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Her şey yıllar önce Çin’in Mao (毛澤東)[1]’yu sonsuzluğa uğurlayıp koca bir
tarih sayfasını kapatmasıyla başladı. Maolu yıllar Çin’de birçok başarısız
atılımın ve kıtlığın yılları oldu. Parti içi çekişmeler ve Mao’nun parti içindeki
gücünü arttırarak hayallerini tüm ulusun hayalleriymiş gibi gerçekleştirmeye
çalışması, 1949 ile 1976 yıllarını Çin’e adeta zindan etti. Mao’nun imajı Çin’i
birleştirmesi ve tüm düşmanların topraklarından atılmasını sağlaması ile
yükselen liderliği Çin Halk Cumhuriyeti’ni kurup Proleter Devrim hayallerinin
peşinde sürüklenmesi ile sarsılmaya başladı. Ülkesini tek bir kalıba sokmaya
çalışan Mao milyonlarca insanın çeşitli sebeplerden ölmesine yol açtı. O
zamana kadar hiç denenmemiş olanı deneme isteği, Mao’nun halkına
Sosyalizm ve tek sınıf toplum düşü ile mutluğu getireceği inancı Mao’nun
hatalar ile dolu tercihler yapmasına neden oldu. Diğer bir taraftan ise
Mao’nun Çin’i yeniden ayaklandırması ve dünyada yeniden bir Çin imajına
kavuşmasına yardımcı olması ise tartışılamaz bir gerçekti bu yüzdendir mi
yok olmak üzere olan bir ulusu ayağa kaldırmasıyla Mao hala Çin’de birçok
kişinin sevgisini kazanmıştır. Mao dönemi Çin tarihinin bir kargaşa dönemi

olmakla beraber Çin ulusunun da ayağa kalktığı ve uyanmaya başladığı dönem olması bu dönem
içerisinde Çin’in geçirdiği evre yakından izlenmeli ve Çin’i anlayabilmek için bu yılların detaylı bir şekilde
gözden geçirilmesi gerekmektedir. Özellikle 1949 senesinden sonra yaşanan Mao’nun başkanlık dönemi
hemen her ülkede farklı yaşanmış karanlık sayfalar olarak yeni kurulmuş Çin Halk Cumhuriyeti’nin
tarihinde yerini almış oldu. Ta ki Mao öldükten sonra bir süre devam eden kargaşanın ardından 1978
yılında yerine geçen Deng Xiao Ping (鄧小平)[2]’in ülkenin kapılarını dış dünyaya açmasına kadar.

Deng Xiao Ping Çin’in liderlik koltuğuna oturmasıyla beraber Çin’de düğmeye basıldı ve yıllarca
ideolojik düşüncelerin pençesinde olan Çin artık nasıl para kazanacağını düşünmeye başlayan bir ülke
konumuna gelmeye başladı. Çin ülkenin belirli bölgelerini “Special Economic Zone” [3](Özel Ekonomi
Bölgesi) adı altında dış dünyaya açarken, Deng Xiao Ping tarihe geçecek sözler söyleyerek Çin’in yeni bir
sayfa açtığını tüm dünyaya duyuruyordu. “ Zengin olmak harika bir şey.” Bu sözlerin ardından dış
dünyaya açılan bölgelere dış sermaye gelmeye başlıyor ve Çin yıllar süren uykusundan yavaş yavaş
uyanıyordu. Bu bölgelerin ilk önce ülkenin doğu kıyılarında açılıyor olması buraların hızla gelişmesine ve
günümüzde Çin’de yaşanan Doğu- Batı arasındaki gelir uçurumuna neden olacaktı. Bu durum bir sosyal
sorunu teşkil ediyor gibi görünse de Deng bu konuya şöyle bir açıklama getiriyordu. “Öncelikle bazıları
zengin olsun.” 1980 senesinde nüfusu 1 milyara dayanmış bir Çin’in aynı anda zenginleşmesi zaten
düşünülemezdi. Belli bölgeler öncelikle kalkınacak diğer yerlerinde zamanla gelir düzeyleri yavaş yavaş
arttırılacaktı. Bu tarihten sonra Çin’in atılım dolu yıllarını çift haneli büyümeli yıllar izlemeye başlıyordu.
Tüm bunların yanında Çin’de uygulamaya konan “One Child Policy” [4](Tek Çocuk Politikası) Çin’in aşırı
artan nüfusunu frenliyor fakat diğer taraftan da erkek çocuğun önemli olduğu kırsal kesimlerde ailelerin
kürtaj ile kız çocuklarını aldırmalarına kadar uzanıyordu. Bu trajedinin de Çin’e armağanı ne yazık ki
dengesiz bir nüfus yapısının ortaya çıkmasına neden oluyordu. [5] Atılımla dolu geçen yıllar içerisinde
yurt dışına gönderilen Çinli öğrenciler ülkelerine dönerek yurt dışında öğrendikleri teknikleri kendi
ülkelerinin gelişimi için kullanıyorlardı. Bu öğrencilerin Çin’den yurt dışına gitmeye başladıkları anda
Deng’ ın sözleri Çin’in şimdiki teknolojik ve ekonomik gücünün nereden gediğini bizlere kanıtlıyor.
“Binlerce Çinli öğrencimiz yurt dışından geldikten sonra Çin’in nasıl kabuk değiştirdiğini
göreceksiniz.”[6] Yıllar geçti öğrenciler yurt dışında öğrendiklerini Çin’e getirdiler fakat öğrencilerin yurt
dışında sadece öğrendikleri teknoloji değildi! Yeni fikirler ve demokrasi düşüncesi de öğrencilerle beraber
Çin’e gelmişti. Çin Komünist Partisi içerisinde ki siyasi yozlaşmayı ve ülkenin durumunu protesto eden
çoğu öğrenci on binlerce kişiyi ne yazık ki acı bir trajedi bekliyordu. Daha fazla özgürlük isteyen ve Tian
An Men meydanına beyaz renkli bir Demokrasi Tanrıçası heykeli diken göstericilerin seslerinin yükselmesi
karşısında bu tabloyu kabullenemeyen Çin Komünist Partisi kadrolarının üst düzey yetkilileri bu
protestoları sert bir şekilde bastırmak için düğmeye bastı. 4 Haziran 1989 günü Tian An Men Meydanında
toplanan on binlere çok sert şekilde müdahale edildi. Gerçek mermilerinde kullanıldığı bu müdahalede
hala kaç kişinin tam olarak öldüğü bilinmemektedir.[7] Bu olayların ardından Avrupa Birliği ve ABD Çin’e
yıllar sürecek olan bir silah ambargosu koydular. Tüm bu sorunlara rağmen Çin atılımını sürdürmeyi
başarıyordu. 1989 senesindeki kargaşanın ardından hem imajı sarsılan hemde yaşlanan Deng Xiao Ping
artık kenara çekiliyor ve ülkenin yeni başkanı Jiang Ze Min(江泽民)[8]oluyordu.
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Jiang’ ın başa geçmesiyle Çin’de reformlarda hızlanıyor ve
kimilerine göre Çin kapitalimsin yeni yuvası olmaya
başlıyordu. 90’lı yılların yükselen yıldızı olmayı başaran Jiang
döneminde hem Hong Kong hem de Macao Çin kontrolüne
geri dönüyorlardı. Jiang yönetiminde sorunlarında bolca
bulunduğunu ve ülkedeki gelir dengesizliğinin gittikçe
hissedildiğini de belirtmemiz gerekmektedir. Dış politikada
Rusya ve ABD’ye karşı yumuşak bir tavır alan Jiang yine bu
tutumuyla eleştirilmekten kurtulamıyordu. Olumsuzlukları bir
kenara bıraktığımızda ise Jiang döneminde Çin’in 2 altın
anahtarı cebine koyduğunu söyleyebiliriz. Bunlardan bir
tanesi Dünya Ticaret Örgüte üyeliği diğer bir tanesi de
geçtiğimiz Ağustos ayında geride kalan 2008 Pekin
Olimpiyatlarının evsahipliği onuruydu. Sorunları bolda olsa Çin atılımını sürdürüyor ülkelerine dönen yeni
öğrenciler ile Çin yeni teknolojileri bünyesine katıyordu.[9]

Tarihler 2002’yi gösterdiği zaman ise 4. kuşak lider Hu Jin Tao (胡錦濤)[10], Çin’in yeni başkanı
oluyordu. Çin artık kendini dış dünyada kanıtlamış ve hatta uzay çalışmalarında da dikkat çeker olmuştu.
İçteki sorunlar ise ağırlık dereceleri değişerek devam ediyordu. Kalkınan Çin’in en baştaki sorunu ise
artan çevre kirliliği oluyordu. Bu sorunun ardından ise gelirlerin dengesiz dağılımı, İdarecilerin
yolsuzluklara karışmaları, yer yer patlak veren azınlık sorunları, nüfusun dengesizleşmesi, ham madde
arayışları, Tayvan’ın bir türlü Anavatana bağlanamayışı gibi sorunlar geliyordu. Tüm bu sorunların
yanında dış sermayenin ülkeye yağmur gibi akması Çin’in dolarları merkez bankasına depolaması ile
sonuçlanıyor ve hatta bu paralar ile Amerika’ya yatırım yapılmaya Amerika’nın ekonomisine Çin’in iyiden
iyiye girmesin yol açıyordu. Araları sorunlu olan iki dev ülke bu sefer birbirlerine göbekten
bağlanıyorlardı. Amerika’ya taze para ve yeni pazarlar lazımdı ve buda Çin’den başkası olamazdı. Çin ise
Amerikan ürünlerinin üretim merkezi konumunu almıştı. Dış yatırımının büyük bir kısmını Amerikan
şirketleri yapıyordu. İki ülkenin gerginlikleri en çok iki tarafa zarar vereceğinden bundan böyle Çin-ABD
arasında çok hassas bir ilişki başlıyordu. Tüm bunlar yaşana dursun, dünyanın nükleer güç sahibi birkaç
ülkesinden olan Çin hedeflerinin arasına yeni halka olarak uzay çalışmalarını da koymuştu. Dünyada yeni
kutupların oluşmaya başladığı son 10 yılda bir taraftan Rusya, diğer taraftan Çin, ABD’nin uzay
çalışmalarına rakip olmaya başlıyorlardı. Rusya’nın kendisini toparlaması ve yeni enerji merkezi
konumuna gelmesi ile Rusya’da yatırımlarını bu ölçüde arttırıyor ve yeniden dünya sahnesinde söz sahibi
olmaya başlıyordu. Bu arada Çin, Rusya’dan teknoloji transferi yapmayı da ihmal etmiyordu. Hatta
dedikodulara göre ABD’den gizli bilgiler bile Çin ajanları tarafından Çin’e aktarılıyordu. 1998 yılında
başlatılan uzay çalışmaları programı ilk meyvelerini 2003’te veriyordu. 2003 yılında Çin Shen Zhou 5
isimli uzay gemisi ile uzaya insan gönderen üçüncü ülke başarısına ulaşıyordu. 2005 yılında Çin daha da
ileri giderek bu kez Shen Zhou 6 isimli uzay gemisi ile uzaya gönderdiği astronotlarının dünyanın etrafını
dolaşmasını kutluyordu. Çin uzay çalışmalarına yeni bir boyu daha getirerek geçtiğimiz yıllarda yörüngede
bulunan eski bir haberleşme uydusunu karadan atılan füze ile vuruyor ve ABD’nin yıldız savaşları
projesine bir gözdağı veriyordu. Başta ABD olmak üzere ABD’ye yakın ülkeler bu olay karşısında telaşa
kapılıyorlar ve Çin’i uyarmaya başlıyorlardı. Çin artık dünyada gelişen olaylar karşısında söz sahibi olduğu
için uyarıları sadece dinlemekle yetiniyordu fakat politikalarından ödün vermiyordu. Tüm bu gelişmelere
dünkü uzaydan gelen Çin haberleri damgasını vurdu ve Çin uzayda ilk yürüyüşünü gerçekleştirdi. 27 Eylül
2008 tarihinde Shen Zhou 7 isimli uzay gemisi ile gerçekleştirilen uzay yürüyüşünü başarıyla tamamlayan
Zhai Zhı Gang (翟志剛)[11] Çin tarihine geçmeyi başardı. Çinlilerin değimi ile Taykonot yani uzayadamı
Zhai Zhı Gang, uzayda 9,165 km yürüyerek Çin’in uzay araştırmalarında yeni bir çağı açmış oldu. Uzayda
yürüyüşüne başlayan Zhai Zhı Gang elinde Çin bayrağı ile tüm dünyaya seslendi “Gayet iyi hissediyorum,
Çin halkını ve tüm dünyayı selamlıyorum.” Bu sözlerin ardından uzay yürüyüşüne başlayan Zhai Zhı
Gang, yükselen Çin’in en canlı örneğini oluşturuyordu. Devlet başkanı Hu’ da Taykonotları kutlayarak
görevlerini başarıyla tamamlamaları dileğinde bulundu.

Tüm dünyanın gözlerini Çin’e çevirmesine neden olan bu başarı Çin’in artık uzay teknolojisinde de
dünyanın yeni gözdeleri arasına girmesine yol açtı. ABD kadar gelişmiş uzay çalışmalarına sahip olmasa
da Çin, gelecek için şimdiden yeni uzaygemilerinin planlamasını yapmış durumda. Gelecek 10 yıl
içerisinde Çin’den daha büyük projelerin doğmasına tanık olacağız. Gözünü her alanda başarıya dikmiş
olan Çin iç sorunlarını çözdükçe dünyada o kadar daha fazla söz sahibi olacak. İçerideki sorunlarının daha
çok zamanla çözüleceğini aniden bir çözümün olmayacağını da belirtmemiz gerekiyor. 1.3 Milyar nüfuslu
bir ülkenin sorunları da ancak uzun zamana yayılarak ve ancak doğru yatırımlar yapılarak çözüme
ulaştırabilir. Çin’in şimdiye kadar geçtiği yol ve arkasında bıraktığı izlere bakacak olursak sorunlarını
tamamen çözemese de en aza indirgeyeceğine inanmak inanmamaktan sanırım daha kolay. Biz Çin’i



incelemeye devam ederken, Çin’de 1978 yılında başladığı dünyayı hayrete bırakan yolculuğuna devam
edecek. Bu yolda olacak bir kaza ise tüm dünya ülkelerinin birbirine çarpmasına yol açacak bir felakete
dönüşebilecek derecede bir sonuca neden olabilecekse de, böyle bir felaket senaryosuna çok büyük bir
ihtimal vermiyoruz. Çin gelişmesine devam ederken kendisinden daha yavaş ve temkinli programlar
uygulanacağını tahmin ediyoruz. Dünya ile iç içe geçmiş olan bir Çin’in bu yolunda ani bir dönüş yapması
kendisine de büyük zarar vereceğinden Çin tüm ülkelerle ilişkilerini büyük gerginliğe dönüştürmeden
sürdürecektir. Aksi takdirde böylesi bir gücün felaket senaryolarının sonucunu tahmin etmek bile insanı
korkutmaktadır.
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