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SUNUŞ

Zbigniew Brzeziński’nin “Hegemonya insanlık kadar eskidir.” yorumu ile işaret ettiği XXI. 
yüzyılın ilk çeyreğinde uluslararası sistemin geleneksel güç dengeleri, hızlı bir dönüşüm 
ve değişimi yaşamakta olup Çin Halk Cumhuriyeti’nin uluslararası ilişkilerdeki dominant 
konumu giderek artmaktadır.1 Doktrinde, dünya tarihinin merkezi kriz dönemlerinde re-
kabetin yoğunlaşması, devletler arası çatışma ve küresel hegemonya mücadelesini biçim-
lendirecektir.2 Çin, 1839–1860 tarihleri arasındaki Afyon savaşları, ardından 1894–1895 
Japon savaşı ile birlikte bazı önemli topraklarını kaybetmiş, sömürgeci ve emperya-
list devletlerin hedefi durumuna gelmiştir. Bu tarihten sonra dünya güç dengesinde 
İngiltere, Almanya, Japonya, Rusya ve daha sonra ABD gibi güçler ön plana çıkarken 
Asya’nın yüzyıllardır doğal merkezi olan Çin geri planda kalmıştır.3 Hegemonik krizler-
deki tırmanma, askeri rekabetin şiddetlenerek ölümcül çatışmalar, Napolyon Savaşları  
I ve II. Dünya Savaşlarında yaşamıştır. Mao Dönemi'nde (1949–1976) uygulanan yük-
sek düzeyde merkeziyetçiliğe dayanan “Planlı Ekonomi” yol haritası takip edilerek adım 
adım ABD’nin arka bahçesi Güney Amerika’da Çin ayak sesleri ideolojik ve ekonomik ola-
rak duyulmaya başlamıştır.4 1980 sonrasında başlayan reformist Deng Xioaping döne-
mi politikaları ile uygulanmaya başlanan dışa açılma ve reform politikası sonucu 
geliştirilen “Çin Tarzı Sosyalist Piyasa Ekonomisi” tatbikat safhasına alınmıştır. Deng ‘in 
“Gücünüzü gizleyin, zamanınızı ayırın” stratejisi, büyük ölçekli vizyoner Çin stratejilerine 
ve fikirlerine yansımıştır.5

Interplay between internal 
hegemony and world order

Outward expansion of 
internal hegemony to 

shape world order

Ideas

Material 
capacities Institutions

Social forces

Forms of 
state

World 
orders

1 Birincisi, Çin’in çok büyük bir nüfusa, devasa bir bölgeye, sanat ve edebiyatta büyüleyici bir sicile ve Doğu Asya 
egemenliğinin uzun bir tarihine sahip olması nedeniyle, mutlaka büyük bir modern küresel güç olmaya mahkûm 
olduğu eski fikridir. Buna ek olarak, Çin’in uluslararası ticaret ve finansta büyük ve artan önemi var. Çin halkının bariz 
enerjisi ve dinamizmi var. Ancak bunlarla birlikte, Çin’in Batı tarafından haksız yere ezildiğine ve sömürüldüğüne dair 
yaygın bir inanç ortaya çıkıyor. Brzezinski, Zbigniew, The Grand Chessboard: American Primacy and Its Geostrategic 
Imperatives. Basic Books, 1997, s. 3.

2 Robert Gilpin: ‘’The Theory of Hegemonic War’’, The Journal of Interdisciplinary History,  Cilt: 18, Sayı: 4, The Origin and 
Prevention of Major Wars (Spring, 1988), ss. 591-613. 

3 Working Paper Series #136 China as “Victim”? The Opium War That Wasn’t by Harry G. Gelber.
4 León-Manriquez, Jose & Alvarez, Luis, F., “Mao’s steps in Monroe’s backyard: towards a US-China hegemonic struggle 

in Latin America?”, Revista Brasileira de Política Internacional, 2014 Special Edition, Cilt: 57, s. 11
5 Yılmaz Altuğ, Çin Sorunu, Otağ Yayınları, İstanbul, 1977, s. 195.
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Gramsci’nin hegemonya tanımında, kurumlar yönetimi birleştiren bir fikir ve maddi ye-
tenekler koalisyonu içerir.6 Bu tespite göre, küresel hegemonya, “ortak bir hegemonik 
proje altında birleşmiş toplumsal güçlerin koalisyonu” olarak anlaşılan bir “tarihsel blok” 
tarafından desteklenir ve bu toplumsal güçler koalisyonu dünya düzenini tanımlar. Ne-
o-Gramscian teori ve dünya sistemi teorisi düzleminden bakıldığında, Çin’in ekonomik, 
askeri, teknolojik olarak son otuz yıldaki yükselişi, kaçınılmaz olarak ABD ve Batı dünya-
sına karşı hegemonik güç olarak meydan okumasını dünya gündemine taşımıştır.7

material 
capabilities

ideas

institutions
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Yukarıdaki görsellerden ilki (solda) birlikte iç hegemonyayı (ulusal hegemonya) temsil 
eden karşılıklı unsurları göstermektedir. Diğeri ise Çin hegemonyasını temsil eden bazı 
unsurları, yani Çin maddi, fikirsel ve kurumsal gücü arasındaki etkileşimi göstermekte-
dir.8 Robert W. Cox’a göre, “[...] ancak bir pozisyon savaşı, dünya düzeninde yapısal de-
ğişiklikler getirebilir.” Pozisyon savaşı, “kurulu bir hegemonya içinde aktif olarak bir kar-
şı-hegemonya inşa etme” stratejisidir. Başka bir deyişle, pozisyon savaşı, kurulu düzen ile 
daha fazla güç ve etki kazanmanın kademeli olarak ilerlemesi ve ardından (nihayetinde) 
yeni bir tarihsel blok (karşı-hegemonya) oluşturması ve kurması stratejisidir. 9

Çin, XXI. yüzyılda, hegemonik güç olarak zayıflayan Rusya-AB ile İngilte-
re-ABD-Japonya karşısında tüm dünyanın “En Büyük Ekonomik Askeri-Siyasi Gücü” 
olduğunu denizaşırı potansiyeli ile Afyon Savaşlarındaki yenilginin aşağılanma, iş-

6 Gramsci, hegemonya teorisini birbirine bağlı üç sütuna dayandırdı: insanların dünyayı anlamasının önemi ve yalnızca 
devletin iktidarın uygulanmasında nasıl davrandığı değil, hegemonyanın sivil toplum (devlet dışı aktörler) ve kurumlar 
içinde uygulandığı ve son olarak hegemonyayı uygulamak için ana stratejinin hem rızayı hem de baskıyı siyasi varlıklara 
entegre etmek olduğu. Uluslararası düzeyde, Neo-Gramscianizm hegemonyanın uygulandığı üç farklı alanı tanımlar: 
ekonomik yapı, politik toplum ve sivil toplum. Cox, Robert W., “Gramsci, Hegemony and International Relations: An 
Essay in Method”. Millenium: Journal of International Studies, Cilt: 12, Sayı: 2, 1983, ss. 162-174.

7 Dünya düzeni, Bretton Woods sisteminin kuruluşundan bu yana ABD’nin idealleri üzerine inşa edilmiştir. ABD, İkinci 
Dünya Savaşı’nın sonunda dünya GSYİH’sının yaklaşık yüzde 50’sini oluşturuyordu ve o zamandan beri “Amerikan 
Rüyası” ideallerini evrenselleştirmek için maddi yeteneklerini kullanmıştır. Çin şu anda dünyanın en büyük ikinci 
ekonomisidir (toplam GSYİH açısından) ve ulusal “Çin Rüyası”nı evrenselleştirmek için karşı-hegemonik kurumlar 
oluşturmak için maddi yeteneklerini kullanmaya başlamıştır.

8 Mikkel Kusk Jensen Hjalte Tikær Andersen, “The rise of China and the U.S.-led world order - A Case Study of the 
U.S.-China trade war”, Master Thesis Development and International Relations Aalborg University, 29 Mayıs, 2020, 
https://projekter.aau.dk/projekter/files/334967585/Master_thesis___The_Rise_of_China_.pdf.

9 Cox, “Gramsci, Hegemony and International Relations: An Essay in Method”. “Hegemony and international relations: 
an essay in method”, s. 174.
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galin rövanşını almak için zorlayıcı güç kullanmaktan çekinmeyeceğini Şi yönetimi açık-
lamıştır. Böylece Çin’in ticaret kapasitesi, daha önce hiç görülmemiş hızda bir büyüme 
gerçekleşmiştir.10 ABD, Almanya ve Japonya dahil hiçbir ülkenin dış ticareti, Çin kadar 
hızlı artmamış ve genişlememiştir. Çin, ticarete büyük önem vermiştir. Böylece Çin, dış 
ticaret alanına çok hızlı ilerleyerek, dünyanın “Süper Ticaret Gücü” konumuna yük-
selmiştir.11 

Trade and 
supply chain

Technology

The Chinese 
development 
model and its  

norm diffusion

China's growing 
influence in global 

governance

Trade 
war

Çinli siyasal/askeri elit, Sovyet tipi planlı ekonomi ile alt yapı yatırımlarını hayata geçirir-
ken, Deng’in ortaya attığı “Nehri geçerken üzerine basabileceği taşları aramak” çıkışında, 
Nixon’un “Ping-Pong” diplomasisi ile ABD ve Batı Sermayesini 1980li yılarda makroeko-
nomik kalkınma projelerine ve pazar ekonomisine geçiş süreçlerine tatbik etmiştir.12 

Çin siyasal/askeri/ekonomik eliti, hegemon ile gücünü/kendi örgütsel politik/kültürel 
hâkimiyetinin evrensel normları temsil ettiği gerekçesi ile dünya düzenini değiştirmeyi 
hedeflemektedir. Dünya tedarik zincirindeki kırılma ve yüksek enflasyonun yol açtığı kaos 
ve belirsizlik dalgası, uluslararası sistemi radikal bir kriz ve değişim sürecine sü-
rüklemiştir. ABD, Batı ekonomileri, Asya-Pasifik ekonomilerinin hızlı büyümesi 

10 Çin’in yeni bir bölgesel ekonomik hegemon olarak yükselişi, uçan kaz dinamikleriyle benzersiz ve karmaşık bir ilişki 
olduğunu göstermektedir. Öte yandan, Çin’in büyüklüğü ve farklı iç bölgelerdeki dengesiz gelişme seviyeleri, kendi 
sanayi aşamaları ve karşılaştırmalı avantajları ile Çin’in bölgedeki diğer ülkelerle ve hatta tüm dünyayla – merkez, yarı 
çevre ve çevre ülkelerle- hem dikey hem de yatay olarak iş birliği yapmasını sağlamıştır.

11 Zekeriya Akdağ: “Küresel Hegemonya Mücadelesi Yükselen Çin”, Nobel Yayınevi Ankara 2021, s. 153
12 Loren Biandt Thomas G. RawskiL: China’s Great Economic Transformation Cambridge University Press, New York 

2008, ss. 5-25.
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karşısında dünya ekonomik siyasa/askerî/üstünlüğünün giderek aşınması 
ve nihayetinde geri kalmasına yol açmaktadır. Batı kapitalist sistemi, dünya üretim ve 
finans zincirindeki merkezi belirleyici rolünü önemli ölçüde kaybetmiştir. Amerika Bir-
leşik Devletleri’nde -ve dünyanın dört bir yanındaki ülkelerde- Çin Komünist Partisi’nin 
(ÇKP) yeni bir büyük güç rekabeti çağını tetiklediğine dair farkındalık artmaktadır.13 
Çin’in kendine özgü otoriterlik biçimini ve onun doğurduğu hegemonik hedefleri anlamak 
için, Çin’in davranışının kaynaklandığı entelektüel kaynakları kavramak gerekir: ÇKP’nin 
Marksist-Leninist inançları ve partinin Çin milliyetçiliğinin aşırı entegrasyonu ile meydan 
okumaktadır. Olağanüstü bir kültüre ve binlerce yıl öncesine dayanan ahlaki ve politik 
geleneklere ev sahipliği yapan Çin, bugün XX. yüzyıl Marksist-Leninist diktatörlüğünü 
model alan otoriter bir rejim tarafından yönetilen büyük bir güçtür. Olağanüstü ekonomik 
büyüme Çin’i zenginleştirdi. Büyük askeri modernizasyon onu cesaretlendirdi. Ve dün-
yanın dört bir yanındaki uluslar, Pekin ile ticareti önceleyip memnuniyetle karşılayarak 
ÇKP’yi etkinleştirdiler.14

Kısa ve uzun vadede Çin’in revizyonist hegemonik aktör kabiliyetlerinin artışı bölge-
sel-küresel korku ve boşluğu tırmandırabilir. Çin, hegemonik güç olarak, Batı merkez-
li uluslararası düzene ve güvenlik stratejilerine yönelik olarak barışçı yollardan daha 
ziyade bölgesel ve küresel aktörlere karşı revizyonist bir yol izleyeceğini Tayvan krizi 
ve “Ticaret Savaşları” ile ortaya koymuştur. Çin dünya gücü olarak, küresel ekono-
mik/ticari/teknolojik sistemi kontrol etmekte ve başat güç olarak, kara-deniz-hava/
uzay kuvvetleri ve dünyanın en büyük insan gücü kapasitesi ile küresel liderlik rolünü 
uluslararası sistemde baskın ve hâkim aktörlüğünü kuramsallaştırma çabalarını hızlan-
dırmaktadır. Çin Halk Cumhuriyeti’nin (ÇHC) stratejisi, 2049 yılına kadar “Çin ulusu-
nun büyük gençleşmesini” sağlamayı hedefliyor. Çin’in stratejisi, Çin’in ulusal gücünü 
genişletmek, yönetişim sistemlerini mükemmelleştirmek ve uluslararası düzeni revize 
etmek için çok çeşitli çabaları içeren kararlı bir siyasi ve sosyal modernite arayışı olarak 
tanımlanabilir. Çin Komünist Partisi (ÇKP) bu stratejiyi, Çin’i dünya sahnesinde güç, 
refah ve liderlik konumuna “geri döndürmek” için uzun süredir devam eden milliyetçi 
özlemleri gerçekleştirme çabası olarak çerçevelemektedir. ÇHC’nin dış politikası, ulus-
lararası düzenin yönlerini Parti şartlarına göre ve Çin’in ulusal gençleşmesine elverişli 
bir dış ortam oluşturmak için gerekli gördüğü fikir ve ilkelere uygun olarak gözden ge-
çirmeyi amaçlamaktadır. ÇHC, 2019’da silahlı kuvvetlerinin dış politikasını ilerletmede 
daha aktif bir rol oynaması gerektiğini kabul etti ve Pekin’in askeri gücüne atfettiği gi-
derek küreselleşen karakteri vurguladı.  ÇKP, ekonomik kalkınmayı “merkezi görev” ve 

13 ‘’Henüz oldukça uzun bir süre boyunca, sosyalizm ilk aşamasında daha üretken ve gelişmiş bir kapitalist sistemin 
yanında var olacaktır. Bu uzun iş birliği döneminde ve çatışma, sosyalizm kapitalizmin uygarlığa getirdiği nimetlerden 
ders almalıdır. İnsanların gelişmişin güçlü yanlarını kullanacakları gerçeğiyle yüzleşmeliyiz. Batılı ülkeler ülkemizin 
sosyalist gelişimini kınayacak. Burada, sosyalizmi terk etmemiz gerektiğine dair tüm yanlış argümanları kararlılıkla 
reddeden büyük bir stratejik kararlılığa sahip olmalıyız. Mevcut aşamamızla uyuşmayan çeşitli fikirleri bilinçli olarak 
düzeltmeliyiz. En önemlisi, çabalarımızı kendi işlerimizi iyileştirmeye, kapsamlı ulusal gücümüzü sürekli genişletmeye, 
halkımızın yaşamlarını iyileştirmeye, kapitalizmden üstün bir sosyalizm inşa etmeye ve inisiyatifi kazanacağımız ve 
egemen konuma sahip olacağımız bir geleceğin temelini atmaya yoğunlaştırmalıyız.’’ Xi Jinping, “Uphold and Develop 
Socialism with Chinese Characteristics,” speech to the CCP Central Committee, January 5, 2013

14 “The Elements of the China Challenge’’, The Policy Planning Staff, Office of the Secretary of State, 2020, https://www.
state.gov/wp-content/uploads/2020/11/20-02832-Elements-of-China-Challenge-508.pdf.
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Çin’in silahlı kuvvetleri de dâhil olmak üzere tüm alanlarda modernleşmesini yönlendi-
ren güç olarak önceliklendirmiştir. Çin’in ekonomik gelişimi, askeri modernizasyonunu 
yalnızca daha büyük savunma bütçeleri için araçlar sağlayarak değil, Parti liderliğindeki 
girişimlerin yanı sıra Çin’in büyüyen ulusal sanayi ve teknolojik tabanının sistemik fay-
daları yoluyla da desteklemektedir. 

Çin askeri stratejisi, birbiriyle ilişkili altı çabayı kapsamaktadır: (1) Çin’in savunma sanayi 
üssü ile sivil teknoloji ve sanayi üssünü birleştirmek; (2) askeri ve sivil sektörler arasında 
bilim ve teknoloji yeniliklerini entegre etmek ve bunlardan yararlanmak; (3) yetenekleri 
geliştirmek ve askeri ve sivil uzmanlık ve bilgi; (4) askeri gereksinimlerin sivil altyapı-
ya yerleştirilmesi ve askeri amaçlar için sivil inşaattan yararlanılması; (5) askerî amaçlar 
için sivil hizmet ve lojistik yeteneklerinden yararlanmak; ve (6) Çin’in ulusal savunma 
seferberlik sistemini, rekabet ve savaşta kullanılmak üzere toplumunun ve 
ekonomisinin tüm ilgili yönlerini içerecek şekilde genişletmek ve derinleştirmek. 
Çin Ordusu, yabancı teknoloji edinmekten daha geniş amaçları olsa da pratikte Çin Ordu-
su ile ÇHC’nin sivil ve askeri ekonomileri arasında net bir çizgi olmadığı görülmektedir. 
ÇHC, savunma politikasının egemenliğini, güvenliğini ve gelişimini ve çıkarlarını koru-
mayı amaçladığını belirtiyor. Çin’in askeri stratejisi “aktif savunma” kavramına dayan-
maya devam ediyor. 2019’da PLA, öncelikle uzun süredir devam eden bölgesel tehditlere 
yönelirken, Çin’in savunma politikası ve ordusuna uygun olarak kendisi için daha büyük 
bir küresel strateji rolü benimsenmiştir. Çin liderleri, 2020’de belirlenen kilit askeri 
dönüşüm hedeflerine ulaşmak zorunluluğunu, 2035 hedeflerine göre belirlemiştir. 
Bu kilometre taşları, PLA’nın dönüşümünü Çin’in genel ulusal ile uyumlu hale getirmeyi 
amaçlamaktadır. Yürütülen yoğun modernizasyon, faaliyetleri ile 2049’un sonuna kadar 
Çin “dünya standartlarında” bir orduya sahip olması hedeflenmiştir. ÇKP, “dünya 
standartlarında” bir orduya sahip olma hırsıyla ne anlama geldiğini tanımlamamıştır. 
Bununla birlikte, Çin’in ulusal stratejisi bağlamında, Çin’in yüzyılın ortasına kadar, ABD 
ordusuna veya Çin’in egemenliğine, güvenliğine ve kalkınma çıkarlarına tehdit olarak 
gördüğü diğer büyük güçlere eşit veya bazı durumlarda ondan daha üstün bir ordu geliş-
tirmeyi hedeflemesi muhtemeldir.15

Küresel çekim merkezlerindeki, güç kaymaları, önce ekonomik krizler akabinde çatışma 
ve savaşlara dönüşmüştür. Çin’in Hu Jintao dönemi ile ortaya koyduğu ‘barışçıl yükseliş’ 
yaklaşımı bütün gücünü ekonomik büyümeye odaklarken küresel duruşunda daha çok 
düşük bir profili tercih etmiştir. Bununla beraber yine aynı dönemde askerî açıdan da bir 
modernizasyon çabası olduğu göze çarpmaktadır. Çin’in siyasi elitlerinin Çin’in küresel 
yükselişinin tarihteki yaşanan örnekler gibi değil kendine has bir şekilde olacağını savun-
dukları görülmektedir. 16

15 “Military and Security Developments Involving the People’s Republic of China 2020 Annual Report to Congress”, https://
media.defense.gov/2020/Sep/01/2002488689/-1/-1/1/2020-DOD-CHINA-MILITARY-POWER-REPORT-FINAL.PDF.

16 Hüseyin Korkmaz, Osman Köse: “Çin’in Yükselişi ve Asya’nın Yeniden Dengelenmesi: Neo-Gramşiyan Bir Bakış”, 
Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 3 Kasım 2020, Https://Dergipark.Org.Tr/Tr/Download/Article-File/1363470.
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Çin’in yarattığı hegemonya krizi, finansal sermayenin otorite kaybına karşı be-
delini ödetmek için Batılı Büyük Güçlerin süreci değiştirme arayışıyla şekillene-
cektir. Bu oldukça tehlikeli dengesizlik hem dünya ticareti hem siyasal askeri güç ala-
nında yeni askeri bloklar ve ittifaklar ile kendini belli etmektedir. Kendisinden önceki 
diğer büyük güçler gibi, Çin’in diğerleri üzerindeki genişleyen etkisi, ülkelere göre de-
ğişen bu iki ana formdan birini alacaktır. Bazı devletlerde, tahakküm arayışında 
olacak veya arzu edilen davranışlar için ödüller sunarak ve istenmeyen 
eylemler için zarar vermekle tehdit ederek devletlerin teşviklerini değiştirmeyi 
amaçlayacaktır. Bu, uluslararası politikanın “geleneksel” tarzıdır ve Çin tarafından 
diğer büyük güçlerle ve bölgesel rakiplerle, ama belki de diğerleriyle olan 
ilişkilerinde kullanılacaktır. Yukarıda açıklandığı gibi, direniş tahakkümün be-
delidir. Tahakküm, vaatleri ve tehditleri yerine getirme gerekliliğini ima eder, çoğu 
zaman iktidarı kullanan devlete önemli bir maliyetle. Alternatif olarak, Çin diğer dev-
letler üzerinde otorite kurmaya ve kullanmaya çalışabilir. Otorite hem üst hem de alt 
devletler tarafından saygı duyulan, karşılıklı olarak tanınan veya sosyal olarak oluştu-
rulmuş bir dizi hak ve yükümlülüğe bağlı olan meşru bir güçtür. Alt devletler otoriteye 
“mecbur oldukları” için değil, aynı fikirde oldukları için uyarlar. Hiyerarşinin üst 
düzeyinin birincil maliyeti, otoritesini sürdürmek için gerekli olan toplumsal düzeni 
ve kendi eylem özgürlüğü üzerindeki sınırlamaları üretmektir, ancak bu şekilde üre-
tilen toplumsal düzen genellikle üstün olan ve olmayan devletlere fayda sağlar. Aşa-
ğıda ifade edildiği üzere bir Çin hiyerarşisine girme olasılığı en yüksek olan devletler, 
Çin yatırımlarının hızla büyüdüğü Orta Asya, Doğu ve Güney Afrika ve Güneydoğu 
Asya’daki devletlerdir. Çin’in seçtiği düzen türü ve ABD’nin bu seçime nasıl tepki ve-
receği, XXI. yüzyılda uluslararası politikanın doğasını belirleyecektir. Çin’in her bir 
ülkeyle aynı ilişkiyi seçmeyeceği gibi geleceğin hegemonik gücü olarak, tıpkı Amerika 
Birleşik Devletleri gibi, bazıları üzerinde tahakkümü ve diğerleri üzerinde otoriteyi 
seçecektir.17 Çin yükselirken, o da anarşi altında tahakküm ve hiyerarşi altında otorite 
ilişkilerinin bir karışımını geliştirecektir.18

Çin jeopolitik ve kültürel hegemonyası, “Çin Merkezli” evreni üstün tanımladığı gibi, et-
rafındaki devletleri “Barbar” olarak nitelendirmekte ve kendi gücüne eşdeğer bir mede-
niyeti kabul etmeyen sembolün bir “Merkezi Üstünlük” ideolojisi ile yola çıkmaktadır. 
Asya-Pasifik’te, Japonya-Hindistan-Avustralya ve İngiltere ile kurulan ittifak sistemleri, 
Çin’in, Pasifik ve Hint Okyanusundaki egemenlik iddialarını, suni adalar ile Çin denizin-
deki “Mare Nostrum’’ çıkışları, Tayvan Adası dâhil Çin deniz gücünü dengelemekte askeri 
caydırıcılık yetersiz kalmaktadır. Çin’in Güney Çin Denizi’ndeki yapay adalarda askeri üs-
ler kurmasının ve onları silahlandırmasının bölgede etkinlik gösteren tüm ülkelerin gü-
venliğini tehdit edebilir. XXI. yüzyılın başından itibaren Çin’in de Akdeniz er meydanına 

17 David A. Lake: “Domination, Authority, and the Forms of Chinese Power”, The Chinese Journal of International 
Politics, 2017, ss. 357–382.

18 Xuefeng Sun, ‘Rethinking East Asian Regional Order and China’s Rise’, Japanese Journal of Political Science, Cilt: 14, 
Sayı:1 2013, ss. 9–30.
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ayak basması çok da şaşırtıcı değil. Çin şirketleri, Akdeniz denizcilik altyapısına büyük 
yatırımlar yaptılar. Yunanistan’ın Pire Limanı, Çin devletinin denizcilik şirketi COSCO ta-
rafından idare ediliyor. Çin ayrıca, İtalya, Yunanistan, Türkiye ve Arnavutluk’ta da altyapı 
projelerine yatırım yapıyor. 

Kuşak Yol Projesi’nin de güçlü “Akdeniz özellikleri” var. Bunların yanı sıra, şu ana ka-
dar Mısır, İsrail, Türkiye ve Kıbrıs’ın hak talep ettiği Doğu Akdeniz doğalgaz havzaları 
da bütün bölge için yeni ekonomik olanaklar sunuyor. Bir kutupta, Çin teknolojisini 
ve Çin kuruluşlarının yaptığı milyarlarca dolarlık yatırımı memnuniyetle karşılayan 
ülkeler karşısında, diğer kutupta, Çin’e karşı yatırımlar yapan ve çeşitli derecelerde 
ortaklıklar kuran ABD’nin başını çektiği Batı. Bu mücadele, Çin’in yükselişini bölge-
deki değişimin ana kaynağı olarak değiştirebilir, yani, ABD ile Çin arasında, ikincisi 
yükselmeye devam ettikçe muhtemelen daha ölümcül hale gelecek olan rekabetin ka-
pılarını arayabilir. 

Çin’in savunma harcamaları son yirmi yılın çoğunda çift haneli oranlarda artarken, po-
tansiyel etkinlikleri, bölgedeki diğer güçlerle birlikte çalışabilirlik eksikliği nedeniyle 
engelleniyor. Bu arada, Japonya ve Hindistan orduları – çok farklı şekillerde – daha çok 
yönlü hale geliyor ve potansiyel olarak görev alanlarını genişletiyor. Gelecekte, bölgede 
potansiyel olarak tek başına veya başkalarıyla birlikte hareket edebilecek daha yetenekli 
askeri güçler olacaktır. Bölgesel ittifaklar, belirli bir odak alanına bağlı olarak değişe-
cektir ve resmi veya gayri resmi olarak ortaya çıkabilir. Onların yapısı ve liderliği, ki-
min harekete geçmek için çıkarlara, iradeye ve yeteneklere (uygun güç kolları ile ilgili 
olarak) sahip olduğuna bağlı olacaktır. Örneğin, Amerika Birleşik Devletleri ve Japon-
ya’nın liderliği ele geçirmesiyle, TPP, ekonomik sorunların, özellikle ticaret ve düzen-
lemenin yönetildiği başlıca grup haline gelebilir. Bu arada, Güneydoğu Asya Uluslar 
Birliği (ASEAN) ve çeşitli yinelemeleri (ASEAN + 1 veya +3 gibi), Güney Çin Denizi için 
bir deniz davranış kuralları bütünü hakkında bir tartışma için doğru bağlamı sağlaya-
bilir. Güney Çin Denizi’ndeki bölgesel gerilimler gibi daha geniş güvenlik konularında, 
örneğin Çin, Amerika Birleşik Devletleri, Hindistan, Vietnam, Filipinler, Japonya ve 
Avustralya’yı içeren geçici bir koalisyon ortaya çıkabilir. Bu devletlerin birbirleriyle ça-
lışma yetenekleri, riski en aza indirmede ve bölgesel kaygıları ele almada hayati önem 
taşırken, aynı zamanda kendi ulusal çıkarlarını teşvik etmelerini ve korumalarını sağla-
yacaktır. Farklı politika oluşturma araçları ve kaynakları kullanan Asya-Pasifik’teki dev-
letler daha çok yönlü ve uyarlanabilir hale gelmelidir. Başarılı devletlerin sadece devlet 
dışı aktörlerle değil, aynı zamanda, uygun olduğunda, ticari ilişkiler için Avrupa’dakiler 
ve enerji güvenliği için Orta Doğu’dakiler de dahil olmak üzere diğer ilgili dış aktörlerle 
de çalışmaları gerekecektir. 19

19 Xenia Wickett, John Nilsson-Wright and Tim Summers: ‘’ The Asia-Pacific Power Balance Beyond the US–China 
Narrative’’, Chatham House, September 2015, https://www.chathamhouse.org/sites/default/files/publications/
research/20150924AsiaPacificWickettNilssonWrightSummersExecSumFinal.pdf.
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Kaynak: "Power shifts in the Indo–Pacific", https://www.dfat.gov.au/sites/default/files/minisite/static/
4ca0813c-585e-4fe1-86eb-de665e65001a/fpwhitepaper/foreign-policy-white-paper/chapter-two-contest-
ed-world/power-shifts-indo-pacific.html

Çin dünyanın en büyük ikinci ekonomisi olmanın yanı sıra teknolojik ve askeri kapasitesi 
ile dünya politikalarında bağımsızlık katsayısını artırması, uluslararası düzeni yeniden 
şekillendirecek aktör olarak, revizyonist bir rekabetçi pozisyonunu güçlendirmek-
tedir.20 Bu akademik çalışmada belirtildiği üzere, Pekin en ucuz emtia ve ham madde üre-
ticisi pozisyonundaki küresel fabrika statüsüne dönüşürken, rekabet oranı yüksek, tüm 
ülkelerin en büyük ticari ortağı, pazar ve yatırımcı devlet konumunu ön plana çıkarmak-
tadır.  2030’da Çin önde gelen ekonomik güç ve Hindistan dünyadaki en kalabalık ülke 
olacak. Bu faktörler, Asya Pasifik bölgesinin 1820 yılına kadar dünya ekonomisinde sahip 
olduğu merkezi konumu yeniden kazanmasına yardımcı olacaktır. Önümüzdeki birkaç yıl 
içinde doğu Çin sanayi ücretleri artmaya devam edecek ve imalat üretiminin Orta Çin’e 
(“Foxconn etkisi”) veya diğer ülkelere kaymasına neden olacaktır.21

Çin, gemi inşaat uzay ve havacılık, otomotiv, elektronik, iletişim, robotik ve yapay zekâ, 
makine, denizcilik, kimya sektörlerindeki sermaye ve know-how birikimini, silahlı kuv-
vetlerine yansıtarak; askeri bilgi, taktik üretimini tekeline almıştır. Çin kritik hammadde 
kaynakları teknolojik yenilikler, ekonomik verim artış hızı, tedarik zinciri, lojistik ve insan 
kapasitesi ile, güç dengesini kontrol eden motor kuvvet olarak küresel krize ve savaşa 
hazırdır. Çin’in mevcut yükselişinin nasıl şekilleneceği, uluslararası sistemdeki gelecek-
teki konumunun ne olacağı, hegemonik güç olarak takip edeceği askeri ve ekonomik po-

20 Ekonomi ve İş Araştırmaları Merkezi`nin (CEBR) raporuna göre, 2030`da ABD`yi geçerek dünya ekonomisinin en 
büyüğü olacak. 2036’da dünyanın en büyük ilk 10 ekonomisi sırasıyla Çin, ABD, Hindistan, Almanya, Japonya, İngiltere, 
Fransa, Endonezya, Brezilya ve Rusya olacak. ‘’ Çin’in 2030’da dünyanın en büyük ekonomisi olması bekleniyor’’, 
Sabah, 26 Aralık 2021.  

21 Ángel Pascual-Ramsay : ‘’The World in 2030: Global Trends and Risks That Will Shape the World over the Next 20 
Years’’, http://www.iberglobal.com/files/TheWorldin2030_Pascual_Imbernon_EN.pdf.
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litikaların revizyonist gidişatının belirsizliği ve olası sürpriz sonuçlarının, küresel strateji 
uzmanları ve politika yapıcıların gündeminin en üst sıralarında yer alması beklenebilir. 

Çin, Batı’nın askeri teknolojik üstünlüğüne giderek daha fazla meydan okuyor ve küresel 
bir deniz gücü olmayı hedefliyor. Bazı yetenek alanlarında, özellikle de hava alanında, 
Çin’in Batı ile neredeyse eşitliğe ulaştığı görülüyor. Havadan havaya silah sistemleri, ben-
zer Batı silahlarıyla eşitliğe yakın olacakken, Çin’in havadan havaya füzelerinden birinin 
Batı eşdeğeri yok. Çin, 2035 yılına kadar tamamen modernize edilmiş silahlı kuvvetlere ve 
2050 yılına kadar tam teşekküllü bir üst düzey orduya sahip olmayı hedefliyor. Çin, 2050 
yılına kadar bilim ve inovasyonda dünya lideri olmayı hedefliyor.2015 yılında duyurulan 
“Made in China 2025”, Çin’in robotik, havacılık ekipmanları, tıbbi cihazlar ve daha fazlası 
gibi bir dizi yüksek teknoloji endüstrisinde dünya lideri olma stratejisini özetliyor. Çin, 
2030 yılına kadar yapay zekada dünya lideri olmayı planlıyor. Çin giderek daha büyük 
bir küresel silah tüccarı haline geldikçe, daha fazla aktör gelişmiş sistemler (örneğin İran) 
tedarik edebilecektir. Bu, daha gelişmiş askeri sistemlerle, daha fazla yerde karşı karşıya 
kalabilecek ve daha geniş bir düşman yelpazesi tarafından işletilebilecek konuşlandırıl-
mış Batılı kuvvetler için ortaya çıkan bir tehdit haline geliyor. Çin ve Rusya’nın güvenlik 
üzerindeki gücü ve etkisi eşit görülüyor ve neredeyse ABD’ninkiyle denk görülüyor. Bir 
savaş alanı olarak Geopower Space, Çin’in uzay yeteneklerini artırmasıyla olgunlaşıyor 
ve artıyor.  Çin ve Avusturya arasında kuantum anahtar dağılımını sağladı ve kıtalararası 
kuantum güvenlikli iletişim olasılığını açtı, ancak aynı zamanda istihbarat toplamaya da 
meydan okudu.22

Bu akademik çalışmada ortaya konmaya çalışıldığı üzere, ABD’nin de ortaya çıkan mali 
krizler, 2021’de Beyaz Saray ve Kongre’ye yapılan baskınlar, Başkan Biden’in “ABD geri 
dönüyor.” söylemine rağmen Avrupa ve dünya finansal piyasalarında Wall Street’in oto-
rite kaybı önlenememiştir. ABD halkı içinde Demokratlar ve Cumhuriyetçiler arasındaki 
kutuplaşmaya ek olarak, yükselen Çin’i dengelemek konusunda Amerikan halkının bedel 
ödemeye olan istekliliği azalmıştır. Biden yönetimi, Çin ile göreceli üstünlük yarışını kay-
betme ihtimalini ortadan kaldıracak ekonomik ve mali hamleler üretememektedir. Çin’in 
yarattığı hegemonya krizi Batı tarafından, finansal kapitalin otorite kaybına karşı bedel 
ödemek için süreci değiştirmek isteyecektir. Bu tehlikeli dengesizlik hem dünya ticareti 
hem siyasal askeri güç alanında yeni askeri bloklar ve ittifaklar ile kendini belli etmek-
tedir. Böylece Çin’in ticaret kapasitesi, daha önce hiç görülmemiş hızda bir büyüme ger-
çekleştirmiştir. ABD, Almanya ve Japonya dahil hiçbir ülkenin dış ticareti, Çin kadar hızlı 
artmamış ve genişlememiştir. Çin, ticarete büyük önem vermiştir. Böylece Çin, dış ticaret 
alanına çok hızlı ilerleyerek, dünyanın “Süper Ticaret Gücü” konumuna yükselmiştir.23

Jeopolitik düzlemden bakıldığında, ABD ve Avrupa merkezli küresel ekonomik/politik/
teknolojik sistemin ağırlık merkezi, Doğru Asya hinderlandı istikametine doğru kaymaya 
devam etmektedir. Özellikle, dünya ekonomisindeki güç kayması “Kovid-19 pandemisi”, 

22 “Competence Centre on Foresight-Shifting balance of power’’, European Commission, https://knowledge4policy.
ec.europa.eu/foresight/topic/changing-security-paradigm/changing-nature-balance-power_en

23 Zekeriya Akdağ: “Küresel Hegemonya Mücadelesi Yükselen Çin”, Nobel Yayınevi Ankara 2021, s. 153
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“Ticaret Savaşları” ve “Ukrayna Savaşı” ile tetiklenmiştir. Rusya’nın Ukrayna’yı işgali-
nin etkisi, Tayvan adasında, 5.000 mil uzakta en keskin şekilde hissedilmektedir. Birçok 
Tayvanlı, daha güçlü bir komşunun istilasına uğrayacak bir sonraki ülke olabileceğinden 
endişe ediyor. Ukrayna ve Tayvan birçok yönden farklılık gösterse de topraklarında 
uzun süredir devam eden tasarımlara sahip daha büyük otoriter komşularla birlikte yaşayan 
nispeten genç demokrasiler olarak, ikisi de çarpıcı bir şekilde benzer stratejik çıkmazlarla 
karşı karşıya. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Rusya ile Ukrayna arasındaki “tarihi 
birliği” yeniden tesis etmeyi bir tür manevi misyon olarak tanımladığı gibi, Çin Devlet Baş-
kanı Xi de Tayvan konusunu anavatanın tekrar olması gerektiği birliğine kavuşturulması 
çabasının temel adımı olarak değerlendirmektedir.24 Bu çerçevede iki ülkenin farklı koşullar 
altında da olsa bir kader ortaklığı içerisinde olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır.

Savaş, Çin-Rusya ilişkileri (bazı çevrelerde “sınırsız dostluk” olarak adlandırılıyor) 
ve Çin-Avrupa ve Çin-Amerikan ilişkileri üzerinde kalıcı bir etkiye sahip olacak. Çin’in 
konuyla ilgili tutumunu anlamlandırmak için, Çin halkının konuyla ilgili görüşlerinin kö-
kenlerini ve tezahürlerini iyice araştırmamız zorunludur. Bununla birlikte, ince bir be-
lirsizlik devam ediyor: NATO ve Batı, Rusya’nın eylemlerinin NATO’nun, Soğuk Sa-
vaş’ın sona ermesinden bu yana yaptığı görünüşte genişlemeler (veya daha 
doğrusu Doğu Avrupalı güçlerin askeri-güvenlik ittifakına katılmayı seçmesi) tarafından 
“haklı” görülecek şekilde ahlakçı, kışkırtıcı merceklerle mi görülüyor? Yoksa eldeki me-
sele -Rusya’nın hamlesinin kendi ve Çin’in kendi çıkarlarıyla uyumlu olduğu- NATO’nun 
Avrupa varlığına karşı geri adım atma araçlarıyla mı ilgili? Çin’in ABD Büyükelçisi Qin 
Gang’ın dediği gibi, “Çin ve Rusya’nın işbirliğinin yasak bir alanı yok, ancak bir alt çizgisi 
var... BM Şartı’nın ilkeleri, uluslararası hukukun ve uluslararası ilişkilerin tanınmış temel 
normları.” Çatışmaya yönelik kesin ve tek taraflı askeri tırmanma, ne Çin siyasi liderliği 
arasındaki duygularla ne de kamuoyuyla uyumlu görünüyor.25

Blinken, 21. yüzyılın ekonomik ve askeri dengesini tanımlama yarışında Pekin ile rekabet 
etmek için üçayaklı bir yaklaşım ortaya koydu. ABD, Rusya ve Rusya Devlet Başkanı Vla-
dimir Putin’in Ukrayna’daki savaşını uluslararası istikrara yönelik en akut ve acil 
tehdit olarak görürken Blinken, yönetimin Çin’in daha büyük bir tehlike oluştur-
duğuna inandığını söyledi. Blinken, “Başkan Putin’in savaşı devam ederken bile, ulus-
lararası düzene yönelik en ciddi uzun vadeli meydan okumaya odaklanma-
ya devam edeceğiz ve bu, Çin Halk Cumhuriyeti’nin ortaya koyduğu meydan okumadır” 
dedi. “Çin, hem uluslararası düzeni yeniden şekillendirme niyetine sahip tek ülke hem de 
giderek artan bir şekilde bunu yapacak ekonomik, diplomatik, askeri ve teknolojik güce 
sahip” dedi ve ekledi: “Pekin’in vizyonu bizi, son 75 yılda dünyanın ilerlemesinin çoğunu 
sürdüren evrensel değerlerden uzaklaştıracaktır.”26

24 David Sacks: ‘’ What Is China Learning from Russia’s War in Ukraine?’’, Foreign Affairs, 16 Mayıs 2022, Erişim Adresi: 
https://www.foreignaffairs.com/articles/china/2022-05-16/what-china-learning-russias-war-ukraine.  

25 Brian Wong: ‘’Understanding the Extent (And Limits) Of Chinese Public Support For Russia’’, The Diplomat, 17 Mayıs 
2022, Erişim Adresi: Https://Thediplomat.Com/2022/05/Understanding-The-Extent-And-Limits-Of-Chinese-Public-
Support-For-Russia/. 

26 Matthew Lee: “Blinken: Us to Leverage Russia-Ukraine Bloc Against China”, Ap News, 26 Mayıs 2022, Https://Apnews.
Com/Article/Russia-Ukraine-Biden-China-Beijing-D4055470f886b614f2465bfeb540919c.
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ABD, Rusya ve Batı’nın gerilmesine karşılık Çin’in yükselişinde, dünya ekonomisinde 
merkezi konumun giderek güçlenmesi beklenmelidir. Çin’in Kuşak ve Yol girişiminin eko-
nomik ve politik anlamda bir “oyun değiştirici” (game-changer) olabileceği ka-
bul edilebilir. Çin’in revizyonist hegemonik aktör kabiliyetlerinin artışı, bölgesel-küresel 
korku ve boşluğu tırmandırabilir. Çin, Güney Çin Denizi’ni kendi toprakları ve Tayvan’ı 
kaçak bir eyalet olarak görüyor. Çin’in ekonomik gücü artarken, ordusunu, özellikle de 
hava-uzay gücü ve donanmasını modernize ederek, yeni meydan okumalara hazırlanmak-
tadır. Kapalı ve başarısız bir komünist ekonomiden küreselleşmeye açılan ülke, dünyanın 
tüm bölgeleriyle ticarette önemli bir yer edindi ve ekonomik ve jeopolitik bir “süper güç” 
haline geldi. Bu dönüşüm, enerji talebinde bir artışa yol açmakta olup, yakın zamanda 
daha da güçlenecektir. Çin, uzun vadeli bir nükleer kalkınma planına başladı. 2019’un 
sonunda, toplam kurulu kapasitesi 49 Gigawatt olan 47 reaktör faaliyetteydi. Buna karşı-
lık, Fransa’nın toplam kapasitesi 61 Gigawatt olan 56 reaktörü çalışıyor. Çin daha da ileri 
gitmek istiyor ve 2030 yılına kadar mevcut küresel kurulu nükleer kapasitenin yaklaşık 
yarısını temsil eden 150 ila 200 Gigawatt hedefliyor. Çin’in ilerlemesi, önümüzdeki 15 yıl 
içinde inşa etmeyi planladığı 150 yeni nükleer reaktör şeklinde gelişmektedir.27

Yukarıdaki çerçeveden ele alındığında bu kitapta içerisinde bulunduğumuz 21. Yüzyılda 
bütün boyutlarıyla Çin Halk Cumhuriyeti’nin fotoğrafı ortaya koyulmaya çalışılmıştır. Bu 
bağlamda çalışmamızda ilk önce Çin’in kısa tarihi, siyasi, sosyal, kültürel ve askeri yapısı 
ele alınmıştır. Daha sonrasında öncelikli olarak Çin yakın çevresindeki komşularıyla olan 
ilişkileri detaylı bir biçimde irdelenmeye çalışılmıştır. Bundan sonrasında ise Çin’in eri-
şebildiği uzak coğrafyasında olan uluslararası aktörlerle tesis ettiği ilişkiler incelenmiştir. 
Alanında uzman hocaların katkı koyduğu bu akademik eserin öncelikle Türk bilim dün-
yasına daha sonrasında ise tüm dünya bilim camiasına hayırlı uğurlu olmasını editörler 
olarak temenni ederiz. Çalışmanın eksiklikleriyle ilgili mevzular tamamen editörler olarak 
bizim sorumluluğumuzdur. Kitabımıza bölüm göndermek suretiyle katkıda bulunan tüm 
çok değerli hocalarımıza en içten saygılarımızla teşekkürlerimizi sunarız. Bu zor ve bir o 
kadar da kıymetli süreçte bize büyük bir sabır ve anlayış gösteren başta ailelerimize ve 
sonrada tüm hocalarımıza teşekkürlerimizi sunmayı bir borç biliriz. Bu çalışmanın Çin 
hakkında çalışan ve önümüzdeki yıllarda da çalışacak tüm kıymetli meslektaşlarımız için 
bir yol gösterici referans kitabı olması dileriz.

Editörler: Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın                                                                 7 Haziran 2022

Dr. Öğr. Üyesi Sina Kısacık

Dr. Öğr. Üyesi Can Donduran

27 “Daniel Van Boom: What the Us Could Learn from China’s Nuclear Power Expansion’’, Cnet, 24 Aralık 2021, Https://Www.Cnet.
Com/Science/Why-The-Us-Should-Learn-From-Chinas-Nuclear-Power-Expansion/. 
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