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ÇİN POLİTİKAMIZ
NASIL OLMALIDIR?
Millî Düşünce Merkezi

GİRİŞ

Uluslararası siyasetteki gelişmeler gittikçe daha hızlı ve sıcak bir
hâle gelmektedir. Böyle bir ortamda Türkiye’nin dış ilişkilerinin daha
dikkatle ele alınması gerekir. Bu ilişkiler arasında yeni dünya düzeninde (yeni kurulacak dengede) bir kutup olacak veya bu potansiyeli taşıyan süper güç adayları ile ilişkilere özellikle dikkat edilmelidir. Türkiye, uluslararası kapışma alanlarının merkezinde bulunması hasebiyle
süper güç ilişkilerini derinlemesine oluşturulacak politikalarla yürütmelidir.
Millî Düşünce Merkezi – Millî Strateji Araştırma Kurulu, ülkemizin içinde bulunduğu durumu ve dünyadaki güç kapışmasını göz
önüne alarak çeşitli konularda beyin fırtınası yapma kararı verdi. Beyin fırtınalarının ilk konusu “Çin Politikamız Nasıl Olmalıdır?” şeklinde belirlendi. 23 Ocak, 30 Ocak ve 6 Şubat 2021 tarihlerinde yapılan
üç beyin fırtınasında uzmanlar konuyla ilgili fikirlerini söylediler. Üç
toplantı sonucunda ortaya birbirinden farklı bakış açıları çıktı. Ayrıca Türkiye’nin Çin ile ilişkisinin tek başına ele alınamayacağı da bu
toplantılarda dile getirildi. Sağlam ve etkin bir dış politikanın işleyen
bir anayasaya ve güçlü bir ekonomiye dayandığı, ülke içi ayrışmaların
uluslararası alanda bir ülkeyi zayıf düşüreceği vurgulandı. Bu sebeple,
herhangi bir ülkeyle ilişkiler tartışılırken her iki ülkenin de iç ve dış
önceliklerine bakmak gerektiği hususu ağırlık kazandı. Bütün bu fikir
alış-verişleri sonucunda beyan edilen görüşlerin bir bütün hâlinde to7

parlanarak rapor hâlinde kamuoyuna sunulması kararı alındı. Böylece
merkezine Türkiye-Çin ilişkilerini alan fakat daha geniş bir çerçevede
yol gösterebilecek olan bu rapor ortaya çıktı.
“Çin Politikamız Nasıl Olmalıdır?” sorusuna cevap vermek için
önce her iki ülkenin iç ve dış politika önceliklerinin ortaya konması gerekiyordu. Bu sebeple raporun ilk iki bölümünde Türkiye’nin iç ve dış
politika öncelikleri; takip eden iki bölümünde de Çin Halk Cumhuriyeti’nin iç ve dış politika öncelikleri ele alındı. Beşinci bölümde her
iki ülkenin önceliklerindeki çakışma noktaları üzerinde duruldu. Çin
yeni bir süper güç adayı olmasından dolayı bu ülkeyle olan ilişkilerimiz
normal bir ikili ilişki çerçevesinin dışına taşmaktadır. Çin ile ilişkilerimizin dünya dengeleri içerisindeki etkisi bu bakışla raporun altıncı
bölümünde ele alındı. Son olarak bu ülkeye yönelik politikalarımız için
bazı temel ilkeler ve öneriler ortaya kondu.
Raporun hazırlanmasında çeşitli düzeylerde katkısı olan Prof.
Dr. Abdullah Gündoğdu, Prof. Dr. Ahmet Bican Ercilasun, Prof. Dr.
Ali Murat Özdemir, Doç. Dr. Bekir Tümen Somuncuoğlu, Doğukan
Altıparmak, Doç. Dr. Erkin Ekrem, Doç. Dr. Erkin Emet, Gözde Kılıç Yaşın, Hakan Paksoy, Emekli Büyükelçi Halil Akıncı, İmge Koca,
Prof. Dr. İskender Öksüz, Prof. Dr. Konuralp Ercilasun, Prof. Dr. Nesib
Nesibli, Doç. Dr. Ömer Kul, Emekli Büyükelçi Onur Öymen, Yağmur
Tunalı ve BDM Medya Danışmanlık AŞ’ye teşekkür ederiz.
Sadi SOMUNCUOĞLU
MDM Genel Başkanı
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TÜRKİYE’NİN ÜLKE İÇİ
ÖNCELİKLERİ

Uluslararası sistem bir karışıklık içerisindedir. Karışıklığın büyük
çoğunluğu Türkiye’nin komşu bölgelerindedir. Böyle bir durumda
ülke içi cephenin sağlam olması gerekir. Bu sebeple öncelikle iç cephedeki bölünmeyi engelleyecek ve iç cepheyi güçlendirecek bir siyasete
ihtiyaç vardır. Bunu temin için iç siyasette bazı konulara özel eğilmek
gerekir. Bu bölümde iç siyasetin ana konuları üzerinde durulacaktır.

İşleyen bir anayasal sistem ve
bağımsız yargının tesisi

Bağımsız yargı bir ülkede vatandaşların her türlü güvenceyle
yaşamasını temin eden temel unsurlardan biridir. Bugün Türkiye’de
Anayasaya dayalı sistem yeterince işlememektedir. Anayasa dikkate
alınmamakta ve çiğnenmektedir. Anayasayı ihlal eden hareketler hem
iktidardan hem de iktidar dışı gruplardan gelmekte fakat bunların yasal takibi yapılmamaktadır. Anayasayı korumakla yükümlü kurumlar
görevlerini yerine getirememektedirler. Mahkemelerde çoğunlukla
9

eyleme göre değil, faile göre karar verildiği görülmektedir. Üstelik bu
durumun iktidara yakınlık ve uzaklıkla orantılı olduğu algısı toplumda
yerleşmiştir. Dolayısıyla, Anayasayı korumakla yükümlü ve iktidardan
bağımsız olması gereken en önemli güçlerden biri olan yargı gücünün
üzerinde bir iktidar tahakkümü olduğu anlaşılmaktadır. Bu sebeple
yargıyı bağımsızlaştıracak adımlar atılmalı ve anayasa hâkimiyeti ile
hukukun üstünlüğü yeniden tesis edilmelidir.

Teröre ve bölücülüğe karşı mücadele

Türkiye uzun süredir terör örgütleriyle mücadele etmektedir.
Günümüzde dünyada terör arttığı gibi Türkiye’yi hedefe koyan terör
örgütlerinin de sayısı artmıştır. Bunların bir türü bölücü terör örgütleridir. Geçmişte ASALA, günümüzde ise PKK bu tür bölücü terör örgütlerindendir. Diğer tür terör örgütleri ise devletin yapısını değiştirmeye
yönelik terör örgütleridir. Bunlar FETÖ, el-Kaide ve IŞİD (DAEŞ) gibi
İslamcı ve DHKP-C, TİKKO gibi Marksist-Leninist ideolojidedirler.
Sovyetler Birliğinin yıkılmasından sonra Marksist-Leninist terör örgütleri güç kaybetmiş, etnik ve İslamcı terör ise yoğunlaşmıştır. Bugün
ülke içindeki ve sınır boylarındaki terör örgütleriyle başarılı bir silahlı
mücadele yürütülmektedir. Ancak terör örgütleri aynı zamanda siyasi
ve ideolojik yapılar oldukları için bunlarla bu alanlarda da mücadele
etmek gerekir. Terörizmin siyasi ve ideolojik boyutuyla mücadele üzerinde çok durulmadığı görülmektedir. Bu boyuttaki mücadele terör örgütlerinin propagandasının uluslararası alanda etkinliğinin kırılmasını,
siyasi, ekonomik ve her türlü desteğinin kesilmesini sağlayacaktır. Dış
desteğin kesilmesi terör örgütlerinin büyük ölçüde etkisizleşmesini
sağlayacağı için bu konu üzerine gidilmelidir.

Ekonomik denge ve refah hedefi

Türk ekonomisi üretimden uzaklaşmış, tüketime yönelmiş ve dışa
bağımlı bir hâle gelmiştir. Ayrıca taşınmaz ve stratejik varlıkların birçoğu yabancı şirketlere satılmıştır. İthalata bağımlı ekonomik yapının
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üstüne gelen salgın süreci ekonomik yapının bozulmasını arttırmıştır.
Uluslararası piyasalarda birçok ürünün arzı azalmış, buna bağlı olarak
ithal edilen ürünlerin maliyeti artmıştır. Bunun yanında ülke içinde israf ekonomisi de büyük boyutlara ulaşmıştır. Bütün bu olumsuzluklar
hem ülke halkını günden güne fakirleştiriyor, hem de devlet için bir
beka sorunu yaratıyor. Ülke ekonomisi dış ekonomik taarruzlara karşı
kırılgan hâle gelirken, dış borç temin arayışı bazen siyasi isteklerle karşı
karşıya kalabiliyor. Bu konuda üretim ekonomisi temel alınarak dışa
bağımlılık azaltılmalı, stratejik değerler yabancı şirketlerden geri alınmalı ve israfa son verilmelidir.

Millî Eğitim

Eğitim sistemi giderek bozulmakta ve kaliteye önem verilmemektedir. Güçlü ve rekabetçi Türkiye için iyi eğitimli bir nüfus şarttır. Bu
sebeple ideolojiden bağımsız, çağın gerekliliklerini öncelik olarak belirleyen bilim ve akıl temelinde bir eğitim sistemi inşa edilmelidir. Böylece çağdaş değerler gençlere kazandırılmalıdır. Diğer yandan eğitim
sistemimiz, millîlikten de uzaklaşmış durumdadır. İlk ve orta öğretimde millî ve bilimsel değerler güçlü bir şekilde verilerek, Türk milletinin
medeniyet yarışında geri kalmaması sağlanmalıdır.

Kültür politikaları

Türkiye’de, öncelikleri belirlenmiş bir millî kültür politikasının
varlığı şüphelidir. Topraklarımızda yer alan mevcut zengin maddi kültür unsurlarımız korunmalı ve tanıtılmalıdır. Maddi kültür unsurlarına
verilen zararları engellemek için bir bilinçlendirme politikası yürütülmelidir. Manevi kültür unsurlarımız da yeniden üretilerek çağdaş hayatta yerini almalıdır. Yeniden üretim, sanat ve teknoloji yoluyla olacağı
için bütün sanat dalları teşvik edilmelidir. Teknoloji, yeni sanat türleri
ortaya çıkartırken bazı sanat türlerini de dönüştürmektedir. Bu dönüşüm de kavranarak sanata destek sağlanmalıdır.
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Devletin bekası

Bekayı üç unsurla ele almak mümkündür. Bu unsurlar devletin
bağımsızlığı, milletin birliği ve vatanın bütünlüğüdür.
Bugün Türkiye Cumhuriyeti devletinin bekasına yönelik tehditler artmıştır. Bölücü terör örgütleri yoluyla ve bölücü zihin yapısının
çeşitli yöntemlerle işlenmesi sebebiyle bugün Türkiye’de millet, birbirine düşman çeşitli gruplara ayrılmak istenmektedir. Bunlardan en
belirgin olanı aynı ülke içinde Türk ve Kürt olmak üzere iki ayrı millet
oluşturma çabasıdır. Bu kabul ettirilirse bölünme, iki parçayla sınırlı
kalmayacak, ülkenin diğer bölgelerinde de başka zıt gruplar yaratılarak
millet hâline getirilecektir. Yüzyılımızın başından beri siyasilerin uygulamaları Türkiye’ye bu konuda çok zemin kaybettirmiş, ama millet
sağduyusuyla bu bölünmeyi engellemeyi şimdiye kadar başarmıştır.
Milletin birliğine kasteden tehdit sadece etnik bölünme değildir.
Bunun yanında dine veya mezhebe dayalı bölünme ile hayat tarzı ve
dünya görüşüne göre bölünme de geçen yüzyılda olmadığı kadar görünür hâle gelmiştir.
Vatanın bütünlüğünü ve devletin bağımsızlığını korumanın ön
şartı milletin birliğidir. İçeride fiilen veya zihnen ayrışmış bir topluluk,
dış taarruzlara karşı birlik olamaz. Daha da önemlisi bizzat kendi içinde
ayrışmaya veya devleti ele geçirmeye de yönelebilir. Türkiye bu tehditleri, “Çözüm Süreci” veya “Açılım Süreci” gibi adlar altında yaşamıştır.
Devletin bağımsızlığına ve yapısını değiştirmeye yönelik diğer bir
tehdit de FETÖ’den gelmiştir. Bu tehditlerin hiçbirisi geçmiş değildir.
Yeniden çeşitli adlar altında herhangi bir sözde süreç başlatılmasının
karşısında durulmalıdır. Ayrıca FETÖ’ye karşı etkin mücadele yürütülmeli ve diğer cemaatlerin de FETÖ benzeri tehditler oluşturmamaları
için tedbirler alınmalıdır. Yöneticiler kurucu değerlerle kavga etmediği
ve millî, üniter, laik, sosyal hukuk devleti ilkesine sadık kaldığı takdirde
devletin bekasına kastedenlere karşı mücadele yürütmek kolaylaşır.
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ULUSLARARASI ARENADA
TÜRKİYE’NİN ÖNCELİKLERİ
Uluslararası dengenin bozulması ve büyük güçlerin, kendi kazanımlarını azami seviyeye çıkarmak için, vesayet ve vekâlet savaşlarına
başlaması Türkiye’nin yakın çevresini bir yangın yerine çevirmiştir.
Yangınların Türkiye’ye sıçramasını engellemek için dikkatli bir siyaset
izleme ihtiyacı vardır. Son yıllardaki gerilimler sebebiyle Türkiye’nin
uluslararası sistemde dikkat etmesi gereken konu başlıkları giderek
artmıştır. Bu bölümde Türkiye’nin dış politikadaki ana konuları incelenecektir.

Teröre ve bölücülüğe karşı
uluslararası dayanışmayı sağlamak

Türkiye’nin maruz kaldığı yoğun terör saldırıları daha çok, büyük
devletlerin emperyalist politikaları sebebiyle sınır ötesinde yuvalanan
bölücü terör örgütlerinden gelmektedir. Ayrıca FETÖ gibi terör örgütleri de yurt dışında ciddi bir şekilde Türkiye aleyhine lobi faaliyeti
yürütmektedir. Türkiye Cumhuriyeti, askerî olarak sınır içi ve ötesin13

de terörle mücadelede başarılıdır. Fakat terörle ilgili ayrıca uluslararası faaliyet de yürütmek gereklidir. Bu hususta Türkiye’nin dış politika
önceliklerinden biri terör ve bölücülükle mücadelede başta komşu ve
müttefik ülkeler olmak üzere uluslararası camiadan dayanışma beklemektir. Türk diplomasisi çeşitli vasıtaları kullanarak yabancı ülkeleri
teröre karşı savaşta işbirliğine teşvik edecek yolları bulabilir.

Avrupa Birliği süreci

Türkiye’nin Avrupa Birliğine bitmeyen bir adaylık süreci vardır.
Avrupa Birliği, yıllar içinde gelişen müktesebatıyla üye ülkeler için bir
refah ve demokrasi toplumu hedeflemektedir. Ancak Avrupa Birliği
müzakere süreci adaletsiz bir şekilde ilermiştir. Müzakere sürecinde
Türkiye’ye yönelik belirlenen söylemler, Avrupa Birliği’nin kendi müktesebatına aykırı taleplerdir. Maalesef müzakereleri yürüten hükümetlerimiz bu durumu yeteri kadar dile getirmemiş ve haksızlığı giderme
mücadelesi vermemişlerdir. Hükümetlerimizin tutumu ya Avrupa Birliği’nin hukuksuz isteklerine koşulsuz boyun eğmek ya da işi sürüncemede bırakıp hiçbir şey yapmayarak Avrupa Birliği ülkelerinde Türkiye’ye düşman bir zeminin ortaya çıkmasına seyirci kalmak olmuştur.
İlişkilerde Avrupa Birliği müktesebatının bizzat üye ülkeler tarafından
çiğnenmesini engellemek için, bu ülkeler nezdinde etkili bir diplomasi
yürütülmesi şarttır.

Suriye ve Irak meselelerinin halli

ABD’nin 2003’te Irak’ı işgalinden itibaren bölgede taşlar yerinden oynamıştır. Daha sonra Arap Baharı süreci, Suriye’yi de istikrarsızlaştırmıştır. Bugün her iki ülke de toprak bütünlüklerini kaybetme
tehlikesiyle karşı karşıyadır. Bu ülkeler bölünerek taşeron devletler
oluşturulmak istenmektedir. Suriye ve Irak, toprak bütünlüklerini koruyamadıkları takdirde ortaya çıkacak yeni parçalar, çok güçsüz olacağından bölge dışı güçlerin hâkimiyeti altına gireceklerdir. Bu da ABD,
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Avrupa devletleri ve Rusya gibi devletlerin Türkiye’ye karşı kullanabileceği yapıların ortaya çıkması demektir. Suriye ve Irak’ın bir an önce
istikrara kavuşması ve bölge dışı güçlerin bölgeden çekilmesi Türkiye’nin yararınadır.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti

Kıbrıs’ta 1960 anlaşmalarıyla kurulan devletin Rumlar tarafından yıkılması ve Türklere katliamlar uygulanması sonucunda 1974’te
Türkiye adaya müdahale etmek zorunda kalmıştır. Ada’da yeniden bir
federasyon kurma yönündeki müzakereler bugüne kadar bir sonuç
vermemiştir. Bunun sebebi, Rum kesiminin sadece Rumlara dayalı
bir devlet kurmak istemesi ve uzlaşmaz tutumudur. Ada’da bulunan
iki toplum, uzun yıllardır ayrı yaşamaktadır. Özellikle Rumlar, Türklerle bir arada yaşamak istemediklerini bu süreç içerisinde defalarca
belirtmişlerdir. Bütün bu gelişmeler, adada bir federasyon ısrarından
vazgeçmek gerektiğini göstermektedir. Artık Türkiye, Kuzey Kıbrıs
Türk Cumhuriyeti’nin Birleşmiş Milletler üyesi olması için diplomasi
yürütmelidir.

Adalar Denizi

Yıllardır Yunanistan’ın karasuları ısrarı ve adaları işgal girişimleri
sebebiyle bölgede gerginlik vardır. Son yıllarda hükümetlerimizin izledikleri politikalar sebebiyle Yunanistan, bölgedeki insansız adaları işgal
etmiştir. Burada on iki mil hamlesini savaş sebebi olmaktan çıkarmamızdan itibaren Yunanistan’ın fiilî bir zemin kazandığı görülmektedir.
Ayrıca sadece adaları işgal etmekle kalmamış, kendisine ait ve silahsız
olması gereken adaları da silahlandırmıştır. Lozan Antlaşmasına göre
Yunanistan, bölgede kendisine ait adaları silahlandıramaz. Yunanistan
hem hukuksuz işgal ettiği adaları derhâl terk etmeli hem de kendi adalarını Lozan’a uygun olarak silahsızlandırmalıdır. Türkiye Cumhuriyeti, anlaşmalardan doğan hakkını titizlikle savunmaktan çekinmemeli,
kararlı ve net bir tutum ortaya koymalıdır.
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Doğu Akdeniz

Son yıllarda Akdeniz’in doğusundaki enerji kaynaklarının paylaşımı üzerinden yeni bir cephe açıldığı görülmektedir. Burada Fransa,
Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi bir blok oluşturmuşlar ve
bölgeyi kendilerine göre tasarlamak istemişlerdir. Bu ülkeler bir yandan arkalarına AB’yi almış, diğer yandan yürüttükleri diplomasi sonucu Mısır ve İsrail ile çeşitli anlaşmalar imzalamışlardır. Bu anlaşmalar
özellikle Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti aleyhinedir. ABD
ve İngiltere’nin de sürece müdahil oldukları görülmektedir. Doğu Akdeniz’de gittikçe Türkiye aleyhine dönme potansiyeli gösteren bu yakınlaşmayı bozmak için Hükümet, Mavi Vatan ve Libya hamlesi yapmış, ancak arkasını getirmemiştir. Etkili diplomasiyle öncelikle Mısır,
İsrail ve İngiltere Türkiye tarafına çekilmelidir. Bu sayede Türkiye ve
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kuşatılmasına engel olunmalıdır.
Son günlerde Mısır ve İsrail’le ilişkileri normalleştirmeye dönük bazı
mesajların basına yansıması bu konuda olumlu bir adımdır.
Türkiye, Akdeniz’in diğer kısımlarında da sismik araştırma faaliyetleri için anlaşmalar yapabilmenin yolları araştırmalı, bu strateji üzerinde deniz hukukçuları yoluyla çalışmalarda bulunmalıdır.

Güney Kafkasya’da istikrar

SSCB’nin yıkılmasıyla Ermenistan, Azerbaycan’a karşı saldırıya
geçmiş ve bu ülkenin %25’ini işgal etmiştir. 2020 harekâtında toprakların bir kısmı kurtarılsa da önemli bir kısım hâlâ işgal altındadır. Üstelik bölgeye Rus kuvvetleri de konuşlanmış durumdadır. Ermenistan,
Azerbaycan vatandaşı Ermenileri bahane ederek işgali devam ettirmektedir. Üstelik bölgeye yeni göçlerle Ermeni nüfusunu suni şekilde
arttırmaktadır. Ermenistan ayrıca anayasasında Türkiye’nin doğu illerini Batı Ermenistan adıyla zikretmekte ve geçerli uluslararası anlaşmaları tanımadığını beyan etmektedir. Son olarak Ermenistan, dünyadaki
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Ermeni diasporasıyla birlikte Türk tarihine yönelik asılsız iddialarda
bulunmaktadır. Ermenistan’ın bu yayılmacı ve uzlaşmaz tutumu, Güney Kafkasya’nın istikrara kavuşmasını engellemektedir. Ermenistan’a
özellikle bu üç noktada geri adım attırılması bölgeye huzur getirecek ve
bu Ermenistan’ın da faydasına olacaktır.

Asılsız Ermeni iddialarına karşı aktif mücadele

Başta ABD ve Fransa olmak üzere Batı ülkelerinde etkin bir Ermeni lobisi bulunmaktadır. Bu lobi faaliyetleri, son yıllarda hız kazanmış ve Ermeni diasporaları büyük yol kat etmiş durumdadırlar. Son
yıllarda bu lobiye yurtdışı yerleşik FETÖ mensupları da katılmıştır.
Türklere yönelik iftiralarını Batı kamuoylarının zihinlerine yerleştirmeyi başaran bu lobilerin faaliyetlerine karşı etkin bir mücadele yürütülmemektedir. O kadar ki yaygınlaşan bu iftiralar, hükümetimizin de
politikaları sebebiyle artık yurtiçinde de taraftar bulmaya başlamıştır.
Son yıllarda Batı akademik literatüründe bu iftiraları işleyen bilimsel görünümlü makalelerin sayısı artış eğilimindedir ve giderek
daha popüler hâle gelmektedir. Avrupa ve ABD’de giderek Türkiye
aleyhine daha güçlü hâle gelmeye başlayan Ermeni iftiralarına karşı
etkin bir politika yürütülmeli ve bu trendi tersine çevirmenin yolları
bulunmalıdır. Bugüne kadar bu konudaki araştırmalarda bu iftiraların
nihai hedefinin Türkiye’den toprak talebine kadar gideceği ifade edildi.
Nitekim Ermenistan Anayasasındaki Batı Ermenistan tabiri de bunun
bir delilidir. Fakat bugün bu iddiaların hedefinin sadece Ermeni meselesi ile sınırlı olmadığı anlaşılmaktadır. Ermeni iftiraları sırada bekleyen
diğer iftiralar için aynı zamanda bir koçbaşı olarak kullanılmaktadır. Ermeni iftiralarının yaygınlık kazanması sonucu Yunanistan da harekete
geçmiş ve yeni iftiralara yönelik hazırlıklara başlamıştır. Yunanistan’ın
bu konuda bilimsel görünümlü kitaplar yazdığı, belgeseller çektiği ve
sosyal medyada faaliyet yürüttüğü görülmektedir.
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Kırım meselesinin barış yoluyla halli

Ukrayna’ya bağlı ve Türklerin yaşadığı Kırım yarımadasının demografik yapısı 20. yüzyılda Sovyetler Birliği tarafından zor kullanarak
değiştirilmişti. Sovyetler Birliği’nin yıkılmasıyla bağımsız olan devletlerin Sovyet zamanındaki sınırlarına uygun bir şekilde Kırım, Ukrayna’nın bir parçası olmuştu. Rusya ise yüzyılımızın başından itibaren
yayılmacı bir politika izlemeye başladı. Ukrayna’da gelişen ve Kırım’la
doğrudan bir ilgisi olmayan iç karışıklıkları bahane ederek 2014’te yarımadayı işgal etti. Bu işgal uluslararası hukuka aykırı bir şekilde devam
etmektedir. Türkiye bu işgali tanımamakta ve Kırım’ın Ukrayna’nın bir
parçası olduğunu ifade etmektedir. Ermenistan’ın Dağlık Karabağ’daki
işgalci konumu neyse Rusya’nın Kırım’daki konumu da odur. AB ve
ABD de tıpkı Türkiye gibi bu işgali tanımamış ve çeşitli yaptırımları
hayata geçirmişlerdir.
Rusya, bundan önce 2008’de de Gürcistan’ın iki bölgesini bağımsız olarak tanımıştı. Yayılmacı politikası sonucu, Kırım’ı işgal etmiş,
Gürcistan ve Azerbaycan’da belli bölgelere askerî ve siyasi bir şekilde
yerleşmiştir.
Ayrıca Kırım’ın işgalinden itibaren Rus yetkilileri, başta Kazakistan olmak üzere benzer yollara gidebileceklerini resmî ve gayrı resmî
kanallardan ima etmektedirler. Türkiye, bu Rus yayılmasını tespit ederek Kırım’ın işgalden kurtulması için lobi faaliyetlerine devam etmelidir.

Doğu Türkistan’da insan hakları ihlalleri

Çin Halk Cumhuriyeti, son kırk yıldaki ekonomik gelişmesiyle
dünyada yeni bir süper güç hâline gelmektedir. Bugün birçok göstergede ABD ile arasındaki farkı kapatmış, hatta satın alma paritesine göre
hesaplanan ekonomik değerlerde onu da geçmiştir.
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi daimî üyesi olarak Çin,
uluslararası alanda 20. yüzyıl boyunca genel konsensüse uygun hare18

ket etmiş, veto hakkını tek başına kullanma yönüne pek gitmemiştir.
Ekonomik gelişmesi ve bir süper güç hâline gelmesi Çin’i yurtiçi ve
yurtdışında çeşitli atılımlara sevk etmiştir.
Çin Halk Cumhuriyeti, ülke içinde Çinli olmayan çeşitli grupları
kendi anayasasında azınlık olarak tanımlamıştır. Bugün ise bu azınlıklara karşı insan haklarını ihlal etmekte ve kendi anayasasına da aykırı bir
şekilde, sert bir asimilasyon politikası uygulamaktadır. Bu ihlallerden
en önemlisi Doğu Türkistan’da yaşanmaktadır. Çin Halk Cumhuriyeti, yüzyılın başından beri azınlıkların yasalarla güvence altına alınmış
haklarını giderek artan bir şekilde çiğnemektedir. Halbuki Çin, azınlıklar ve sınır aşan soydaşlar meselesini en iyi anlayabilmesi gereken
ülkelerden biridir. Çünkü başta Güneydoğu Asya olmak üzere birçok
ülkede Çin kökenli nüfuslar bulunmaktadır. Söz konusu devletlerin
Çin kökenli nüfuslara karşı ayrımcı veya ırkçı politikalar uygulaması
şüphesiz Çin’in tepkisini çekecektir. Nitekim son zamanlarda ABD’de
Asya kökenlilere yönelik yükselen ırkçı saldırılara ilk tepkiyi Çin Halk
Cumhuriyeti vermektedir. Bu sebeple Çin Halk Cumhuriyeti kendi
anayasasında azınlık olarak tanımladığı ve çeşitli hakları olduğunu kabul ettiği topluluklara karşı insan hakları çerçevesinde ve kendi anayasasına uygun bir şekilde politikalar geliştirmelidir.
Çin Halk Cumhuriyeti, kurulduğu 1949’dan itibaren güvence
altına alınmış olan azınlıkların kendi dillerinde eğitim haklarını ihlal
etmekle işe başlamıştır. Böylece azınlıkların kendi dillerinde eğitim
gördükleri ilk ve orta öğretim kurumları, yüzyılımızın başında zorla
Çince eğitime geçirilmiştir.
Sovyetler Birliği’nin yıkılmasından itibaren Çin, Doğu Türkistan
bölgesini ve Uygurları kendisine başlıca tehdit olarak görmüş, bu yönde ülke içi ve dışında propaganda yapmıştır. 2001’de ABD’de meydana
gelen terör saldırısından sonra terörle mücadelede oluşan uluslararası
kamuoyunu kendi faydasına kullanarak Uygurları terörist olarak tanıtmak istemiş, ancak başaramamıştır. Fakat bu yöndeki çabalarından
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vazgeçmemiş, önce ülke içi kamuoyunda bu algıyı yerleştirmeye çalışmıştır. Bu uygulamaların sonuçlarından biri 2009 yılında patlak veren
Ürümçi olaylarıdır. 2013’ten itibaren ise Çin Halk Cumhuriyeti, faaliyetlerini yeni bir safhaya geçirmiş ve Doğu Türkistan’daki insan hakları
ihlallerini ve baskılarını arttırmıştır. Bu insan hakları ihlalleri Uygur,
Kazak ve Kırgızları, yani Türkleri hedef almakta, Türk olmayan Müslümanları hedef almamaktadır. Diğer yandan Çin Halk Cumhuriyeti,
geleneği korumak etiketi altında Müslümanların çağdaş düşünceye
ulaşmasının önüne çeşitli engeller çıkarmaktadır.
Çin, Doğu Türkistan Türklerinin evlerine misafir adı altında Çinli memurları yerleştirmeye başlamıştır. Aylarca Doğu Türkistanlıların
evlerinde kalan Çinliler, kaldıkları evlerdeki ailelerin yaşantıları hakkında devlete raporlar vermekle görevlendirilmiştir.1 Böylece Çin Halk
Cumhuriyetinde devlet, Doğu Türkistan’da özel hayatın en mahrem
kısımlarına kadar müdahil olmuştur.
Aynı yıllarda Çin, toplama kampları inşa ederek Uygur, Kazak ve
Kırgızları bu kamplarda alıkoymaya başlamıştır. Kamplardaki kurbanların ağır bir psikolojik ve fiziki işkenceden geçtiği görülmekte, aylar
veya yıllar sonra kamptan çıkan insanlardan birçoğu sakat kalmakta
veya bir süre sonra ölmektedir. Toplama kampları dünya kamuoyunca bilindikten sonra Çin, bir süre bunların varlığını inkâr etse de artan
baskılar sonucu Yeniden Eğitim veya Meslek Edindirme adı altında bu
kampların varlığını kabul etmiştir.2
Doğu Türkistan’da doğrudan doğruya Uygur, Kazak ve Kırgızları
1

2
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Darren Byler, Çin hükümeti milyonlarca vatandaşına Uygur evlerini işgal
emri verdi: Peki ne yaptıklarını sanıyorlar?, çev. Mustafa Levent Yener, MİSAK, 06.11.2018.
Bu konuda birkaç haber: Xinjiang: China defends ‘education’ camps,
BBC, 17.09.2020. Matthew Hill, David Campanale, Joel Gunter, ‘Their
goal is to destroy everyone’: Uighur camp detainees allege systematic
rape, BBC, 02.02.2021.

hedef alan yok etme politikası artarak varlığını sürdürmektedir. Türkiye bu konuyu zaman zaman uluslararası alanlarda dile getirmektedir.
Ürümçi olaylarında ve toplama kampları meselesinde dışişlerimiz insan hakları temelli açıklamalar yapmaktadır.3 Doğu Türkistan meselesi, bir yandan insan hakkı meselesi olarak, diğer yandan soydaşlarımızı
koruma sorumluluğunun bir parçası olarak Türkiye’nin dış politika
maddelerinden biri hâline gelmiştir.
Türkiye, Çin Halk Cumhuriyeti’nin sınır aşan soydaşları sebebiyle Türkiye ile benzer duyguları taşıyabileceğine temas etmeli ve bu ülkeyi kendi anayasasını uygulamaya teşvik etmelidir.

Türk Dünyası yakınlaşması

SSCB’nin yıkılmasından itibaren Türkiye’de Türk Dünyasına
yönelik bir ilgi oluşmuş ve ilişkileri güçlendirici birçok kurum teşkil
edilmiştir. Bunlardan en önemlisi 2009’da kurulan Türk Keneşi’dir.4
Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkiye’nin oluşturduğu bu keneş, bağımsız Türk cumhuriyetlerinin çoğunu kapsamıştır. Bunun yanında Macaristan da gözlemci üye sıfatıyla toplantılara
katılmaktadır.
Türk Keneşi’nin kuruluşundan itibaren ortak kuruluşlar arasında
bir eşgüdümün de başladığı ve Türk ülkeleri arası işbirliğinin ön plana
çıktığı görülüyor. Özellikle son birkaç yılda Özbekistan’ın katılması,
Macaristan’ın gözlemci olması gibi adımlarla dikkatleri üzerine çekti.
Türkmenistan üye olmasa da toplantıların birçoğuna katıldı.5Türk Keneşi, üye ülkeler arasında işbirliğini derinleştirmenin yanı sıra ölçülü
3

4
5

Sincan Uygur Özerk Bölgesi’nde Meydana Gelen Olaylar Hk., Dışişleri
Bakanlığı, 08.07.2009. Ömer Cihad Kaya, Çavuşoğlu’ndan BM toplantısında Uygur Türkleri açıklaması: Endişe duyuyoruz, Kırım Haber Ajansı, 22.02.2021.
Türk Keneşi için: https://www.turkkon.org/tr
Organizasyon Tarihçesi, Türk Keneşi.
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bir genişlemeyi de hedefleri arasında tutmalıdır. Türkmenistan’ın üye
olması, Moğolistan’ın da en azından gözlemci üye olması sağlanmalıdır. Bir sonraki adım da Güney Kore ve Japonya’yla Keneş’in özel bir
ilişki geliştirmesi olmalıdır. Böylece bölgesel ağırlığı Türkiye, Kafkasya
ve Türkistan’da olan Türk Keneşi’nin Avrupa’ya ve Asya-Pasifik’e yönelik etki alanları oluşabilecektir.
Türk Dünyası yakınlaşması orta ve uzun vadede bütün Türk devletlerinin uluslararası alanda çıkarına olacaktır. Azerbaycan’ın Karabağ
harekâtı sırasında bu yakınlaşmanın kısa vadede dahi olumlu etkileri
görülmüştür.

Balkanlarda istikrar

Balkanlardaki gelişmeler, Türkiye’yi doğrudan etkileme potansiyeline sahiptir. Yugoslavya’nın dağılmasından itibaren Balkanlar, bölge
dışı ülkelerin bir bilek güreşi sahasına dönmüştür. Yugoslavya’nın dağılma sürecinde meydana gelen savaşlarda Boşnaklar haricinde diğer
grupların her birinin çeşitli süper güçler tarafından desteklendiği görülmüştür. Bu dönemde Türkiye, Boşnaklara karşı uygulanan baskı ve
zulümlerin dünyaya tanıtılmasında ve sahiplenilmesinde başlıca rolü
oynamıştır.
Aradan geçen zamanda bölge ülkelerinden birçoğu Avrupa Birliği
üyesi olmuştur. Yüzyılımızın başından itibaren Avrupa Birliği belgelerinde bölge için Güneydoğu Avrupa tabiri kullanılmaya başlanmış ve
bu tabir giderek uluslararası alanda yaygınlaşmıştır. Böylece bölgenin
uluslararası kabul görmüş Balkanlar ismi de geri plana atılmaya başlamıştır. Balkanlarda bölge dışından Almanya, ABD, Rusya, Fransa ve
İngiltere’nin etkinlik gösterdiği görülmektedir.
Son yıllarda, Türkiye Cumhuriyeti yönetiminin hem pasif hem de
çarpık tutumundan dolayı Yunanistan da Balkanlar’daki etkinliğini arttırmıştır. Türkiye, son zamanlarda bölgeye yönelik din temelli bir siyaset uygulamakta, bu siyasetiyle Batı’nın ve Yunanistan’ın politikalarını
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kolaylaştırmaktadır. Böylece Batı ülkeleri Balkanlardaki hegemonyalarını gittikçe arttırmaktadır. Onlara karşı duran Rusya ise Sırplar üzerinden bölgeye nüfuz etmek istemektedir. Türkiye’nin özellikle 1990’lı
yıllarda oluşan etkinliğinin zayıflaması, bölge dışı aktörlerin bölgede
aktifleşmesine yol açmıştır. Bu durum bölge istikrarı için potansiyel bir
tehdit oluşturmaktadır.

Batı’da yükselen Türkiye karşıtlığı ile mücadele

Soğuk Savaş döneminde Türkiye, Batı Blokunda yer almıştı. Siyasi, kültürel ve ekonomik olarak Batı ülkeleriyle yoğun bir ilişki içerisinde idi. Ayrıca özellikle Sovyet tehdidine karşı Türkiye’ye ihtiyaç
duyuluyordu. Bu konjonktür, söz konusu devletlerin Türkiye’ye yönelik emellerini ertelemelerini sağlamıştı. Sovyetler Birliği’nin yıkılmasından itibaren ise eski emeller yeniden gündeme geldi.
Batı ülkeleri öncelikle Soğuk Savaş döneminde marjinal durumda
olan Ermeni iftiralarının kendi kamuoylarında yaygınlaşmasına zemin
hazırladılar. Bu iftiralar, Türkiye aleyhinde bir kamuoyu oluşturmanın
sadece başlangıcıydı. 21. yüzyılın başından itibaren Batı’da Türkiye
karşıtlığına yeni unsurlar eklendi. Başta sinema olmak üzere popüler
kültürü yönlendiren sanat ürünlerinde Türkler, dinci terör ile özdeşleştirilerek kötü gösterilmeye başlandı. AKP iktidarını ve hükümetin
devleti zayıflatıcı politikalarını ilk on yılında açıkça destekleyen Batı,
sonraki yıllarda Türkiye’deki olumsuz gelişmeleri kendi hesabına kullandı.
Bugün iktidarın uygulamaları üzerinden Batı’da gelişen olumsuz
hava, Batı hükümetleri tarafından Türk ve Türkiye karşıtlığına dönüştürülmektedir. İktidarın hem din üzerinden politika yürütmesi hem de
ülke içinde hukuka aykırı uygulamalarda bulunması Batılı hükümetlerin işini kolaylaştırmaktadır.
Batı’da gelişen Türk ve Türkiye karşıtlığı, Soğuk Savaş döneminde
Sovyetler Birliği’nde çok daha yoğun bir şekilde vardı. Bugün bu kar23

şıtlık Rusya Federasyonunda aynen devam etmektedir. Azerbaycan’ın
Dağlık Karabağ harekâtı sırasında Rus kamuoyunda Türk ve Türkiye
karşıtı bir dalga esmiş, ancak bölgedeki gelişmeleri kendisi için bir fırsat olarak gören Rus yönetimi, bunları resmî söylem hâline getirmemiştir. Bunun karşılığında ise Dağlık Karabağ’daki nüfuzunu arttırmış,
ardından Ermeni yanlısı politikalarına tekrar dönmüştür.
Çin Halk Cumhuriyeti’nde de Türk ve Türkiye karşıtlığı görülmektedir. Çin devleti, Türkiye’yi Doğu Türkistan meselesi bağlamında bir rakip ülke olarak görmekte, Doğu Türkistan’da bir olumsuzluk
olduğu zaman bunda Türkiye’nin parmağı olduğunu iddia etmektedir. Özellikle 1990’lardan itibaren kendi halkına yönelik endoktrinasyonlarında Doğu Türkistan meselesi üzerinden Türkiye’yi hedef
göstermektedir. Bunun yanında, popüler kültürde tarihî temaları çok
kullanan Çin Halk Cumhuriyeti’nin bu tip film ve dizilerinde düşman
karakterler genellikle tarihî Türk kültür çevresinden seçilmektedir.
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ÇİN HALK CUMHURİYETİ’NİN
ÜLKE İÇİ ÖNCELİKLERİ
Çin Halk Cumhuriyeti ile ilişkilerimizi düzenlerken bu ülkenin
kendi iç politikasında nelere önem verdiğinin öğrenilmesi doğru olacaktır. Bu öncelikleri bilmek Çin’le hangi düzeyde ve düzlemde ilişki
kurulabileceğinin, nelere dikkat edilmesi gerektiğinin bir kılavuzu olacaktır. Bu sebeple bu bölümde Çin’in ülke içinde nelere önem verdiği
kısaca incelenecektir.

Çin Komünist Partisinin iktidarına
halel gelmemesi

Çin Anayasasının giriş kısmında ülkeyi Komünist Partinin idare
edeceği yazılıdır. 2018’de bir anayasa değişikliği yapılarak Anayasanın
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birinci maddesine de “Çin Komünist Partisi’nin önderliği Çin tipi sosyalizmin en belirgin özelliğidir” cümlesi eklendi.6 Böylece bu söylem
güçlendirildi. Çin’in iç politika önceliklerinin en başında geleni Çin
Komünist Partisi iktidarının yıkılmamasıdır. Devlet, Parti devleti özelliği taşımakta ve Parti organları devlet organları üzerine hâkim durumda bulunmaktadır. Bu sistemin devam etmesi Çin’in temel önceliğidir.

Ekonomik kalkınma

Çin Halk Cumhuriyeti, 1978’den itibaren ekonomik kalkınmayı ana önceliklerinden biri hâline getirmiştir. Devlet yatırımlarıyla ve
yabancı yatırımları çekmek suretiyle üretim ve ihracat ekonomisine
önem vermiş, bu yolla hızlı bir şekilde büyümüştür. Çin ekonomik kalkınmasında Güney Kore, Tayvan, Hong Kong ve Singapur gibi hızlı
kalkınmış yakın çevre çok etkili olmuştur. Çin, bir yandan bu ülkelerin tecrübelerinden ve yatırımlarından faydalanırken diğer yandan da
yurtdışı Çinlilerin ülkeye sağladığı teknik bilgiden yararlanmıştır.
Çin ekonomik kalkınmasının diğer bir yönü teknoloji hamlesidir.
1988’de Pekin’de 100 kilometrekarelik bir alanı ihracat odaklı yeni teknoloji ürünlerinin üretim merkezi olarak belirledi. 1999’da bu bölge
bilim ve teknoloji alanı olarak ilan edildi ve burada kurulan devlet şirketleri, Çin’in teknolojik gelişiminin temelini oluşturdu.7 Çin, bir yandan ülkeye çektiği yatırımı üretime yönlendirerek halkının ekonomik
seviyesini yükseltti, diğer yandan teknolojik yatırıma önem vermesiyle
yüksek katma değerli ihraç ürünleri üretti. Bu yükselişin kesilmeden
devam etmesi, Çin’in diğer bir iç politika önceliğidir.

6

7
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Konuralp Ercilasun, Çin’de anayasa değişikliği onaylandı: Tek adama
doğru mu?, MİSAK, 11.03.2018.
Bilim Parkı Hakkında, Beijing Municipality Science and Technology
Commission Zhongguancun Science Park.

Azınlık milletlerin Çin kültürüne
tehdit olarak algılanması

Çin Halk Cumhuriyeti, Çin Komünist Partisinin partizan bir savaşı kazanması sonucu 1949’da kuruldu. Bu savaş sırasında Çin Komünist Partisi, devlet elinin uzanamadığı bölgelerde kendisine sığınma
alanları buldu. Bu alanlar Çinli nüfusun çoğunlukta olmadığı yerler ile
çoğunlukta olsa bile Çinli olmayan halkların kültür özelliklerinin baskın olduğu yerlerdi. Bu sebeple Çin Komünist Partisi bir milliyetler
politikası geliştirmek zorunda kaldı.
Diğer yandan, Çin’de yürüyen bu savaş sırasında Doğu Türkistan
ve Tibet’te bağımsız hükümetler bulunuyordu. İç Moğolistan’da da bir
bağımsız hükümet kurulmuş, ancak Sovyet desteğiyle Çin Komünist
Partisi hâkimiyeti altına girmişti.
Çin Komünist Partisi 1949’da Çin Halk Cumhuriyeti’ni ilan ettikten sonra ilk iş olarak Doğu Türkistan’ı işgal etti. 1950’li yıllarda da
Tibet üzerine baskı kurdu ve tartışmalı bir anlaşmayla bu bölgeyi de
ilhak etti.
Çin kültüründen başka kültürlerin hâkim olduğu batı bölgelerinde egemenliğini ve meşruiyetini sağlamak için bir milliyetler politikası
geliştirdi ve bazı halklara kâğıt üzerinde özerklik vermek zorunda kaldı.
Çin Halk Cumhuriyeti’nin bundan sonraki hedefi, Çin kültür ve
nüfusunu bu bölgelerde hâkim kılmaktı. Bu bölgelere yoğun Çinli göçüyle birkaç bölge haricinde, nüfus üstünlüğünü ve kültürel hâkimiyetini sağladı. Bugün için kültürel hâkimiyet sağlayamadığı bölgeler
olarak Doğu Türkistan ve Tibet görülmektedir. Demografik ve kültürel olarak hâkim olduğu İç Moğolistan Özerk Bölgesindeki mevcut
uygulamaları da8 Çin’in Tibet ve Doğu Türkistan’da gelecekte uygulayacağı politikaları göstermektedir. Çin’in iç politika önceliklerinden
biri buralarda önce kültürel hâkimiyetini sağlamak, sonra da bölgeyi
tamamen Çinlileştirmektir.
8

Ülkü Olcay, Çin, Altay Kültürünü Yok Etmeye Devam Ediyor: İç Moğolistan’da Moğolca Yasaklandı, Bilim Dili.
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ULUSLARARASI ARENADA
ÇİN HALK CUMHURİYETİ’NİN
ÖNCELİKLERİ
Çin Halk Cumhuriyeti, yeni süper güç olması hasebiyle uluslararası siyasette iddialı politikalar seslendirmeye başlamıştır. Eskiden
dış siyasetini sadece kendisi ve yakın çevresi ile sınırlı tutan Çin, günümüzde yeni bir küresel sistem kurma atağına kalkmıştır. Bu atak, Türkiye’yi ve içinde bulunduğu bölgeyi doğrudan ilgilendirmektedir. Bu
sebeple bu bölümde Çin Halk Cumhuriyeti’nin dış siyasetindeki ana
konular üzerinde durulacaktır.

Tek Çin Politikası

Çin Komünist Partisi, 1949’da Çin’e hâkim olduğu zaman rakip
parti mensupları kıtayı terk ederek Tayvan’a sığındı ve ada üzerinde
Çin Cumhuriyeti devletini devam ettirdi. Çin Komünist Partisi ise Çin
Halk Cumhuriyeti’ni ilan etti. Böylece biri Birleşmiş Milletler üyesi,
diğeri ise fiilî olarak mevcut iki Çin devleti var oldu. Çin devletinin
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uluslararası alandaki meşru hükümeti 1971’e kadar Tayvan merkezli Çin Cumhuriyeti idi. Fakat, 1971’de Birleşmiş Milletlerde yapılan
oylama sonucu Pekin merkezli Çin Halk Cumhuriyeti, ülkenin meşru
hükümeti kabul edildi. Böylece Tayvan merkezli hükümet Birleşmiş
Milletlerin dışında kaldı.
Çin Halk Cumhuriyeti, dış ilişkilerinde Tek Çin sloganıyla ifade
ettiği bir politika geliştirdi. Diplomatik ilişki kuracağı ülkelere Tayvan
merkezli hükümetle ilişkilerini kesmelerini şart koştu. Batı ülkeleri, bir
yandan Sovyetlere karşı kullanmak için, diğer yandan ucuz işgücü ve
ileride geniş bir pazar potansiyeli taşıdığı için Pekin hükümetine yakınlaştılar. Diğer ülkeler de Tayvan merkezli hükümetle resmî ilişkilerini
kestiler.
Bugün Tayvan’la ilişkiler, ekonomik ve kültür misyonları tarafından yürütülmektedir. Çin Halk Cumhuriyeti, Tayvan’daki hükümeti
tanımamakta ve Tayvan’ı kendisine bağlı bir eyalet olarak kabul etmektedir.9 Dış temaslarda bu hususu sürekli vurgulamakta ve muhataplarının da vurgulamasını beklemektedir. Çin Halk Cumhuriyeti, zaman
içerisinde Tek Çin politikasını, Doğu Türkistan ve Tibet vurgularını da
kapsayacak şekilde genişletmiştir.

Deniz alanlarındaki komşularla sorunlar

Çin Halk Cumhuriyeti, doğusunda Kore ve Japonya ile, güneyinde ise Malezya, Vietnam, Filipinler ve Bruney’le adalar ve deniz
sınırları problemleri yaşamaktadır. Ayrıca, Çin Halk Cumhuriyeti’nin
egemenlik hakkı iddia ettiği bu yerlerde Tayvan da egemenlik hakkı
iddia etmektedir.
Çin Halk Cumhuriyeti’nin Kuzey Kore, Güney Kore ve Japonya
ile ilgili yaşadığı problemler çift taraflı özellik gösterirken güneydeki problemler çok taraflıdır. Bu sebeple Güneydoğu Asya’daki deniz
problemleri dünyanın gündemine daha çok gelmektedir. Çin, burada
9

The One-China Principle and the Taiwan Issue, ÇHC Tayvan İşleri Bürosu ve Devlet Konseyi Bilgilendirme Ofisi.
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bulunan Haynan adasının en güney ucundan yaklaşık 1600 km ötesine kadar deniz sınırı hakkı ve ada hâkimiyeti hakkı iddia etmektedir.10
21. yüzyıl başlarına kadar dondurulmuş görünen bu çok taraflı sorun,
Çin’in güçlenmesiyle birlikte yeniden alevlenmiştir. Çin, bölgeye gemiler göndererek ve yapay adalar inşa ederek buradaki problemleri fiilî
durum yaratma yoluyla çözmeye girişmiştir.11 Böylece bölgede tansiyon yükselmiş, uluslararası kuruluşlar genellikle Çin’in faaliyetlerini
saldırgan bulmuş ve ona karşı tavır almışlardır.12 Çin Halk Cumhuriyeti, anlaşmazlıkları güç kullanarak kendi lehine çözmek istemektedir.
Bu mesele de Çin’in önceliklerindendir. Bu meselenin hallinden sonra
muhtemelen Japonya ve Kore ile ilgili sınır sorunlarına yoğunlaşacaktır.

Çin tipi Yeni Dünya Düzeni Yaratmak

Çin, gelişmesine paralel olarak uluslararası alanda da küresel politikalar üretmeye başlamıştır. Bu politikalar nitelik olarak Tek Çin ve
sınır politikaları önceliklerinden farklıdır. Bu sebeple ayrı başlık olarak
anlatılmıştır. Bundan sonraki başlıkların hepsi ise Çin’in daha büyük
ölçekte bir küresel oyuncu olma hedefini oluşturan politikaların parçalarıdır.
a. Kuşak-Yol İnisiyatifi
Çin Halk Cumhuriyeti, 2013 yılında Kuşak-Yol İnisiyatifi adı altında iddialı bir siyaset ilan etti. Karadan ve denizden iki rotayı kapsayan bu proje Çin ile Avrupa arasında kapsamlı bir yol ağı oluşturulmasını hedefliyor. Çin, bu yol ağı sayesinde Avrupa ile olan ticaret ve
10

11

12
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Declaration of the Government of the People’s Republic of China on
China’s Territorial Sea, Çin Dışişleri Bakanlığı, 04.09.1958.
Nguyen Phuong Linh, Vietnam says China’s oil rig movement into Sth
China Sea is “illegal”, Reuters, 05.05.2014.
Yew Tian, EU blames China for endangering peace in South China Sea,
Reuters, 25.04.2021.

iletişimi geliştirmek istemektedir. Yol ağının bir özelliği birden çok
güzergâh bulunmasıdır. Bu çeşitlilik Çin için bir güzergâhta zorlukla
karşılaşıldığı zaman başka bir güzergâhın kullanılmasına zemin hazırlayacaktır. Bu yol ağlarının diğer bir özelliği ise sadece hedef ülke olarak
Avrupa’yı değil, yol boyu geçilen ülkeleri de kapsamı içerisinde değerlendirmesidir.
Bu siyasetle Çin, 69 ülke ile işbirliğini geliştireceğini ilan etti. İşbirliğinin adımları:
• Bu işbirliğinin adımları politikaları birlikte belirlemek,
• Ulaşım ağını güçlendirmek,
• Ticaret önündeki bütün sınırlamaları kaldırmak,
• Para dolaşımını yoğunlaştırmak
• Halklar arası yakınlaşmayı arttırmak
olarak açıklandı.13
Görüldüğü gibi Kuşak-Yol İnisiyatifi ile Çin, sadece ekonomik
bir siyaset değil, sosyal, kültürel ve siyasi olmak üzere birçok alanı da
içeren daha geniş bir siyaset ortaya koymuştur. Aradan geçen zaman
içerisinde birçok ülkeyle bu yönde anlaşmalar yapmış ve yatırımlar
yönlendirmiştir. Bugünkü durumda Kuşak-Yol İnisiyatifinin kapsamı
ilk ilan edildiğine göre çok daha genişlemiştir. 126 ülke ve 29 uluslararası örgütle bu siyasetin bileşenlerini oluşturan anlaşmalar imzalanmıştır.14 Yakın zamanda imzalanan Çin-İran ulaştırma işbirlikleri ise
bütün güzergâhları etkileme kapasitesine sahiptir. Çin ve İran’ın küresel siyasette müttefike muhtaç ve ortak düşmana sahip olmaları onları
yakınlaştıran önemli bir unsurdur. Kısacası Kuşak-Yol İnisiyatifi, Çin
Halk Cumhuriyeti için temel dış politika önceliklerinden biri hâline
gelmiştir.

13
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Şi Cinping, Promote Friendship Between Our People and Work Together to Build a Bright Future, Çin Dışişleri Bakanlığı, 07.09.2013.
Xi Focus – Backgrounder: Belt and Road Initiative progress, Şinhua,
26.24.2019
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b. Teknoloji ihracı
Teknoloji üretimine taklit ve sahte ürünlerle başlayan Çin Halk
Cumhuriyeti, bu faaliyetlerini bir öğrenme aşaması olarak değerlendirmiştir. Bu sayede öğrendiği yeni üretim teknikleri ile ve sağladığı teknoloji transferiyle daha sonra kendi orijinal ürünlerini yapmaya başlamıştır. Böylece, teknolojiye yaptığı yatırımlarla bugün kendi küresel
markalarını çıkarmış durumdadır. Bu durum küresel teknoloji ticareti
rekabetinde Çin’i, artık önemli bir oyuncu hâline getirmiştir. Böylece
Çin, yüksek katma değerli ürünleri ihraç ederek büyük bir ekonomik
fayda elde etmektedir. Çin’in dış politika önceliklerinden biri teknolojik ürünlerine pazar bulmak ve bu pazarı genişletmektir.
c. Uluslararası altyapı yatırımları
Çin Halk Cumhuriyeti, kalkınma süreci boyunca ülke içinde hızlı altyapı yatırımlarına önem vermiştir. Ülke içindeki bu altyapı yatırımlarıyla devlete dayalı büyük ölçekli inşaat şirketleri serpilmiştir.
Bu firmalarını artık uluslararası altyapı firmaları hâline getirmiş ve dış
ülkelerden altyapı inşası için ihaleler almaya başlamıştır. Bu şirketler,
sadece Asya’da değil, Afrika’da da geniş ölçüde altyapı yatırımlarına
imza atıyorlar.
Yollar, köprüler, barajlar gibi büyük ölçekli bu yatırımlar için Çin
Halk Cumhuriyeti, daha önce Batı ülkelerinin kullandığı yöntemleri de örnek alıyor. Kendi inisiyatifi ile kurulan Asya Yatırım Bankası
vasıtasıyla ilgili ülkelere kredi sağlayan Çin, bu kredileri kendi altyapı
şirketlerine yönlendiriyor. Böylece bu altyapı yatırımlarını kendi ekonomik imkânlarıyla karşılayamayacak bazı ülkeler, Çin’e karşı yüklü bir
borç altına girmiş oluyorlar.
Altyapı yatırımlarının diğer yönü teknolojik altyapı yatırımlarıdır. Çağımızda iletişim teknolojilerindeki gelişim sadece tüketici
ürünlerini içermiyor. Her yeni ürün, giderek daha gelişmiş bir iletişim
altyapısına ihtiyaç duyuyor. Çin teknoloji şirketleri bu sebeple aynı
zamanda iletişim altyapısını da inşa ediyorlar. Son yıllarda ABD ve
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Çin Halk Cumhuriyeti arasında 5G teknolojisi üzerinden bir rekabet
görülmektedir. 5G teknolojisi, iletişim ağlarının da güçlendirilmesini
gerektirmektedir. Bu sebeple tıpkı diğer altyapı yatırımları gibi iletişim
ağlarının güçlendirilmesi de büyük ölçekli yatırımlar hâline gelmiştir.
İletişim teknolojilerine yönelik altyapı yatırımları, diğerlerinden
farklı olarak ülkeler için aynı zamanda bazı güvenlik endişelerini de
ortaya çıkarmaktadır. Bu altyapıyı dışarıdan temin eden ülkeler için,
yabancı kaynaklı iletişim ağlarının yatırımcı ülkeye gizli veri aktarımı
yapmayacağının garantisi yoktur. Dolayısıyla bu yatırım hedef ülkeler
için sadece teknolojik ve ekonomik değil, aynı zamanda siyasi ve ulusal
(siber) güvenliği ilgilendiren bir değerlendirmenin de konusudur.
Başka ülkelerde büyük ölçekli altyapı inşa etmek Çin Halk Cumhuriyeti için sadece ekonomik bir kazanç değil, aynı zamanda kendi
insanı için bir istihdam sahası yaratmakla sosyal bir kazançtır. Birçok
ülkede alınan ihalelerde Çin devlet şirketleri, ihale şartnamelerine
Çinli işçi istihdamına izin veren bir maddeyi koydurmaktadır. Bu madde uygulamada sadece Çinli işçi çalıştırmaya dönüşmektedir.
Küresel bir oyuncu olarak teknolojik veya klasik altyapı yatırımlarını devam ettirmek ve alanını genişletmek Çin’in diğer bir önceliği
olarak belirmiştir.
ç. Kültürel tanıtım
Bu yüzyılın başında Çin Halk Cumhuriyeti, dünyada Çin kültürüne ilgiyi arttırmak ve yumuşak gücünü yaymak için bazı atılımlar
yapmıştır. Bunlardan biri başka ülkelerin dil öğretim merkezlerini örnek alarak kurduğu
Konfüçyüs Enstitüleridir. Konfüçyüs Enstitüleri yabancı ülkelerde Çince öğrenenlerin sayısını arttırmakta ve Çin kültürünü tanıtmaktadır.
Küresel ölçekte kültür tanıtımının günümüzde en önemli unsurları film, dizi ve müzik sektörüdür. Bilişim teknolojisinin gelişmesiyle
bunlara oyun sektörü de eklenmiştir. Çin Halk Cumhuriyeti, bu alan33

larda da gelişmeler göstermiş, özellikle film ve oyun sektöründe ihraç
ürünleri çıkarmayı başarmıştır. Gerek enstitüler gerekse popüler kültür ürünleri yoluyla kültürünü dünyaya tanıtmak Çin’in önem verdiği
bir siyasettir.
d. Müttefik ülkeler yaratma ve çoğaltma
Çin Halk Cumhuriyeti, küresel bir aktör olarak ortaya çıktıkça
dünyadaki pazar payları ve nüfuz alanları üzerindeki rekabete de dâhil
olmaktadır.
20. yüzyılda Batı ülkelerinin başarıyla uyguladığı müttefik ve dost
ülke yaratma stratejilerini bugün Çin de uygulamaktadır. Bu alanda
çoğunlukla ABD ile, daha az olarak da Avrupa ülkeleriyle karşı karşıya
gelmekte, perde arkasında bir nüfuz alanları çatışması sürmektedir.
Çin Halk Cumhuriyeti, Batı ülkeleri karşısında dünyadaki yalnızlığını kırmak için ekonomiyi bir manivela olarak kullanmaktadır.
İhtiyaç duyan ülkelere daha ucuz kredi sağlamak ve bazı yardımlar
yapmak yoluyla bu ülkeleri kendi yanına çekmeye çalışmaktadır. Müttefik ve dost ülkeler, Çin’in hem iç siyaseti için hem de küresel siyaseti
için gereklidir. Bunun en yakın örneği Temmuz 2019’da yaşandı. 22
ülke Çin’in Doğu Türkistan’daki insan haklarını kınadıktan birkaç gün
sonra 37 ülke bu kınamaya karşı Çin politikalarına destek bildirisinde
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bulundu.15 O gün başlayan bilek güreşi hâlâ devam etmektedir. 2020
itibarıyla insan hakları ihlallerine son verme çağrısı yapan ülkeler 39’a,
buna karşı Çin’e destek veren ülkeler de 46’ya yükseldi.16
Görüldüğü gibi Çin’in kendisine yönelik eleştirileri bertaraf etmek için ciddi bir müttefik ihtiyacı vardır. Diğer yandan Çin Halk
Cumhuriyeti, küresel bir iddia sahibi olduğu için bu hedefini gerçekleştirmek yolunda da müttefik edinmeye önem vermektedir.
Kuşak-Yol İnisiyatifi, teknoloji ihracı, altyapı yatırımları, kültürel
tanıtım ile dost ve müttefik ülkeler yaratma politikalarının hepsi, sonuçta Çin tipi bir yeni dünya düzeni yaratmanın unsurlarıdır. Böylece
küresel anlamda Çin merkezli bir uluslararası sisteme geçiş hedeflendiği söylenebilir.
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Batılı ülkelerden Çin’e çağrı: Uygurların toplu hapsine son verin, Euronews, 06.11.2018. 37 ülkeden Çin’in Uygur politikasına destek... Listede
Müslüman ülkeler de var, Independent Türkçe, 14.07.2019.
ABD, İngiltere ve Almanya’nın aralarında olduğu 39 ülke ile Çin arasında Uygur gerilimi, Yeni Şafak, 06.10.2020. Aralarında Müslüman ülkelerin de bulunduğu 46 hükümetten, Çin’in Doğu Türkistan politikasına
destek, Euronews, 07.07.2020.
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TÜRKİYE-ÇİN İLİŞKİLERİNDE
ANA KONULAR
Türkiye ve Çin Halk Cumhuriyeti’nin iç ve dış önceliklerinin incelenmesi, iki ülkenin birçok politikasında kesişme alanları olduğunu
gösteriyor. Bu bölümde söz konusu kesişme alanlarının ne ölçüde kesiştiği, nasıl geliştiği ve ilişkilere olumlu veya olumsuz etkisi tartışılacaktır.

Doğu Türkistan meselesi

Türk-Çin ilişkilerinde eskiden beri gelen ana konuların başında Doğu Türkistan meselesi bulunmaktadır. Çin Halk Cumhuriyeti,
Doğu Türkistan’la iki bin yıldır “ilişki”si olduğunu iddia ederek buradaki hâkimiyetini meşru görmektedir. Çin, “ilişki” kelimesiyle dış dünyaya iki bin yıldır bölgeye hâkim olduğunu ima etmektedir.
Türkiye açısından Doğu Türkistan, Türk halkının köklerinin bulunduğu bir kadim yurt, Doğu Türkistan Türkleri de bu kadim yurtta
yaşayan soydaşlardır. Doğu Türkistan’da tarihin büyük bir kısmında
Türk devletleri hâkim olmuş, ancak son zamanlarda burası Çin hâkimiyetine girmiştir. Son iki yüz yıl içerisinde Doğu Türkistan’da üç kere
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bağımsız devlet kurulmuş, fakat
bunlar daha sonra işgale uğramıştır.
Doğu Türkistan ile Türkiye’nin sosyal bağları tarih boyunca devam etmiş, 20. yüzyıldaki gelişmeler sonucu Doğu
Türkistan’ı terk etmek zorunda
kalan Türkler, Türkiye Cumhuriyetine yerleşmişlerdir. Bugün son iki
yüz yıllık gelişmelerden dolayı Türkiye’ye gelmek zorunda kalan Doğu
Türkistanlıların kimi bölgede beşinci nesilleri, kimi bölgede sekizinci
nesilleri yaşamaktadır. Böylece Türkiye bölgeyle hâlâ yakın akrabalıkları bulunan bir nüfusa da sahiptir. Bütün bunlar Türkiye’nin Doğu
Türkistan’la sosyal ve kültürel bir bağı olduğunu göstermektedir.
Çin Halk Cumhuriyeti bu bağı hem kendi vatandaşı olan Türkler
hem de Türkiye aleyhine kullanmaya çalışmaktadır. Kendi vatandaşı
olan Uygur, Kazak ve Kırgızları ayrılıkçılıkla ve İslamcı terörle suçlayan Çin, Türkiye’nin de ayrılıkçılara destek verdiğini iddia etmektedir.
Türkiye-Çin ilişkilerinde Doğu Türkistan meselesi iki ülke açısından da en önemli konu ve çatışma alanı olarak öne çıkmaktadır. Bu konuda iki ülke arasında imzalanan suçluların iade anlaşması Türkiye’nin
gündemine gelmiş ve kamuoyunda büyük bir tepkiyle karşılanmıştır.
İkili ilişkiler çerçevesinde başka ülkelerle de yapılan bu tip bir anlaşmayı Çin Halk Cumhuriyeti farklı amaçlarla kullanabilir. Bugüne kadar
Çin, Türkiye ile olan iyi ilişkilerini Doğu Türkistan Türklerine yönelik
“Türkiye, sizi terk etti” propagandasıyla kullanmıştır. Bu anlaşmayı bir
yandan Türkiye’ye sığınmış ama suça bulaşmamış kişileri istemek için
bir araç olarak kullanacağı, diğer yandan kendi iç propagandasında kullanacağı dikkate alınmalıdır.
Çin Halk Cumhuriyeti’nin son yıllarda Doğu Türkistan’da insan
haklarını ihlal eden uygulamaları, bu meseleyi ikili bir mesele olmaktan çıkarmış, küresel bir mesele hâline getirmiştir. Avrupa ülkeleri,
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Japonya, ABD ve Kanada, Çin’in insan haklarına aykırı tutumlarını
Doğu Türkistan bağlamında daha fazla dile getirmeye başlamışlardır.
Bu konuda İngiltere’nin başını çektiği bir demokratik ülkeler platformu dahi oluşturulmuş, fakat Türkiye bunun dışında kalmıştır. Türkiye
bir yandan Batılı ülkelerin bu meseleyi Çin’e karşı bir koz olarak ellerinde tuttuklarının bilincinde olmalıdır. Yani Batılı ülkelerin nihai
amacı Doğu Türkistan’daki insan hakları ihlallerine son vermek değil,
Çin’den daha fazla çıkar elde edebilmektir. Türkiye açısından ise Çin’in
Doğu Türkistan’da insan haklarına uygun politikalar uygulaması daha
hayati bir önem taşımaktadır. Bu sebeple, Doğu Türkistan’daki insan
hakları ihlallerinin engellenmesine yönelik ikna edici bir diyalog kurulması şarttır.

Yatırım

Türkiye büyük ölçekli yatırımlar için genellikle dış finansman
arayan bir ülke konumundadır. Bu sebeple sürekli ülkeye yabancı yatırımcı çekme ihtiyacı duymaktadır. Fakat ülkenin kırılgan ekonomik
yapısı, dış sermayeyi ürkütmekte ve bu anlamda Türkiye istediği yatırımı cezbedememektedir. Üstelik Batı ülkeleri bu tip yatırımlarını genellikle siyasi şartlara da bağlamaktadırlar. Böylece Batı ile ekonomik
ilişkilerimiz siyasi alanı da etkilemektedir. Bu sebeple Türkiye, Batı dışı
ülkelerden finansman arayışına yönelmiştir.
Çin Halk Cumhuriyeti, uzun yıllar kalkınma politikaları ile üretim fazlasını kendi altyapı yatırımlarında kullanmıştı. Hızlı büyüme
sonucunda, üretim fazlasını artık kendi ülkesi içinde değil, yabancı
ülkelerde değerlendirebilecek hâle geldi. Diğer yandan artık sadece
ülke içi yatırımlarla ekonomik büyümesini devam ettiremeyeceğini,
yabancı ülkelere yatırımlarla ekonomisinin desteklenmesi gerektiğini
düşünüyor. Bu sebeple Türkiye’nin tersine Çin Halk Cumhuriyeti, yatırım yapmak için yabancı ülke arayışında bulunuyor. Daha düşük faizli
krediler ve yatırımlar için daha düşük ücret teklifleri Çin yatırımlarının
cazip noktalarını oluşturuyor.
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Ayrıca Batı ülkelerinin siyasi şartları gibi Çin’in de şartları var.
Her iki taraf da bir ülkeye kredi sağladıklarında, o krediyle alınacak
ürünün veya hizmetin yine kendilerinden alınmasını şart koşuyorlar.
Diğer yandan her iki taraf, siyasi şartlar da talep ediyor. Batı’nın siyasi
şartları doğrudan Türkiye’nin yapısına yönelik yakın tehditler içeren
şartlar olabiliyor. Çin’in şartları ise daha çok Türkiye’nin Doğu Türkistan konusunda Çin’in politikalarına destek olmasını sağlama veya en
azından bu konuda sessiz kalmasına yöneliyor.
Diğer yandan Çin’in daha etkin olduğu ülkelerde de Batı ülkelerine benzer uygulamalara giriştiği, söz konusu ülkelerin borçlarına
karşılık toprak ve limanların sahipliğini aldığı görülüyor.17 Bazı ülkelerde zaten gerçekleşmiş olan bu tehlike şimdi Kırgızistan’da kendisini
gösteriyor. Kırgızistan, Çin’e ödeyemeyeceği bir meblağı borçlanmış
durumdadır.

Teknoloji

Yönetimler teknolojik altyapıya ve yatırımlara önem vermediği
için Türkiye, bugün bir teknoloji ithalatçısı durumuna düşmüştür. Çin
Halk Cumhuriyeti, bu alanda bilinçli bir politika uygulayarak 30 yıl
içinde kendi küresel teknoloji şirketlerini yaratmıştır.
Türkiye, bu konuda başlangıç noktası olarak Çin’in başlangıç noktasından daha ileridedir. Yani bilinçli bir politika uygulanması hâlinde
Türkiye’nin uluslararası teknoloji şirketleri yaratma süresi 30 yıldan
daha kısa sürecektir. Bu konuda yetişmiş beyin gücü de bulunmaktadır. Türkiye, eğitim, kültür ve ekonomi alanlarında entegre bir politika
uygulamak suretiyle beyin göçünü tersine çevirmelidir.
Mevcut durumda Türkiye, yurtdışından yapılacak teknolojik yatırımlara ve teknoloji transferine ihtiyaç duymaktadır. Bu ihtiyaç kendisini en belirgin olarak silah teknolojilerinde göstermektedir. Birçok
alanda Batılı ülkeler pazar kaybetmemek için teknolojik yatırımlarını
17

İskender Öksüz, Görünmez Savaş, MİSAK, 13.07.2020.
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son ürünlerle sınırlandırmakta ve teknoloji transferine yanaşmamaktadırlar. Türkiye, teknoloji transferi sağlamak için Rusya, Güney Kore ve
Çin alternatiflerini de zaman içinde araştırmıştır. Bunlardan Çin Halk
Cumhuriyeti, son zamanlarda yapmış olduğu atılımlarla teknoloji ihracına isteklidir.
Çin, teknolojik ürün ve hizmetleri daha ucuz sunmasıyla uluslararası alanda öne çıkmaktadır. Bu anlamda Türkiye’nin teknolojik yatırım ihtiyacı için bu ülkenin de bir alternatif olarak ortaya çıktığı söylenebilir. Diğer yandan Çin’in birçok ülkede 5G teknolojileri için altyapı
yatırımlarına giriştiği görülmektedir. Böyle bir altyapının yurtdışı bir
güç tarafından yapılması olumlu bir gelişme değildir. Türkiye’de de
teknolojik altyapı yatırımlarında buna dikkat edilmelidir.

Turizm

Türkiye, ciddi bir gelir kaynağı olarak turizme özel bir önem
vermektedir. Bacasız sanayi olarak nitelendirilen turizm sektörü Türkiye’de çok gelişmiştir. Ancak bu alanda diğer Akdeniz ülkeleriyle bir
rekabet içindedir. Türkiye’nin turizm hassasiyetini Çin Halk Cumhuriyeti de bilmektedir. Bu sebeple, Çin ile Türkiye arasında halledilmesi gereken meseleler olduğunda turizm konusu sık sık bir vaat olarak
gündeme gelmektedir.18 Bunun en önemli örneği, 2000 yılında Çin’in
Rusya’dan satın aldığı uçak gemisini Boğazlardan geçirme meselesidir.
Uçak gemisinin geçişi meselesi, Çin ile Türkiye arasında önemli bir
müzakere konusu olmuş, bu durum kamuoyunda da yoğun bir şekilde
tartışılmıştır. “Bir milyon Çinli turist” söylemi bu dönemde ortaya çıkmıştır.19 Çin Halk Cumhuriyeti, kendi vatandaşları için turizm hedef
18

19
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Yılda 1 milyon Çinli turist Türkiye’ye gelecek, NTV, 12.11.2016. Çinli turist sayısında son 10 yılda %537 artış oldu, Hürriyet Gazetesi,
11.06.2019. ‘Ali Pay’e izin çıksın, 1 milyon Çinli turist gelir!, Dünya Gazetesi, 05.08.2019.
Çin’den Türkiye’ye iki kazık, Hürriyet Gazetesi, 25.09.2012. 11 yılda ne
Varyag kaldı ne de Çinli turist gördük, Star Gazetesi, 26.09.2012.

ülkeleri arasında zaman zaman Türkiye’yi göstermişse de “bir milyon
Çinli turist” söylemi sadece bir slogan olarak kalmıştır. Aradan geçen
yirmi yılda Türkiye’ye gelen Çinli turist sayısı bu slogandaki sayıya ve
hatta bunun yarısına da ulaşmadı. Salgın yılı 2020 hariç tutulduğunda
son yıllardaki istatistiklere bakıldığında Türkiye’ye gelen Çinli turist
sayısı, ülkenin toplam turist sayısının sadece % 1’ini oluşturmaktadır.20
Türkiye Cumhuriyeti hükümetleri 2000 yılından bugüne Çin’e önemli
bir turizm kaynak ülkesi olarak bakmaktadırlar.

Ticaret

Uluslararası ticaret Türkiye’nin aktif konularından biridir. Genellikle başka ülkelerle ilişkilerde ticaretin arttırılması görüşmelere bir
gündem maddesi olarak girmektedir. Ekonomik ilişkilerde Türkiye’nin
sadece ticaretin arttırılmasına yoğunlaşırken ithalat ve ihracat dengesini çok gözetmediği izlenimi oluşmuştur. Bu izlenim Çin’le ilişkilerde söylemde değişmiş, ama olguda bir değişiklik olmamıştır. Türkiye,
Çin Halk Cumhuriyeti ile temaslarında uzun süredir ticaret dengesinin
daha âdil olması gerektiğini görüşme konuları arasında belirtmektedir.
Çin Halk Cumhuriyeti’nin genel politikası ise bu konuda Türkiye’nin
hedeflerinin tersinedir. Çünkü Çin, kalkınma hamlesine başladığında
ihracata dayalı modeli benimsemiştir. Buradaki temel, Çin Halk Cumhuriyeti’nin dış ticarette hep fazla vermesi üzerine kuruludur. Bugün
Çin dış ticaretten en çok kazanan ülke konumundadır. Türkiye-Çin
Ticaret Açığı tablosundan görüldüğü üzere Çin ile ticari ilişkilerde
2014’e kadar Türkiye’nin ticari açığı sürekli artarak 15,6 milyar seviyesine ulaşmıştır. 2015’teki ticaret açığının da yine aynı düzeyde olduğu
görülmektedir. Bu tarihten sonra Türkiye’nin Çin ticaretinde verdiği
açık 14 milyar seviyesine düşerek bu seviyede devam etmiştir.

20

2019’da Türkiye’ye hangi ülkeden kaç turist geldi?, Turizm Güncel,
31.01.2020.
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Trademap.org verilerine göre düzenlenmiştir.
Ticari ilişkilerde Türkiye Cumhuriyeti hükümetlerinin sadece ticari hacmin artmasına odaklanmaları, ticaret dengesi politikasının ise
bir söylemden öteye gitmediği bu seyirden de anlaşılmaktadır. Ticaret
açığında 2015’teki zirveden sonra görülen küçük düşüş özel bir politikanın sonucu değil, Çin ticaret fazlasının genel olarak azalmasıyla
ilgilidir. 2019’da ise Çin’in dünya ile ticaretinde ticaret fazlası yeniden
artmaya başlamıştır. Henüz 2020 verileri belli olmadığı için salgın sürecinin ticaret üzerindeki etkileri ölçülebilir hâle gelmemiştir.
Çin ile ticari ilişkilerdeki genel seyir sürekli olarak Çin’e karşı açık
vermek, üstelik bu açığın giderek artması şeklindedir. Türkiye dünya
ile ticaretinde Çin’in tersine genel olarak açık veren bir ülke olduğundan bu durum Türkiye açısından sürdürülebilir değildir.

Tarihî İpek Yolu’nun Canlandırılmasından
Kuşak-Yol İnisiyatifine

Sovyetler Birliği’nin yıkılmasında itibaren, tarihî İpek Yolu’nun
yeniden oluşup oluşmayacağı bir gündem maddesi hâline geldi. Türkiye de yeni bağımsız ülkelerle ilişkilerinde tarihî İpek Yolu’nun can42

landırılmasını hedefleri arasında bir politika olarak ortaya koydu. Türkiye’nin dış politika hedefleri arasında yer alan Yeni İpek Yolu projesi,
Türkistan’daki ve Güney Kafkasya’daki devletlerle ulaşım ve ticaret
ağını güçlendirme esasına dayanıyordu.
2013’ün sonundan itibaren Çin Halk Cumhuriyeti, Kuşak-Yol
İnisiyatifini ilan etti. Çin, bu iddialı projesiyle Türkiye’nin tarihî İpek
Yolunu canlandırma siyasetinden çok daha kapsamlı bir girişime atıldı. Ayrıca Türkiye, kendi projesi ile ilgili planlı adımlar atmak yerine
olayların akışına göre hareket ederken, Çin Halk Cumhuriyeti kendi
projesinde planlar ve hedefler ortaya koydu. Diğer yandan ekonomik
avantajını da kullanarak bu inisiyatife büyük bir ekonomik kaynak ayırdı. Bunun sonucunda Türkiye, âdeta kendi özgün projesini Çin’in Kuşak-Yol İnisiyatifinin bir alt bileşeni olarak görmeye başladı. Nitekim
Türk Dışişleri de artık İpek Yolu projesini Kuşak-Yol İnisiyatifi bağlamında anlatmaktadır.21 Buradan aslında bir Çin projesi olan Kuşak-Yol
İnisiyatifinde Türkiye’nin Orta Koridoru oluşturmaya çok istekli olduğu görülmektedir.
Kuşak-Yol İnisiyatifinde Orta Koridor’daki gelişmelere bakıldığında Çin’den yola çıkan bir ihracat treni, Kasım 2019’da Türkiye’den
geçerek Avrupa’ya ulaştı.22 Türkiye de Aralık 2020’de Çin’e ilk ihraç
malları taşıyan trenini gönderdi.23 Böylece Türkiye’nin bir yandan
Çin-Avrupa ticaretinde bir transit ülke, diğer yandan da Çin’le ticareti
geliştiren bir ülke olmayı hedeflediği görülmektedir. Fakat genellikle
Çin ile Türkiye’nin Avrupa’ya ihraç ürünleri benzerdir. Bu anlamda
iki ülke Avrupa ticaretinde bir rekabet içerisindedir. Avrupa ile ticarette Çin’in üstünlüğü ucuzluk, Türkiye’nin üstünlüğü ise yakınlıktır.
Türkiye’nin Orta Koridor ile Çin-Avrupa ticaretini yakınlaştırması bu
durumda kendi Avrupa ticaretine sekte vuracak bir gelişim olarak görülmektedir.
21
22
23

Türkiye’nin Çok Taraflı Ulaştırma Politikası, TC Dışişleri Bakanlığı.
Demir İpek Yolu’ndan ilk tren Türkiye’de, Milliyet Gazetesi, 03.11.2019.
Çin’e ilk ihracat treni Şian kentine vardı, Bloomberg HT, 23.12.2020.
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Diğer yandan Çin açısından bakıldığında Orta Koridor, Çin-Avrupa kara bağlantısının ana ulaşım hat tı olarak görülmemektedir. Çin,
Rusya’dan geçen Kuzey Koridorunu daha verimli bulmaktadır. Orta
Koridor, Çin’den ziyade Güney Kafkasya ülkeleri ile Türkiye’nin daha
çok gündemindedir. Avrupa ticaretindeki rekabet açısından düşünüldüğünde, Çin benzer yakınlaşmayı Kuzey Koridoru vasıtasıyla sağlayabilecektir. Dolayısıyla Orta Koridor olmasa da Avrupa ticaretinde
Çin ile Türkiye arasındaki rekabette Çin, uzaklık dezavantajını büyük
ölçüde ortadan kaldıracaktır.
Türkiye ise Avrupa ile ticaret rekabetinden ziyade, kendi ticaret
ortaklarını çeşitlendirme siyaseti çerçevesinde Çin’i bir ihraç ürünleri pazarı olarak görmektedir. Orta Koridorun aktifleştirilerek Aralık
ayında Çin’e ihraç treni gönderilmesi bu hedefin bir parçası olarak beliriyor. Ticaret bölümünde değinildiği üzere Türkiye, Çin ile ticaretinde
sürekli açık vermekte ve bunun tersine döneceği yönünde bir emare
görünmemektedir. Bu hamle ile bu durum tersine çevrilebilir mi henüz belirsizdir. Fakat Çin’in Avrupa’ya ticaret ürünlerini daha kısa zamanda götürüyor olabilmesi, Türkiye’nin Avrupa pazarında kayıplarına sebep olabilecektir.
Kuşak-Yol İnisiyatifi ekonomik temelli bir girişim olarak ortaya
atılsa da ilgili politika belgelerinde bu girişime katılan bütün ülkelerde
sosyal ve kültürel değişime de ön ayak olacağı belirtilmektedir. Çin’in
güzergâh ülkelerine bol altyapı yatırımında bulunduğu, Çin şirketlerinin projelerinde Çinli işçileri istihdam ettiği gibi özellikler de dikkate
alınarak Çin’in başını çektiği bu girişimin fırsat-tehdit değerlendirmesi
dikkatli bir şekilde yapılmalıdır.

Büyük Güç ilişkisi

Çin Halk Cumhuriyeti’nin bir süper güç adayı olarak belirmesi,
Türkiye’nin de önemli bir bölgesel güç olması, ilişkileri ikili çerçeveden çıkarmaktadır. Ayrıca Çin’in Kuşak-Yol İnisiyatifi, Çin tipi bir
küresel sistem yaratmanın birinci derecedeki araçlarından biridir. Bu
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kapsamda Türkiye’nin yakın çevresindeki gelişmelerde, Çin’in giderek
daha fazla kendini gösterdiği ve buralara yönelik de politikalar geliştirdiği görülmektedir. Dolayısıyla Türkiye’nin yakın çevresi de Çin ile
ilişkilerde dikkate alınması gereken bir unsur olarak görülmektedir.
a. Batı Asya
Çin Halk Cumhuriyeti, uzun zaman kendisini doğrudan ilgilendirmeyen küresel konularda, genellikle, diğer büyük güçlerin fikir
beyan etmesini beklemiş, sonra da genel konsensüse uyma eğilimi
göstermişti. Bunun yanında son on yıla kadar küresel meseleler üzerinde kendi siyasetini dünya önünde açık bir şekilde ortaya koymadı.
ABD’nin önce teröre karşı savaş, sonrasında ise Irak savaşı çerçevesinde ileri sürdüğü Genişletilmiş Ortadoğu Projesi’ne de ilk başlarda sadece kendi enerji yollarının güvenliği açısından yaklaştı.
Teröre karşı savaşın başladığı 2001 yılında Çin, en büyük petrol
ihtiyacını İran’dan karşılıyordu. Söz konusu yılda Çin’in petrol ithalatında İran’ın payı % 12 idi. Bölgedeki diğer bir ülke olan Suudi Arabistan’ın payı da % 11’e yakındı.24 Bu anlamda Çin, o yıllarda bölgeye
petrol ve enerji yollarının güvenliği açısından bakıyor ve küresel meselelere fazla girmiyordu. Suriye’de iç savaşın başlamasından sonra ise
bölgeye özel yetkili elçi göndermek ve zaman zaman bölge konularıyla ilgili çeşitli deklarasyonlar ilan etmek gibi girişimleri oldu. Böylece
kendiyle doğrudan ilgisi olmayan uluslararası meselelerde daha fazla
müdahil olmanın adımlarını attı. 2013’ten itibaren ise ortaya attığı Kuşak-Yol İnisiyatifi ile artık Batı Asya ve hatta Doğu Akdeniz’le daha fazla ilgilenmeye başladı. Bu anlamda bölgede henüz diğerleri kadar fark
edilmese de bir oyuncu potansiyelini sürdürmektedir.
Suriye iç savaşı bağlamında bakıldığında, bu karışıklıklar başla24

2001 yılında Çin’in toplam petrol ithalat harcaması 17.516.515.000
ABD Doları idi. Bu miktarın 2.162.742.000 ABD Doları İran’dan;
1.610.992.000 ABD Doları da Suudi Arabistan’dan yapılan ithalattı. Kaynak: Trademap.org
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madan önce Çin’in bu ülkede bazı yatırımlarının olduğu ve işçilerinin
bulunduğu görülür. Karışıklıklarla birlikte Çin buradaki yatırımlarını
sonlandırmak ve vatandaşlarını tahliye etmek zorunda kaldı. İç savaşın
yoğunlaştığı yıllarda ortaya çıkan köktendinci terör, neredeyse Müslüman nüfusa sahip bütün ülkelerde ilginç bir propaganda ağı kurdu. Bu
propaganda ile hiç tahmin edilmeyecek ülkelerden Suriye’ye yabancı
savaşçılar geldi. Birçok ülkede propaganda ağı kurulması, bundan etkilenen gençlerin birçok ülke sınırlarını aşarak Suriye’ye kadar ulaşabilmeleri, şüphesiz birçok istihbarat örgütünün bu propagandayı kendi
hesaplarına kullandıklarının bir göstergesiydi. Bu süreçte Çin, bu terör
örgütlerinin Doğu Türkistan’da sempatizanlarının bulunduğu, hatta
bunların kaçarak Suriye’deki çatışmalara katıldığını söyledi.25 Gerçekten de Suriye’de birçok ülkeden olduğu gibi Çin’den de kaçarak gelenlerin savaştığı görüldü. Fakat Çin Halk Cumhuriyeti, diğer ülkelerin
aksine katı bir sınır güvenliğine ve ülke içinde sıkı bir kontrol mekanizmasına sahiptir. Bu kontrol mekanizmasının en sıkı olduğu yer de
Doğu Türkistan’dır. Bu sebeple Çin’in devlet makamlarından habersiz,
Doğu Türkistan’da insanların kandırılması, hatta bunların Çin sınırlarını aşırarak Suriye’ye kadar götürülebilmeleri mümkün görünmemektedir. Çin Halk Cumhuriyeti, 2001’de İkiz Kuleler saldırısı olduğunda,
Uygurları uluslararası terörist etiketiyle kabul ettirmek istediği gibi, on
küsur yıl sonra Suriye’deki yabancı savaşçılar arasında bulunan Uygurları göstererek bu iddiasını kanıtlamaya çalışmıştır.
Çin, Batı Asya’da bir yandan petrol ve enerji yollarının güvenliğini sağlamak istemekte, bir yandan kendi iç bünyesinde sorun olarak
gördüğü unsurlardan kurtulmanın yollarını yapmakta, bir yandan da
Kuşak-Yol İnisiyatifi çerçevesinde küresel girişiminin bir ayağını kurmaya çalışmaktadır.
Türkiye için ise bölgedeki gelişmeler sınır güvenliğinin çok ötesi25
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ne geçmiş, âdeta bir beka meselesi hâlini almıştır. Bölgede diğer büyük
güçler ABD ve Rusya’nın da kendine göre hesapları vardır. Her ikisinin
de Türkiye aleyhine faaliyetleri görülmektedir. Bunlardan ABD, açıkça Türkiye aleyhindeki terör örgütlerine yardım etmekte ve Türkiye
aleyhine bir garnizon devletinin altyapısını hazırlamaktadır. Rusya,
Suriye’de ABD’ye göre Türkiye’nin çıkarlarına daha çok önem veriyor
görünmesine rağmen Türkiye aleyhindeki yapıları örtülü olarak desteklemektedir. Ayrıca Suriye yönetimi üzerinden sık sık Türk birliklerine saldırıları da organize etmektedir. Burada Çin Halk Cumhuriyeti’nin görünürlüğü olmasa da gayrı resmî söylemlerinde kendi Doğu
Türkistan sorunu ile Türkiye’deki ayrılıkçılık sorunları arasında paralellik kurmakta, böylece Türkiye’yi Doğu Türkistan konusunda sessiz
kalmaya ikna edeceğini düşünmektedir.
b. Türk Dünyası
Sovyetler Birliği’nin dağılması ve yeni cumhuriyetlerin ortaya çıkmasını Çin Halk Cumhuriyeti kendisi açısından ciddi bir tehdit olarak
algılamıştı. 1995’ten itibaren giriştiği proaktif politika ile bu tehdidi
fırsata çevirme yoluna gitti. Böylece bölgede Kazakistan, Kırgızistan
ve Tacikistan’ı içeren Şangay Forumu ve devamında Özbekistan’ın da
katılmasıyla Şangay İş Birliği Örgütünün kurulmasında öncü oldu.
Ekonomik anlamda bavul ticareti yoluyla ucuz mallarla Türk cumhuriyetleri pazarlarında büyük bir hacme ulaştı. Günümüzde ticari ilişkiler,
bavul ticaretini büyük ölçüde aştı ve Çin şirketleri de Türk cumhuriyetleri pazarlarında yer edindiler.
İlk yıllarda Türk Cumhuriyetlerinin önündeki problemlerden biri
dünya bağlantılarını Rusya üzerinden sağlamak zorunda kalmalarıydı.
Rusya dışında batı, güney ve doğu yollarını açabilmek bu devletlerin
öncelikli politikalarındandı. Batı yolunda Hazar güzergâhında, Ermenistan’ın Dağlık Karabağ’ı işgali sonucu oluşan istikrarsızlık vardı.
İran güzergâhı ise İran’ın uğradığı ambargolar sebebiyle çok açık bir
yol değildi. Güney yolunda Afganistan-Pakistan güzergâhı ile yine İran
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güzergâhı vardı. Burada yıllara yayılan istikrarsızlık bu güzergâhları da
problemli hâle getirdi.
Doğu yolundaki Çin, enerji ihtiyacını bölge ülkelerinden özellikle Kazakistan ve Türkmenistan’dan karşılama yoluna gitti. Kuşak-Yol
İnisiyatifi ile de bölgeyle ekonomik ilişkilerini yoğunlaştırdı. Bugün,
Türk cumhuriyetlerinde büyük altyapı yatırımlarına imza atıyor.
Diğer yandan Çin Halk Cumhuriyeti, bu ülkelerde bulunan Doğu
Türkistan kökenli topluluklar üzerine kendi devletlerinin baskı uygulamasını istiyor. Çin’in Doğu Türkistan’daki son uygulamaları üzerine
bu ülkelerde zaman zaman protestolar olmuştur.26 Başlangıçta bu protestolara ses çıkarmayan ülkeler, daha sonra Çin baskısıyla bunları engelleme yoluna gittiler.
Bugün Kuşak-Yol İnisiyatifi, Çin tarafından ekonomik anlamda
Türk cumhuriyetleri için bir fırsat olarak sunuluyor. Ancak Çin ile böl26
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ge ülkeleri arasındaki ekonomik büyüklük ve üretim hacmi farkı, bu
ülkeler için yeni bir ekonomik bağımlılığın ortaya çıkması tehdidini
de barındırıyor. Çin Halk Cumhuriyeti, Kuşak-Yol İnisiyatifi içerisinde
bölgeyi bir transit güzergâh olarak görmekte ve bölge ülkelerine edilgen bir rol biçmektedir. Çin’in yakın komşularına bakıldığında ekonomik güç dengesizliğinin en çok Çin’in batısında ve kuzeyinde yer
alan bölgelerde olduğu görülüyor. Bu dengesizlik, Moğolistan da dâhil
olmak üzere bölge ülkelerinin önünde önemli bir problem olarak duruyor.
Türkiye açısından Türk dünyası, tarihî, sosyal ve kültürel bağlarıyla en önemli coğrafyalardan birini oluşturuyor. Çin hem büyük
üretim potansiyeli ile hem bölgeye yakın olması ile hem de Kuşak-Yol
İnisiyatifi ile bölgede Türkiye’nin önüne geçerek büyük bir oyuncu
hâline gelmiştir. İlk yıllarda ekonomik olarak Rusya’nın baskın olduğu coğrafyada, şimdi yeni bir baskın güç ortaya çıkmaktadır. Türkiye,
bölge ülkelerinin ekonomik ve ulaşım seçeneklerinin çeşitlendirilmesi
yönünde politikalar geliştirmeli, bölgenin iki başat gücün arka bahçesi
hâline dönüşmesini engellemelidir. Bu doğrultuda Türkiye ile rekabet
içerisinde olmayan ve bölgedeki kaynaklara muhtaç, Japonya ve Kore
gibi ülkelerle bölgeye yönelik işbirlikleri düşünülmelidir. Türk Keneşi,
bu ilişkilerin oluşturulması için önemli bir zemin sağlamaktadır.
c. Balkanlar
Balkanlar, Türkiye açısından hem devlet katında hem de sosyal
anlamda en önemli bölgeyi oluşturmaktadır. Türkiye’yle Balkanlar arasında tarihî ve kültürel bağlar güçlüdür. Ayrıca bölge, Türkiye’nin en
büyük ticaretinin olduğu Avrupa’ya çıkış yoludur. Türkiye, 1990’dan
sonra Balkanlarda gittikçe yükselen bir ivme yakalamıştır. Fakat
21. Yüzyılın başlangıcından itibaren Avrupa Birliği genişlemesiyle bölgede başka dinamikler güç kazanmıştır. Bu değişiklik bölge
için kullanılan terimlerden de takip edilebilmektedir. Avrupa Birliği
belgelerinde ve bu ülkelerin popüler yayınlarında bölge için kullanı-
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lan Güneydoğu Avrupa terimi Balkanlar terimi aleyhine bir yaygınlık
kazanmaya başlamıştır. Diğer yandan 1990’larda Balkanlarda sıkışan
Yunanistan, son 20 yılda bu geri gidişi tersine çevirerek etkinliğini arttırmıştır.
Türkiye’nin bu yakın coğrafyasında Çin’in de etkinliği artmaktadır. Daha Kuşak-Yol İnisiyatifinin resmen ilanından önce dahi, Yunanistan’daki Pire limanını bir Çin şirketi işletmeye başlamıştır. Pire
limanına yapılan yatırımlarla, burası Çin’in Avrupa Birliği ülkeleri ile
ticaretinin ana geçiş noktalarından biri hâline gelmiştir.27 Diğer yandan yine Çin mallarının hızlıca Avrupa’ya ulaşması için diğer projeler
de hayata geçirilmiştir. Bunlar arasında Karadağ’daki Bar limanının bir
otoyoluyla Belgrad’a bağlanması ve Budapeşte ili Belgrad arasında bir
demir yolu inşası vardır.28 Bu projelerin dağılımından da anlaşılacağı
üzere Çin Halk Cumhuriyeti, Balkanları da tıpkı Türkistan bölgesi gibi
Avrupa’ya hızlı mal ulaştırmanın önemli bir ayağı olarak görmektedir.
Çin’in Balkanlarda bir ekonomik oyuncu olarak ortaya çıkması,
kendisini ekonomik çıkarları gereği bölge siyasetinde de aktif bir rol
almaya zorlayabilir.
ç. Rusya
Rusya, bugün dünya güç mücadelesinde önemli bir aktör hüviyetindedir. 1995’te başlatılan Şanghay Forumundan itibaren Çin ile işbirliği içerisindedir. Diğer yandan Türkiye’yle de inişli çıkışlı bir ilişkisi
vardır. Rusya ile Çin zaman zaman ABD ve Avrupa’ya karşı birbirlerine
27

28
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daha yakın işbirliği içerisine girmektedir, fakat her iki ülkenin de kendine göre farklı stratejileri bulunmaktadır.
Şanghay İş Birliği Örgütü, Rusya ile Çin arasındaki ilişkilerin temelini oluştururken, Çin’in Orta Asya’da giderek daha büyük bir aktör
olması, Rusya’nın işine gelmemektedir. Bu sebeple Rusya eski Sovyet
cumhuriyetlerini kapsayan bir serbest ticaret bölgesi tasarladı. Avrasya
Ekonomik Birliği ile bu serbest ticaret bölgesi kurumsal bir hâle geldi.
Avrasya Ekonomik Birliğine bölge ülkelerinin tamamı üye olmasa da
birçoğu ile serbest ticaret antlaşması hayata geçti. Böylece adeta Şangay İş Birliği Örgütü içerisinde birbirine daha yakın bağları olan ayrı
bir grup kurdu.
Diğer yandan 19. yüzyılda imzalanmış ve Çin Halk Cumhuriyeti
tarafından “eşitsiz” sıfatıyla anılan antlaşmalar, Çin hafızasında önemli
bir yer tutmaktadır. Çin açısından bakıldığında o zamanki eşitsiz antlaşmaların birçoğu gündemden kalkmış ve Çin, 19. yüzyıldaki kayıplarının büyük bir bölümünü telâfi etmiştir. Bu doğrultuda, yakın zamanda Hong Kong’un özerkliğine son vermenin de ilk adımlarını atmıştır.
Ancak Çin’in hâlâ eşitsiz antlaşmalarla kayıpta olduğunu düşündüğü
bölgeler vardır. Bu bölgelerin en önemlisi Rusya ile olan sınırlardır. Sibirya’daki nüfus yoğunluğunun az olması ve Çin’in de bu bölgede yoğun ekonomik aktivitelerde bulunması, ayrıca bölgede Çinli işçilerin
çoğalması, ileride iki ülke arasında bir sorun olma potansiyelini barındırmaktadır.
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TÜRKİYE’NİN
DÜNYADAKİ İLİŞKİLERİNDE
ÇİN
Soğuk Savaşın bitmesiyle iki kutuplu dünya düzeni de sona erdi.
ABD, yeni dünya düzeninin kendi jandarmalığında tek kutba dayanacağını öngördü. Çin ise yeni dünya düzeninin çok kutuplu olması
gerektiğini, tek kutbu savunmanın doğru olmadığını iddia etti. 19912001 arası ABD, yakaladığı orantısız güçle uluslararası kuruluşları
kendi liderliğinde yönlendirdi ve tek kutupluluğu uluslararası hukuk
kurallarının sınırları içerisinde uyguladı. Ancak 2001-2003 arası geçiş
döneminden itibaren ABD, uluslararası hukuk normlarının dışına çıkarak tek kutupluluğu tek taraflı emrivakilerle ve silah gücüyle uygulamaya çalıştı. Bu durum, ABD karşısında tepkinin kuvvetlenmesine yol
açtı. Bir yandan Rusya hem güç kazanıp hem ABD karşısında konumlanırken diğer yandan Çin Halk Cumhuriyeti, uluslararası alanda çok
da işlere karışmadan potansiyel gücünü aktif hâle dönüştürdü.
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2008 kriziyle ABD ve Avrupa ciddi bir küçülme yaşarken Çin, yavaşlayarak da olsa büyümesini devam ettirdi. Diğer yandan mali açıdan
sıkışmış Avrupa ülkelerinde birçok şirketi satın aldı veya ortak oldu.
Giriştiği teknoloji ve uluslararası ticaret atağı ile de küresel teknoloji
şirketlerini yarattı. Rusya’nın tekrar güçlenerek Batı karşısında konumlanması ve Çin’in yeni bir süper güç olarak ortaya çıkması ile ABD’nin
iddia ettiği tek kutupluluk büyük oranda sona erdi.
Çin Halk Cumhuriyeti’nin büyüme ve gelişme sürecinde Batı
dünyasındaki özgürlükleri, Batı dünyasının aleyhinde kullandığı görülmektedir. Avrupa ve ABD ile ilişkilerine bakıldığında bu ülkelerin
liberal yasalarının yabancı şirketlere vermiş olduğu haklardan sonuna
kadar faydalanan Çin, aynı esnekliği kendi ülkesinde bu ülkelerin firmalarına göstermemiştir. Bu ülkelerin de böyle bir talebinin olduğu
şüphelidir. Fakat son otuz yıllık sürede ABD ve Avrupa’daki Çin yatırımlarının, bu ülkeleri etkileme potansiyelinin giderek arttığı bir gerçektir.
Soğuk Savaşın bitiminden bu yana bozulan küresel dengede süper güçler ve bölgesel güçler, yeni düzende kendilerine en avantajlı
pozisyonları kapmak için hamle yapmaktadırlar. Doğu Avrupa’dan itibaren bütün Asya ve Afrika bu küresel kapışmanın alanı hâline geldi.
En sıcak noktalar ise Libya, Akdeniz, Suriye-Irak, Ukrayna, Kafkasya,
Afganistan ve Doğu Asya’dır. Türkiye, en sıcak noktaların önemli bir
kısmının merkezinde yer almaktadır.
Türkiye, NATO kurumu çerçevesinde resmî olarak Batı blokunun
içinde yer almaktadır. Fakat başta ABD olmak üzere, Batı ülkeleri özellikle 2003 Irak savaşından itibaren açıkça Türkiye karşıtı politikalar
izlemeye başlamışlardır. Bugün Türkiye karşıtı politikalar, Adalar Denizinde, Doğu Akdeniz’de, Kıbrıs meselesi ile Suriye ve Irak’ta açıkça
kendini göstermektedir. Bu ülkeler, PKK ve FETÖ gibi terör örgütlerine açık ve kapalı çeşitli yardımlarda bulunmakta ve bu da Türkiye’yi
rahatsız etmektedir. Müttefik ülkelerden gelen dostane olmayan tutuma karşı Türkiye kendi çıkarlarını yeterince savunacak politikalar üre53

tememektedir. Bu sebeple kamuoyunda Batı’ya karşı Rusya veya Çin
kartını oynama gibi fikirler zaman zaman seslendirilmektedir. Fakat
özellikle PKK konusunda Rusya da Batı ülkeleri gibi bir tutum sergilemektedir. Üstelik Batı ülkeleri gibi şeklen dahi olsa PKK’yı terör
örgütleri listesine almamıştır. Diğer yandan Çin Halk Cumhuriyeti,
bölgemizde diğer güçler kadar görünür olmadığı için terör örgütlerine yaklaşımı hususunda kamuoyunda bir bilinmezlik vardır. Halbuki
Çin’e yakın bölgelere bakıldığında Çin’in de tıpkı diğer büyük güçler
gibi terör örgütleri arasında ayrım yaptığı görülür. Nitekim Çin Halk
Cumhuriyeti, Doğu Türkistan İslam Partisi adlı bir örgütün uluslararası terör örgütleri listesine girmesinde aktif rol oynarken bu tutumunun
tersine Hindistan’da faal olan radikal İslamcı bir başka terör örgütünün
bu listeye alınmasını engellemiştir.
Bunun yanında Türkiye, küresel güç olan Rusya ile deniz sınır
komşusudur. Ayrıca Rusya’nın küresel hamlelerinden dolayı güneyindeki ilişkilerde de bu ülkeyi dikkate almak zorundadır. Rusya da kendi
çıkarları açısından bazen Türkiye’yle yakınlaşsa da nihai olarak Türkiye’ye yönelik dostça bir siyaset uygulamamaktadır. Sınırları içindeki
Türk azınlığa yönelik uygulamalar, Kırım’ın işgali, Libya’daki karşıtlık,
Suriye’de ise birlikte görünüp sahada aleyhte tutum ilişkilerimizin zor
yönlerini göstermektedir.
Çin Halk Cumhuriyeti, bölgemize uzak olsa da ekonomik gücünün artması ve Kuşak-Yol İnisiyatifi ile giderek kendini daha yakın
hissettirmeye başlamıştır. Çin, Batı blokundan farklı olarak yakınlaştığı ülkelerle ilişkilerinde ilkesel söylemler kullanmamakta, doğrudan menfaat ilişkisini öne çıkarmaktadır. Bu anlamda Batı bloku, ikili
ilişkilerin içine insan hakları, demokrasi gibi söylemleri karıştırırken
Çin’den böyle bir yaklaşım gelmemektedir. Çin, bu durumu karşılıklı
iç işlere karışmama söylemine dayandırmakta, bu sayede kendisine gelebilecek eleştirilerin de önüne geçmeyi hesap etmektedir.
Uygulamalarından rahatsız olan ülkelerin kendisine yönelik ses
yükseltmelerinin önüne geçmenin diğer bir yöntemi de ekonomik
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gücünü kullanmasıdır. Ekonomiye son bir yıl içerisinde aşı da eklenmiştir. Böylece Çin’in Güney Doğu Asya’daki deniz problemlerinde,
Hong Kong, Tibet, Doğu Türkistan ve İç Moğolistan gibi bölgelerde
uyguladığı baskıcı politikalarında diğer ülkelerin sessiz kalması amaçlanmaktadır.
AB, ABD, İngiltere, Rusya ve Çin Halk Cumhuriyeti karşılaştırmalı olarak ele alındığında bu güçler dünyada kendi etki alanlarını yaratmak için birbirleriyle rekabete veya işbirliğine girme potansiyeline
sahiptir. Türkiye’de hâlâ Soğuk Savaş dönemi söylemleriyle AB, ABD
ve İngiltere’nin emperyalist, Çin ve Rusya’nın ise anti-emperyalist olduğu algısını yayan çevreler bulunmaktadır. Bu algı savaşının bir diğer
yönü de yine Batı blokunun neo-liberal kapitalist, Çin’in ise sosyalist
ekonomik sistem yürüttüğüne yönelik görüşlerin seslendirilmesidir.
Halbuki büyük güç çekişmesinde bunların birbirine karşı durumu
kapitalist demokratik devletlerle devlet kapitalizmini benimsemiş
otokratik devletlerin birbiriyle her zaman rekabet içinde olmayan ilişkisidir. Bu büyük güçlerin çıkarlarını azami seviyeye çıkarmak için birbirleriyle çatışmaları kadar, orta ve küçük güçlerin aleyhine karşılıklı
anlaşmalarla dünyanın geri kalanını paylaşmaları da mümkündür. Bu
sebeple, Türkiye’nin bu güçlerle ilişkilerini birbirine alternatif olarak
değil, birbirini tamamlayıcı olarak düşünmesi gereklidir.
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SONUÇ:
NASIL BİR POLİTİKA?
Türkiye küresel güç mücadelesinin merkezinde yer almaktadır.
Bunun yanında başta Türk Dünyası olmak üzere geniş bir etki alanı da
bulunmaktadır. Türkiye’nin büyük güçlerle ilişkilerini bugün sadece
kendi sınırları dâhilinde bir düşünce çerçevesinde yürütmesi mümkün
değildir. Bu anlamda, Türkistan bölgesinde Çin veya Rusya’ya dayalı
bir hegemonya kurulması, Azerbaycan’ın toprak bütünlüğünü sağlayamaması, Irak ve Suriye’nin parçalanması, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin tanıtılamaması, Türkiye açısından tehdit olarak değerlendirilmeli ve politikalar bu geniş coğrafya esas alınarak oluşturulmalıdır.
Diğer yandan Türkiye Cumhuriyeti’nin, kültüründen ve tarihinden gelen sorumlulukları da vardır. Bu sorumlulukların en başta geleni
başka ülkelerde yaşayan Türk kökenli azınlıkların insanca yaşama haklarının savunucusu olmaktır. Bu bağlamda Rusya’nın Kırım’ı işgali ve
Rus olmayan halklara yönelik baskıları ile Çin Halk Cumhuriyeti’nin
Doğu Türkistan’da uyguladığı insanlık dışı politikalar, Türkiye’nin ilgi
sahasında olmalıdır.
Türkiye, bir yandan çok kutuplu dünyanın gereği olarak, diğer
yandan müttefiklerinden gördüğü tavırlar sebebiyle son zamanlarda
Rusya ve Çin’le daha yakın ilişkiler kurmaya başlamıştır. Batı Bloku
hem Türkiye’ye yönelik kabul edilebilir bir yaklaşım sergilememekte
hem de Rusya ve Çin ile ilişkilerimizden rahatsızlığını belli etmektedir.
Çin’den füze almaya karar vermişken bundan vaz geçilmesi, S-400 ve
F-35 krizleri bu rahatsızlıkların sonuçlarıdır. Fakat, Rusya ve Çin yönetimleri de Batı Bloku ile Türkiye arasındaki gerilimli ilişkilerin farkındadır ve bu farkındalıkla Türkiye çıkarlarına aykırı hamleleri rahatlıkla
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yapabilmektedirler. Batı, Türkiye’ye hem kendi şartlarını dikte etmeye
çalışmakta hem de Türkiye’nin kayıtsız şartsız yanında olmasını beklemektedir. Çin ve Rusya ise Batı’nın bu tavrından bunalan Türkiye’nin
yine kayıtsız şartsız kendileriyle işbirliği yapacağı beklentisine girmişlerdir.
Türkiye’nin dış politikada kendisine en uygun yeni dengeyi tutturamaması ülke içerisinde de kafa karışıklığına yol açmaktadır. Ülke
içinde hem Batı blokunun hem Rusya’nın hem de Çin’in düşmanları ve
taraftarları giderek artmış ve birbirlerini suçlama boyutlarına ulaşmıştır. Bu, sürdürülebilir bir durum değildir. Türkiye, bir yandan NATO
üyeliğini devam ettirmenin diğer yandan yeni iki süper güçle yakın ilişki kurmanın savrulmalara kapılmadan bir yolunu bulmalıdır. Türkiye,
bütün süper güçler için vazgeçilmez bir ortaktır. Ülke yöneticilerinin
de bu vazgeçilmezliği bilip, süper güçlerden birini öbürüne tercih etmeden önümüzdeki yarım asrın politikalarını sağlam bir şekilde belirleme mecburiyeti vardır.
Türkiye hem Çin ile ilişkilerini devam ettirme hem de Çin’i insan hakları ihlallerinden vazgeçirme yollarını bulmalıdır. Türk devleti
ve bürokrasisinin bunu yapabilecek gücü ve tecrübesi vardır. Sonuç
olarak bu ülkeyle ilişkilerimizi aşağıdaki ana esaslar üzerine oturtmak
doğru olacaktır:
•

Uluslararası konularda görüş beyan ederken devlet yetkilileri daha dikkatli bir dil kullanmalıdır. Bu konuda özellikle
dışişleri uzmanlarının dışındaki devlet memurlarının kontrolsüz müdahalelerinden kaçınılmalıdır.

•

Çin Halk Cumhuriyeti’yle ekonomik ve ticari ilişkiler eşit
ilişki temelinde geliştirilmelidir. Bu anlamda tek tek sektörlerin çıkarlarını değil, genel ülke çıkarını dikkate alınmalıdır.
Bu da ülke içi sektörlerin kendilerini bu yönde uyarlamalarına fırsat sağlayacaktır.
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•

Yeni kapitülasyonlar oluşmaması için Çin de dâhil olmak
üzere ülkemize gelecek yatırımların ilkeleri net bir şekilde
belirlenmeli ve ilan edilmelidir.

•

Kuşak-Yol İnsiyatifi’nin tek yönlü bir ulaşım hâline gelmesini
önlemek için ekonomik ve ticari politikalar üretilmelidir. Bu
projenin Türkiye’deki kısmında kontrol tamamen ele alınmalıdır.

•

Çin Halk Cumhuriyeti, başta Doğu Türkistan’da olmak üzere çiğnediği insan hakları ihlallerinden vazgeçmeye teşvik
edilmelidir.

•
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•

Bu doğrultuda bir yandan uluslararası platformlarda
bu insan hakları ihlalleri dillendirmelidir. Fakat özellikle Batılı ülkelerin bu konuya sadece bir koz olarak baktığını da unutmamak gerekir. Batılı ülkelerin
Çin’den alacakları tavizler karşılığında insan hakları
ihlallerini görmezden gelebilecekleri göz önünde bulundurulmalıdır.

•

Türkiye’de ve dünyada Çin’in insan hakları ihlallerini
duyurmaya çalışan sivil toplum kuruluşlarının raporları dikkate alınmalıdır.

•

Diğer yandan Çin hükümetiyle diyalog kanalları da
açık tutulmalıdır. Çin hükümetiyle barışık bir Uygur
toplumunun hem Türkiye ile hem de dünya ile ilişkileri geliştirmede Çin için daha yararlı olacağı bu ülke
yöneticilerine anlatılmalıdır.

Doğu Türkistan’ın Çin-Türkiye ilişkilerinde bir tehdit değil, bir köprü olduğu Çin’e diplomatik dilde anlatılmalıdır.
Doğu Türkistan’la Türkiye arasında geliştirilecek sosyal,
kültürel ve ekonomik ilişkilerin Doğu Türkistan halkını Çin

devletine daha sadık hâle getireceği belirtilmelidir. Doğu
Türkistan’daki Uygur, Kazak, Kırgız ve diğer halkların Türkiye-Çin ilişkisinde aktif rol oynamaları, Asya’nın iki ucundaki
ülkeyi karadan bağlama yolunda önemli olacaktır. Kuşak-Yol
İnisiyatifinin Doğu Türkistan’da insan haklarını ihlal ederek
değil, tam tersine Doğu Türkistan halkının komşu ülkelerle daha fazla ticari, ekonomik ilişkiye girmesini sağlayarak
daha başarılı olabileceğinin altını çizilmelidir. Bunun somut
adımlarından biri Ürümçi’de bir konsolosluk açmaktır. Şu
anki sert durumda Doğu Türkistan’ın Çin ile Türk Cumhuriyetleri arasındaki ilişkilerde kolaylaştırıcı bir rol oynayabileceğinin anlatılması lüks gibi görünmektedir. Fakat bu husus
bıkmadan usanmadan dile getirilmelidir.
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MİLLÎ DÜŞÜNCE MERKEZİ
2008 yılında kurduğumuz Millî Düşünce Merkezi 13 yılı geride
bıraktı. Türkiye Türklerinin yaşadığı büyük badireler karşısında ihtiyaçtan doğan MDM bu süre zarfında Türk Milletinin millî meselelerine vaziyet etti. Dernek çalışmalarının yanı sıra Millî Strateji Araştırma
Kurulu (MİSAK) adıyla bir stratejik araştırma merkezi oluşturuldu.
İki ayrı internet sitesinde Türkiye, Türk Dünyası ve bütün ülkelere yönelik çalışmalar yapılıyor.
MDM Yönetim Kurulu, geniş bir yelpazede hareket etmeye çalışarak toplumun değişik düşünce ve bilim adamlarını bir araya getirmeyi hedefledi. Bu açıdan 1446 STK’nın katılımıyla Türkiye Sivil Toplum
Birliği (Türk-Bir) ve TBMM üyeleri ile Türk Milletine Çağrı açıklamalarını yaptı. Ayrıca bine yakın bilim ve düşünce adamının katılımını
sağlayan Birlikte Türk Milletiyiz hareketinin oluşturulmasında öncü
rol oynadı. Bu öncü rol 16 Nisan 2017 referandumunda Türk Milliyetçileri Hayır Diyor şeklinde tezahür etti.
Her üç yılda bir beş dalda
• Millî Düşünce Atatürk, Türk Milliyetçiliği Şeref Armağanı
• Millî Düşünce Ziya Gökalp Bilim Armağanı
• Millî Düşünce İsmail Gaspıralı Türk Dünyasına Hizmet Armağanı
• Millî Düşünce Namık Kemal, Özgür ve Demokrat Basın Armağanı
• Millî Düşünce Yahya Kemal Fikir / Sanat / Edebiyat Armağanı
Verildi. Yönetim Kuruluna getirilen teklifler üzerinde yapılan
uzun müzakereler sonucunda tespit edilen isimlere, armağanları genel
kurul toplantımızla birlikte takdim edildi. Türkçülük ülküsünün rehbe61

ri Ziya Gökalp ve KKTC’de bağımsız bir devletin kuruluşuna öncülük
eden Rauf Denktaş gibi değerlerimiz için roman ve hikâye yarışmaları
düzenlendi. MDM çalışmaları içinde özel önem verilen bilgi şölenleri,
kuruluşundan bu yana kesintisiz devam etti. Uzun çalışmalar sonucu
ortaya çıkan elinizdeki rapor yayına hazırlanırken 545’incisi yapıldı.
Koronavirüs salgını öncesinde salonumuzda yapılan bu toplantılar artık Millî Düşünce YouTube kanalından ve Facebook sayfamızdan canlı
olarak yayımlanıyor.
Merkezimiz ayrıca https://millidusunce.com/ ve https://millidusunce.com/misak/ siteleriyle Türkiye’nin ve Türklüğün meselelerini ele almakta, Türk kültürü ve sanatı alanında YouTube sayfasında
çalışmalar yapmaktadır.
Millî Düşünce Merkezi ve MİSAK millî meselelerde düşünmeye,
çalışmaya ve üretmeye devam edecektir. Saygılarımızla.
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