadar her şeyi bu uygulamaya tanımlayarak yakın takip imkânı sağlamıştır.8 Yeni
teknolojiyi ülke içinde bir demir yumruk misali netice alacak şekilde gerçekleştirmiştir. Bir zamanlar
SSCB’nin aile içi istihbarat ağını Çin, teknolojiyle sağlamaktadır. Bu uygulamaya Hong Kong direnç
göstermekte, orada halen devam eden sürekli protestolar yapılmaktadır.
Çin geliştirdiği teknolojiyi tüm dünyaya yaymanın hesaplarını yapmaktadır. İstihbarat eleştirisiyle yaklaşılan 5G baz istasyonunu dünya çapına yaymakta ve buna birçok devlet tarafından endişeyle yaklaşılmaktadır.
2017 yılında düzenlenen 19. Ulusal Kongre’de Xi Jinping tarafından açıklanan “Modern Sosyalizm” doktrini 14 temel prensip ile açıklanmıştı. Çinli bir üst düzey yetkili tarafından bu doktrin
“Marksizm düşüncesinin Çin’e adaptasyonunda, son kazanım” olarak tanımlamıştı.9 14 temel prensip
arasında ‘ulusal birliğin yayılması’ maddesine dayanarak Uygur Müslümanlarının asimilasyonu için
Uygur Bölgesini Müslümanlar için cezaevi haline getirmiştir. Bölge, özerk olmasına rağmen Çin
7 https://www.aljazeera.com/news/2020/3/1/how-china-is-using-ai-and-big-data-to-fight-the-coronavirus ET: 29.01.2021
8 https://www.geospatialworld.net/article/the-sino-approach-use-of-technology-to-combat-covid-19/ ET: 29.01.2021
9 https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-41682521 ET: 29.01.2021
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yönetimi İslami kimliği silmeye, milli kültürü yok etmeye çalışmaktadır.
Çinliler, yüzyıla yakın bir zamanda asimile edemedikleri Uygur Müslümanlarını aileyi
çökerterek yıkmaya çalışmaktadır. Çin hükümetinin ‘Mesleki Beceri Eğitim Merkezleri’ olarak
tanımladığı toplama kamplarında, aile bireyleri farklı kamplara konularak onlara “Çinli kimliği” kazandırmak için çeşitli baskılar ve işkenceler yapılmaktadır. Ailelerinden koparılan çocuklar Çin milli
kültürü ile büyütülerek kendi değerlerini kazanmalarının önüne geçilmektedir. Çin yönetimi direnç
gösteren kesimleri ise aşırılıkla suçlayarak onları yıllar boyu hapis veya hesapsız bir şekilde ortadan
yok ederek cezalandırabilmektedir.
Çin, Afrika’ da uyguladığı “Petrol Diplomasisi” adını verdiği yaptırım ile BM genel kurulunda
64 Afrika ülkesini arkasına alarak gerek Uygur Türkleri (Doğu Türkistan) için gerek Tibet için Çin
aleyhine herhangi bir karar alınmasının önüne geçmiştir.
Çin, ‘Bir Kuşak Bir Yol’ projesiyle tüm dünyayı kıskacına almaya çalışmaktadır. Ekonomisini taşıdığı tüm bölgelere cazip bir şekilde altyapıyı da götürmekte ve daha sonra geleceğe yatırım
için, bunun koruması adına Cibuti’de olduğu gibi askerini ve donanmasını da götürmektedir. Önceliğini limanlara veren Çin, stratejik konumdaki limanları bir bir satın almakta veya uzun süreli kiralamaktadır.
Çin, imparatorluk zamanında 1840’larda, Batı ile yaptığı iki afyon savaşında ağır bedellerle
edindiği tecrübeyle donanmanın önemini kavramıştır. 2019 yılında donanmada yaptığı atak ile dünya lideri olmuştur. Devasa büyüklükteki ticaret ağını genişletmek, korumak ve devamını sağlamak
için askeri olarak desteklemek zorundadır. Bu demek oluyor ki Afrika, Asya, Güney Amerika ve
Avrupa’da elde ettiği kazanımları askeri olarak desteklemesi kaçınılmazdır. Yine ticarette aktif olmak
için sürekli rekabetçi olmak zorundadır. Yayılmacı politikası çok sinsice ilerlemektedir.
ABD seçimlerine kilitlenen tüm dünya ülkeleri, kendi ulusal hesaplarıyla Trump ya da Biden’dan medet umar duruma gelmişlerdir. Oysa durumun değişmemesi hâlinde bu seçimin kazananının Çin olması kaçınılmazdır. Tüm dünyaya yaydığı salgından bile en kazançlı çıkan Çin, bunda da
ekonomik ve askeri kazançlar sağlayacaktır.
ABD’nin dikkati Trump döneminde Çin üzerindeyken, Biden öncelikler arasına Rusya ve
İslam dünyasını da koyarak odak noktasını genişletecektir. Rusya’ya karşı Atlantik Filosunu tekrar
aktif edecektir. Bu durumu Çin fırsata çevirerek yayılmacı politikasına devam edecektir. Ticaret savaşları ABD’nin çaresiz duruma düşmemesi halinde uzun dönem politikası halini almıştır.
Trump, Evanjelist Anglo-Sakson ırkçılığını silahlı bir örgüt haline getirmiştir. Trump’ın veda
konuşmasında “Başlattığımız hareketin daha yeni başladığını bilmenizi istiyorum.” söylemi dikkat
çeken bir cümledir. Bu durum ülke içinde sürekli bir çatışmanın ayak sesleri olabilir. Öte yandan
Trump taraftarlarının kongre binasını basmasından sonra Trump’ın sosyal medya hesaplarının kapatılması, küresel şirketlerin yaptırım boyutunu da gözler önüne sermektedir.
Joe Biden hükümetinin icraatları arasında kürtaj serbestliğinden, cinsel sapıklıklara kadar bir
dizi reformun bulunması muhtemeldir. ABD, bu sosyal politikalarla uğraşırken Çin, teknoloji alanın10

YENI DÜNYA DÜZENINDE ÇIN YAYILMACILIĞI: TEHDITLER, FIRSATLAR
da çalışmaya devam edecektir.
Çin, küresel hegemonyanın en belirgin özelliği olan rezerv para birimi ABD dolarının önüne
geçmek için dijital para birimine yönelmektedir ve yeni Çin’de tüm işlemler dijital olarak yapılmaktadır.
Hali hazırda tüm dünyanın dijital madencilik kapasitesinin yarısından fazlası Çin’in elindedir. Çin Merkez Bankası, dijital para programını Shenzhen, Suzhou, Chengdu ve Xiongan gibi
dört şehirde başlatmış ve Bitcoin madenciliğini yapmaktadır. Çin, ticari ilişkileri geliştirdiği ülkeler ile kendi para birimlerinde alışveriş yapmaya çalışmaktadır. Yeni dönemde Arap coğrafyasındaki çatışmaların Asya’ya kayması muhtemeldir. Dolayısıyla Asya’daki İslam toplumlarını büyük
tehlikeler beklemektedir.
Batı ile Çin arasında kalan İslam dünyasının, kendini bunlardan birini seçmek zorunda hissetmesi, sorunların katlanarak devam etmesi anlamına gelmektedir. Salgın ile çaresiz duruma düşmüş
İslam ülkelerine el uzatarak yumuşak güç ile işbirliği arttırılmalı ve Batı’nın sömürü anlayışlı yardımlarının önüne geçilmelidir.
Coğrafyanın “kader” olduğu bir bölgede birlik ile Batı’nın dayatmalarına karşı durabiliriz.
Bunun yanında Batı ve Çin arasında yaşanan çekişme, İslam dünyası için bir fırsat oluşturacaktır.
İslam dünyası, kendi iç dinamiklerine dönerek bu fırsatları değerlendirmelidir.
II. Dünya Savaşı’nda Batılı devletlerin sömürgeleri üzerinde Almanya şokundan dolayı bir
müddet boşluk oluşmuş; İslam dünyası ise fiziki istiladan kurtulma bağlamında adımlar atarak bu
boşluğu epey değerlendirmiştir. Bundan alınacak bir dersle dünya dengelerinin değişmesi iyi tahlil
edilip oluşacak fırsatları en üst yarar sağlayacak şekilde değerlendirilmelidir.
İslam dünyası, kendi limanları ve topraklarının Çin ya da Batılı ülkelere verilmesinin önüne
geçmelidir. Satın almalar karış karış ve sinsice gerçekleşmektedir. İslam dünyası dış güçlere karşı
enerji başta olmak üzere sıkı ekonomik işbirliğiyle bir başlangıç yapmalı ve bu işbirliğini eğitim,
sosyal, askeri olarak geliştirmelidir. Kurulacak olan denklem, bir savunma hattı oluşturmalı ve Batı
ya da Çin tarafından gelen tahriklere direnç göstermelidir. Oluşacak çok kutuplu dünyada İslam ülkelerinin bağımsız bir kutup olmalarını sağlayacak adımlar atılmalıdır.
Güçlü ortaklıklar kurularak ekonomik, eğitimsel, sosyal, siyasal ve askeri işbirliğiyle stratejik
kararlar birlikte alınmalı. Bu kararlarla İslam dünyası koruma altına alınıp Müslümanlar aleyhine
dışarıyla işbirliği yapan diğer Müslüman ülkelere gerekirse ağır yaptırımlar uygulanmalıdır.
Çin, kendisine rakip olabilecek Avrupa, Hindistan ve birlik olması halinde İslam ülkelerini
pasifize etmek için düşük maliyette ve sürekli üretim ile yaptığı ürünleri ucuza ihraç etmeye çalışmaktadır. Ucuz üretim ile yerel imalatı çökertmektedir. Borç tuzağıyla ülkeleri çembere almaktadır.
Örneğin; Kenya, Chine Exim Bank’a borcundan dolayı temerrüde düşerek limanlarını kaybetme tehlikesi altındadır.
Çin, ülkelere kendi vasıflı çalışanlarıyla yatırım götürmekle ekonomide çarkı kendi elinde
olan bir döngü oluşturmaktadır. Buna karşı “Bir Kuşak Bir Yol” projesinin bir istila programına dö11
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nüşmemesi için hayati öneme sahip köprüler, yollar, istasyonlar ve sair lojistik bölgeler kontrol altına
alınıp korunmalıdır.
Afrika’da açılım yapan Türkiye, İslam ülkeleriyle beraber hareket ederek yumuşak gücünü
alternatif olarak sunmalı ve Afrika’ya yerleştirilen vasıflı bir milyon Çinliye karşı Afrikalı halkları
vasıflı hale getirip onları üretime katmanın önünü açmalıdır. Türkiye’nin Afrika’da kiraladığı tarım
arazilerinde çiftçileri bilinçlendirip üretimi arttırmaya çalışması takdir edilecek bir durumdur. Bunun
yanında Afrika’da nitelikli eleman yetiştirilerek sosyal sorunların önüne geçilmelidir. Böylece Afrika
gibi genç ve dinamik nüfusun Çin ya da Batı ülkelerine bir pazar olmasının önüne geçilmelidir.
Çin’in uyguladığı ekonomik politikalar küresel bir sorun olmuştur. Açlık sınırının altında yaşayan milyonlarca insana gelecekte dünya çapında orta kesimden yeni kitlelerin katılması muhtemeldir. Çin, yeni ekonomi anlayışıyla dünyanın dinamikleriyle oynamaktadır. Açlık ile mücadele
edilmesi gereken bir dünyada tek üretim ve dağıtım merkezine dönüşerek açlığa giden yeni yollar
açmaktadır.
Türkiye’nin Afrika’da iş hacmi 20 milyar dolar civarındadır. Bu, Çin’in1/20’si kadardır. Türkiye’nin yatırımı ise 60 milyar dolara ulaşmışken aynı bölgede 360 milyar dolar civarında yatırımı
bulunan Çin’e nazaran Türkiye’nin yatırımları 1/6 boyutundadır. Türkiye’nin Afrika açılımını Çin’le
karşılaştırmak mümkün değilse de Türkiye, Avrupa devletleriyle mukayese edildiğinde bölgede ilk
sıraları almaktadır. Türkiye’nin Afrika açılımı kazan-kazan politikasıyla yapılmaktadır. İkna edilecek
birkaç İslam ülkesiyle hareket edilmesi halinde yatırım boyutu Çin ile rekabet edebilecek boyuta gelebilir. Yerel üretim ürünlerinde rekabet ortamı yakalanırsa Çin üretimde büyük darbe alacaktır.
Çin, dünyayı tek kutuplu olmaktan uzaklaştırmaya katkısıyla İslam dünyası için fırsat kapıları
oluştururken geleceğin tek kutuplu dünyasına hükmetme ihtimaliyle ise bir tehdittir. İslam dünyası
her iki duruma hazır olacak şekilde yol almalıdır.
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