
2008’den 2009’a Uzanan Bir Çin Değerlendirmesi

TÜRKSAM bünyesinde National Tayvan Normal Üniversitesi Siyaset Bilimi
Bölüm başkanı Sayın Paul Zhao-xiang Qu ile bir söyleşi gerçekleştirdik.
Geçtiğimiz aylarda da yine kendisi ile gerçekleştirdiğimiz Çin ve Tayvan’ da
yaşanan gelişmeleri bu kez de farklı bir boyutta değerlendirdik. 2008 yılının
son günlerini yaşadığımız bu dönemde hem 2008 yılının bir değerlendirmesini
hem de 2009 yılındaki Çin politikalarından neler beklenildiğini Sayın Qu’ ye
sorduk. Öncelikle Sayın Qu’ ye bize değerli zamanını ayırdığı için teşekkür
ediyorum ve Çin üzerine yaptığımız analizlerin Türksam’ın değerli
çalışmalarını daha da kuvvetlendireceğini umuyorum.

Uğur Rıfat Karlova: Sayın Qu öncelikle bize zaman ayırdığınız için çok
teşekkür ediyorum. Türksam tarafından hazırlanan çalışmalara Çin hakkındaki
analizlerinizle verdiğiniz destek için size bir kez de Türksam Başkanı Sayın
Sinan Oğan adına teşekkür etmek istiyorum. Sayın Qu ilk olarak sizde 2008
yılında Tayvan’ seçimlerini kazanan Milliyetçi Çin Partisi’ni ve Tayvan’ın yeni

Başkanı olan Ma Yin Jiu’yu değerlendirmenizi istiyorum. Bu yeni hükümet zamanında nasıl bir dönem
geçirdi Tayvan?

Prof. Dr. Paul Zhao-xiang Qu[1]: Sayın Karlova,
değerlendirmelerimize başlamadan önce size ve Türksam
Başkanı Sayın Sinan Oğan Beyefendiye bende çok teşekkür
etmek istiyorum. Sizler ile Çin konularını değerlendirmek
benim için büyük onur, dilerim gelecekteki çalışmalarınızda
size daha çok yardımcı olabilirim. Sorduğunuz soruyu kısaca
değerlendirmek gerekirse. Ma hükümetinin Tayvan’ı
yönetmeye başlaması neredeyse 7- 8 ay gibi kısa bir süreye
dayanıyor. Bu süre zarfında benim hükümet için çok fazla
olumsuz ya da çok fazla olumlu bir değerlendirme yapmam
söz konusu değil, çünkü zaman çok kısa ve yeni hükümet
daha başa geçer geçmez ilk adımları atacakken ekonomik kriz
ile yüzleşmek durumunda kaldı. Görevi devir aldıklarından daha 100 gün geçmemişti ki Ma ve hükümetin
karşısına tüm dünyayı sarsan ekonomik kriz bombası çıktı. Ma başkan seçilmeden evvel dünyada zaten
bir parasal sıkışıklık vardı. Bu sorun daha sonra büyüyerek ekonomik kriz olarak dünyanın kucağına
düştü. Ma da bu süre zarfında Tayvan’ın başına geçti. Göreve yeni başlamış hiçbir hükümet böyle bir
dertle bu kadar kısa süre içerisinde karşılaşmak istemez, fakat Ma’ nın istemediği başına geldi. Ben
hükümette bu süre zarfında özellikle ilk başlarda bir panik havası gördüm. Bu panik havası yaşanırken
seçimi kaybeden Demokratik Kalkınma Partisi ya da bizim Tayvan’da kullandığımız tanımla “Yeşiller”, Ma
ve hükümeti sert bir şekilde eleştirmeye başladı. Petrol fiyatlarının delirdiği bir dönem dünyada parasal
krizin başladığı bir dönemde Tayvan’da hükümet karşıtı sesler yükselmeye başladı. Bunun akabinde ise
ekonomik krizin birden piyasalarda patlak vermesi petrol fiyatlarının düşüşe geçmesi ekonomik olarak
tüm dünyayı etkilemeye başladı. İşte bu kadar derinlemesine ve birden patlak veren krizin içersine düşen
Ma ve yönetimi geride daha 7 ay gibi kısa bir görev süresi bırakmıştı. Ben bunu birinci ve en önemli sorun
olarak görüyorum. İkinci önemli sorun ise seçimi kaybeden Yeşillerin bu mağlubiyeti sindirememeleri ve
dengeli dengesiz birden Ma ve hükümet karşıtı seslerini arttırmaları oldu. 8 senelik bir Demokratik
Kalkınma Partisi yönetiminden sonra Yeşiller bu mağlubiyeti sindiremediler. Ardından ise yeşillerin
desteklediği eski başkan Abian’ in yolsuzluğa bulaştığı söylentileri ile çalkalanan Tayvan’da Demokratik
Kalkınma Partisi taraftarlarının bu eleştirileri ve toplumda yarattıkları gerginlik sosyal bir dengesizliğe yol
açtı. Geride bıraktığımız 7 ay içerisinde yaşanan en büyük sorun ekonomik kriz ve hükümet karşıtlarının
toplumda yarattığı olumsuzluk oldu. Bu süre zarfında Tayvan’da intiharlar arttı, bunun başlıca sebebi ne
yazık ki ekonomik bunalım, işsizliğin artması ve sosyal bir kargaşanın yaşanması… Bu durum ne yazık ki
Tayvan’a huzursuzluk getirdi. Bu süre zarfında birçok kişi mutsuz oldu.

Uğur Rıfat Karlova: Peki, Ma hükümeti bu sorunları aşabilecek özgüvene ve yeteneğe sahip mi?
Prof. Dr. Paul Zhao-xiang Qu: Ma’ nın bu sorunlar karşısındaki şansını ben %50 olarak görüyorum.

Hükümet bu durum karşısında çok etkili politikalar gerçekleştirmek zorunda. Çin Ana kıtası ile olan
yakınlaşma bu durum için bir şans olabilir ve Ma hükümeti Çin tarafından gelecek şansları
değerlendirebilirler. Bu sorunların azalması için bir şans olabilir. Fakat Çin karşıtlığı ile bilinen Yeşiller bu
süre içerisinde daha ileri giderek toplumsal bir kargaşa ortamı da yaratabilirler. Böyle bir durumu
Tayvan’ın kaldıracağını sanmıyorum ve işlerin bu kadar ileri gideceğini pek düşünmüyorum. 2009 yılı Ma
hükümeti için çok zor bir yıl olacak.

Uğur Rıfat Karlova

Tayvan
Hakkında - Arşivi



Uğur Rıfat Karlova: Sayın Qu, son zamanlarda hızlanarak artan Tayvan ile Çin Ana kıtası arasındaki
yakınlaşmayı nasıl görüyorsunuz?

Prof. Dr. Paul Zhao-xiang Qu: Çin Ana kıtası ile yakınlaşmanın olumlu olduğunu düşünüyorum. İki
tarafın insanları birlikte iş yapabilecekler ve bu iki tarafında işine gelecektir. Tayvan için Çin bir fırsat ve
büyük bir pazar. Tayvan’ın bu pazarda etkin olabilmesi için Çin ile ilişkilerin yakın tutulması gerekiyor.
Yeşillerin Çin karşıtı politikaları iki kıyı arasında soğuk rüzgârların esmesine ve Tayvan’ın bu durumdan
olumsuz etkilenmesine yol açtı. Bu yüzden ikili ilişkilerin olumlu olması demek yaşanacak krizlerden uzak
durmak demek. İki kıyı arasında olumlu bir havanın ortaya çıkması Tayvan için uluslararası platformda da
yer edinmesine yardımcı olabilir. Çin şu anda bu durumun bağımsız bir Tayvan değil ama Çin içerisinde
bir Tayvan olarak uygun olabileceğini düşünüyor. Yani isim üzerinde Tayvan’ın statüsü durumu
tartışılarak Tayvan’ın dünyadaki organizasyonlarda daha fazla yer alması sağlanabilir. Tayvan tarafından
Çin’e sert tepkiler gelmemesi demek Çin tarafının Tayvan’a daha fazla yer açacağı anlamına gelecektir.
Tayvan’ da yaşayan insanlarında Çinli olduğunu düşünürsek iki tarafın ortak noktası aynı ve bu noktadan
hareketle iki kıyı ortak noktada buluşmayı düşündükleri takdirde iki taraf içinde kazanım olacaktır.
Tayvan’da yaşayanlar bundan 40 sene ya da 60 sene belki daha eskiden bu adaya gelmiş olsalar da bizler
Çinliyiz bu nokta bence çok önemli. Tayvan’ da yaşayan insanların Çin Ana kıtası ile olan ilişkilerinde
aslında en önemli nokta Tayvan’ın ekonomisinin nasıl etkileneceği. Tayvanlılar para kazandıkları ve
ekonominin geliştiği sürece işler Tayvan için iyi gidecektir Tayvan’ da ki Tayvan’a bağımsızlık fikirlerini bu
durumda desteklemiyorum. Tayvan’a bir baktığınız zaman bağımsızlığın ne kadar gerekli olduğunu
soruyorsunuz kendi kendinize. Afrika’ da onlarca ülke bağımsız ama açlıktan kırılıyor. Tayvan ise
ekonomisi ile dünyada belli bir yere gelmiş başarılı bir örnek. Tayvan’da kimse bu tür bir bağımsızlık
istemiyor. Kimse Çin ile karşı karşıya gelmeyi göze alamaz, alındığı takdirde yıkım büyük olur. Tayvan’da
ülke birliği çok milliyetçi bir durumda değil, insanlar ekonomilerini ve kazançlarını düşünüyor. Kıta Çin ile
olumlu bir ortam yaratılırsa iki taraf karşılıklı ilişkilerini zarar vermeden sürdürebilir ve geliştirebilirler. Bu
durum sürdükçe gün gelir birleşme konuları da masaya yatırılabilir ama öncelikle Çin Ana kıtası
tarafından Tayvan için ekonomisi güçlü, gelişen ve güvenli bir Tayvan yaratılması gerekiyor.

Uğur Rıfat Karlova: Eski başkan Abian’ in yolsuzluğa bulaşması ve yargılanması hakkında neler
söyleyeceksiniz?

Prof. Dr. Paul Zhao-xiang Qu: Abian’ in yolsuzluğa karıştığını ve ülkenin paralarını kendi
hesaplarına geçirdiğini biliyoruz ve yargıda bunun takibini yapıyor. Abian’ in yargıda ki dosyasının
tamamen gözden geçirilmesi ve en sonunda bir karar verilmesi bekleniyor. Bu süre 1 yıldan fazla bir
zaman alacak ve bu süre zarfında Abian yurt dışına çıkamayacak. Abian’ in dosyası Tayvan kanunlarına
göre 3 aşamalı bir süreçten geçecek. Şu anda yaşanan süreç yerel yargılama süreci (Local Level), 2.
aşama eyaletsel yargı süreci (Provincial Level) 3. aşama ülkesel süreç (Country Level), bu aşamaların
tamamıyla geçilmesi 2 yılı bulabilir. Abian için gelecekte pekiyi haberler gözükmüyor ve 20 sene gibi bir
cezayı bu yargı süreci sonunda alabilir. Hatta bu ceza ömür boyu hapis bile olabilir.

Uğur Rıfat Karlova: Sayın Qu birazda Çin Ana kıtasını değerlendirelim. Son zamanlarda Çin’de
yaşanan ve özellikle Güneydeki fabrikaları etkileyen bir sıkıntı ve grev durumu mevcut, bu fabrikaların
kapanması Çin’i nasıl etkileyecek?

Prof. Dr. Paul Zhao-xiang Qu: Çin’in Guanzhou bölgesinde yaşanan bu olaylar aslında dünyanın her
yerinde yaşanan ve yaşanabilecek olaylar. Fabrika patronların iflas etmesi ve fabrikalarını kapatıp
kaçması ile ortaya çıkan bu durumdan ne yazık ki birçok işçi etkilendi. Hükümetin bu konuda sıkı
önlemler alacağını düşünüyorum. Yerel olarak yaşanan bir durum olduğu için Çin hükümeti bu konuyu
halledebilecek güçte. Tüm bölgelere yayılacağını sanmıyorum. Çin gerekirse rezervlerinden belli bölgeleri
destekleyebilir. Unutmadan söylemek istiyorum Çin merkez bankası dünyanın en büyük rezervlerine
sahip olsa dahi Çin’in her yerini etkileyecek bir ekonomik yıkım ile mücadele edemez, fakat bölgesel
sıkıntıları çözerek sorunların büyümesini önleyebilir. 2009 yılında tüm dünyayı eksi ya da çok kısıtlı bir
büyüme beklerken Çin bu süre içerisinde %7 gibi bir büyüme yakalayacak ve dünyada bu büyümeye
ulaşabilecek başka bir ülke yok. Bu yüzden Çin ekonomik sıkıntılarda diğer ülkelere göre daha şanslı
diyebiliriz.

Uğur Rıfat Karlova: 4 yıllık görev süresinin ardından yeniden Çin’i önümüzdeki 4 yılda da yönetecek
olan Çin Başkanı Hu Jin Tao’yu nasıl bir lider olarak görüyorsunuz?

Prof. Dr. Paul Zhao-xiang Qu: Hu Jin Tao çok akıllı ve yetenekli bir lider. Ağırbaşlı olması ve atacağı
adımların farkında olması onu çok değerli bir lider yapıyor. Bush’tan ayrılan özelliği de bu. Bush
hareketlerini kontrol edemeyen bir lider ve oradan oraya atlayarak dengesiz bir görüntü çizdi. Hu ise
soğukkanlı ve nerede nasıl hareket edeceğini bilen birisi. Çok fazla konuşmuyormuş görünse de
geçtiğimiz 4 yıllık yönetimi boyunca dünya çapında etkili bir lider olmayı ve yükselen Çin imajı yaratmayı
başardı. Hu Jin Tao fırsatları ne zaman ve nasıl yakalayacağını bilen bir lider.

Uğur Rıfat Karlova: Sayın Qu 2009 yılına büyük bir ekonomik kriz ile giriyoruz.2009 yılında Çin bu
krizden nasıl etkilenecek Çin’i nasıl bir ekonomik ortam bekliyor?

Prof. Dr. Paul Zhao-xiang Qu: Bir önceki sorunuzda da söylediğim gibi Çin bu yıl dünyanın
ekonomisi en çok büyüyen ülkesi olacak. %7 rakamı bu krizde büyük bir rakam. Çin’ bu yıl geçtiğimiz



yıllardaki gibi çift haneli rakamlara ulaşamayacak ama en azından büyümesini belli seviyede
tutacak.2009’da oluşacak ortama göre 2009 sonrasının planlarını yapmaya başlayacak. 2009’da en
önemli olan Çin’de yaşayan vatandaşların en azından geri adım atmayacakları olması. Birçok ülkede
yaşanan fakirleşme Çin’i bu şekilde etkilemeyecek. Çin’in bu yıl halkını en azından fakirleşmekten
koruyacağını düşünüyorum. Birçok ülke insanı bu sene cebinde eksileri görecek en azından Çinliler bu
yönde diğerlerinden daha şanslı gözüküyorlar.

Uğur Rıfat Karlova: Çin’in rezervlerini diğer ülkelere kullandırıp kullandırmamasını nasıl
görüyorsunuz? Dünyadan Çin’e gelen böyle talepler var?

Prof. Dr. Paul Zhao-xiang Qu: Çin rezervlerini belli oranda bazı ülkelere kullandırabilir ama 2009
senesinde bunun çok büyük rakamlarda olacağını sanmıyorum. 2009 yılında Çin öncelikle kendini
garantiye almayı düşünecektir. Bu süre sonrasında kendisini garantilemiş bir Çin rezervlerini belli ülkelere
borç olarak kullandırabilir. Hatta bazı ülkelere karşılıksız yardımlarda yapabilir. Bu durumun 2009
sonrasında yaşanabileceğini düşünüyorum.

Uğur Rıfat Karlova: Amerikan’ın yeni Başkanı Barack Obama’ yı ve Amerika’nın yeni Çin
stratejilerini nasıl değerlendiriyorsunuz?

Prof. Dr. Paul Zhao-xiang Qu: Açıkça şunu söylemeliyim ki Bush’tan çok daha yetenekli ve düzgün
bir kişi Obama, kabinesi de aynı şekilde. Bush Irak savaşına kendini kaptırarak normalde yapması
gerekenlerden uzaklaştı ve bu yüzden de doğal olarak Amerikan halkının desteğini ve güvenini kaybetti.
Obama Amerika’ya yeni bir imaj getirmeyi düşünüyor ve Amerikan halkı da Obama’ yı destekliyor.
Obama’ ya karşı şu anda Amerika’da olumlu bir hava var. Bu Obama için görevinin başlaması ile birlikte
bir süre avantaj sağlayacaktır. Obama’ nın dezavantajı tecrübesinin fazla olmayışı ve bu Obama’ nın
aşması gereken bir durum. Amerikan Kongresinde Obama sayı olarak çoğunluğa sahip olsa bile tecrübesi
az olduğu için çok rahat hareket edemeyecektir. Muhalifler arasında 3 ila 6 aylık bir balayı sürecek gibi
gözüküyor bu sürenin sonunda Obama’ nın politikalarına göre eleştiriler gelecektir. Pelosi’nin Obama’yı
yer yer sıkıştıracağını düşünüyorum. Obama’ nın bu gibi sorunları aşabileceğine inanıyorum. Obama’nın
yüzleşmesi gereken ve Amerikalıların da ondan beklediği ekonomik sıkıntıların giderilmesi. Bu yüzden
ABD ve Çin arasında olumlu bir iletişimin yaratılması ABD için çok önemli. Çinli yatırımcıların ABD’de
yarattığı ekonomik büyüklük ABD’nin kesinlikle vazgeçemeyeceği bir kaynak. Bu yüzden Çin ile ilişkilerin
olumlu olması gerekiyor. ABD ile daha çok yakınlaşan bir Çin demek Tayvan için daralan bir hareket alanı
anlamına geliyor. Burada Ma hükümetinin yaratacağı fırsatta şu olabilir. ABD ile iyi ilişkileri olan Çin ve
Çin ile iyi ilişkileri olan bir Tayvan, Tayvan bu durumda ABD ile de iyi ilişkiler peşinde olacaktır ve ABD bu
bağlamda Tayvan kendisi için yeni fırsatlar yaratabilir.

Uğur Rıfat Karlova: Sayın Qu Çin üzerine kurgulanan birçok felaket senaryoları var. Bu senaryolara
biraz değinmek istiyorum. Kimi araştırmacılar ya da ekonomistler yer yer Çin’in çöküşe geçeceğini
savunuyorlar. Çin’in sorunlarının büyük olduğunu hepimiz biliyoruz. 2008 senesi Çin’in atılıma
başlamasının 30. yıl dönümü ve gelecekte Çin bu kalkınmayı ne kadar sağlayabilecek? Çin dünyanın
süper gücü olma yolunda nasıl ilerliyor ve 2025 yılının Çin’i hakkında nasıl bir tahmininiz var? Bu soruyu
sormamın nedeni Time dergisinin son sayısında bu durumla ilgili bir yazı vardı. Bu yazıdan yola çıkarak
sizde yeni bir bakış açısı getirebilir misiniz?

Prof. Dr. Paul Zhao-xiang Qu: Çin atılıma başladığı 1978’den bu yana dünyanın daha önce
görmediği bir kalkınmayı yaşadı. 30. yıla geldiğimizde dünyada söz sahibi ve fakirliğin önemli bir ölçüde
azaldığı bir Çin görüyoruz. 30 yıl içerisinde dış yatırımların Çin’e gelmesiyle Çin’de inanılmaz bir değişim
meydana geldi. Çin dünyanın yeni ekonomik çekim merkezi olmayı başardı. Tabii ki de bu kalkınma ile
birlikte yeni sorunlarda Çin’de ortaya çıktı. Çevre kirliliği, dengesiz gelir artışı, sosyal sorunlar ve
yolsuzluk gibi birçok sorun Çin’in başını ağrıtıyor. Tüm bu sorunların bir anda giderilmesi zaten imkânsız
ama Çin bu büyümesine ve kendi içerisinde giderek güçlenmesine devam edecektir. Çin önümüzdeki 15–
20 sene de dünyanın gündeminde olmayı başarabilecek güçte. Çin’in amacı hiçbir zaman için bir süper
güç olmak değil. Çin atılımını sürdürmeyi ve halkının refahını yükseltmeyi düşünüyor. Çin için süper güç
olmanın pek bir anlamı yok. Güçlü ülkelerden biri olması bile Çin için yeterli güç anlamına gelecektir.
Bunları gerçekleştirdiği sürece de dünyada söz sahibi olmayı başaracaktır. Çin 2025 yıllarına dek bu
konumunu koruyacaktır. Daha ilerisini sorarsanız ben 2050’li yıllar hakkında size çok bir şey söylemem
ama 2025’e kadar Çin’in önünü açık olarak görüyorum.

Uğur Rıfat Karlova: Yatırımların Çin’den birden kaçması ya da yeni gelişen ve iş gücü Çin’den bile
ucuz olan Vietnam gibi ülkelerin Çin’e olumsuz etkileri olabilir mi?

Prof. Dr. Paul Zhao-xiang Qu: Yatırımcılar istedikleri yere yatırım yapabilirler ama unutmasınlar ki
Çin gibi büyük bir pazarı dünyanın hiçbir yerinde bulamazlar. Mutlaka Çin’den çıkan yatırımcılar olacaktır
ama bu yatırımcılar yeniden Çin pazarına girmeye çalıştıkları zaman Çin yönetimi onların mallarına talip
olmasa ne olacak? Bu durumda firmaların Çin’i öyle kolay terk edebileceklerini sanmıyorum. Bir düşünün
Çin’de her yaşayan kişi yılda bir gazoz içse bu Çin’de bir buçuk milyara yakın gazoz satmak demek. Oysa
bu kadar gazoz Vietnam da ancak 20 yılda tüketilebilir. Bu yüzden yatırımcıların bu pazarın farkında
olmamaları mümkün değil. Kalkınan ve zenginleşen bir Çin’in zaten dış dünyaya bir şey satmasına gerek



bile yok kendi içerisinde ki nüfus bile Çin için büyük bir kaynak demek. Bu kadar büyüklükte bir pazar
Çin’in ekonomisini uzun süre sürükleyebilir.

Uğur Rıfat Karlova: Sayın Qusöyleşimizin yavaş yavaş sonlarına geliyoruz ve size bizi çok yakından
ilgilendiren bir soru sormak istiyorum. Bildiğiniz gibi Türkiye yıllardır Avrupa Birliği’ne girmek için büyük
çabalar sarf ediyor. Bu çabaların sonucu olarak ise hala AB’nin uzağında bir konumumuz var. Biraz bize
Çin’in penceresinden bakarak görüşlerinizi açıklayabilir misiniz?

Prof. Dr. Paul Zhao-xiang Qu: Benin kendi görüşüm eğer geçmişe bakacaksanız Avrupa Birliğine
katılın ama gelecek ile ilgili planlarınız varsa Asya’yı unutmayın. Özellikle de Çin’ ile yakınlaşın. Sizin
ülkenizin Allah tarafından verilmiş olağanüstü bir yeri var. Öncelikle kendiniz olmanız lazım. Yerinizi ve
kendinizi kaybetmeyin. Yeriniz Avrupa ile Asya’nın buluştuğu bir yer ve buradan Avrupa ile Asya’ya
açılabilirsiniz. Avrupa ve Asya’nın size ihtiyacı var. Avrupa’nın tecrübesi sizin aracılığınızla Asya’ya
ulaşabilir. Asya’ nında ürettikleri sizin aracılığınız ile Avrupa’ya ulaşabilir. Çin ile ortak projeler
üretebilirsiniz Çin’de ki fırsatlardan halkınız yararlanabilir. Çin pazarında yerinizi almanız gerek. Geçmişte
Avrupa belki daha önemli olabilir ama şu anda 21. yy ve artık Çin dünyanın lokomotifi durumunda.
Ülkenizin kurucusu Kemal[2] elbette Avrupa’yı sizlere örnek gösterdi. Ama unutmayalım ki, tarihler ve
kişilerin o zamanki görüşleri de zamanımıza göre değişiklik gösteriyor. Kemal o zamanın şartlarında
sizlere Avrupa’yı hedef göstermiştir. Kemal 20. yy’ ın büyük bir devlet adamıdır. Onun hedeflerini artık
geliştirmelisiniz. Onun zamanında olmayan bir güç şu anda dünyayı peşinden sürüklüyor. Türkiye olarak
21.yy da hedeflerinizden biri artık Asya olmalıdır. Gözlerinizi açıp Asya’yı özellikle Çin’i çok iyi anlamanız
gerekiyor. Tarihsel olarak baktığımız zaman da Çin ile Türkler arasında bir bağlantı var bunu göz ardı
edemeyiz. Bunu ben Çinli olduğum için değil tarihin böyle olduğu için söylüyorum. Lütfen ülkenize
mesajlarımı iletin Asya’yı göz ardı etmeyin. Ve geçmişte kaybolmadan günümüzün değerlerini ve
geleceğin güçlerini yakalayın. Türkiye olarak geleceğe bakın. Türk tarihine baktığımız zaman yakın
tarihinizde hep Avrupa’ya yakın oldunuz. Bunun sebebiyle Avrupa’yı kendinize örnek aldınız. Zaman
değişti ve artık ekonomik güç Avrupa’dan Asya’ya kaydı. Şimdi Türkiye’nin yeni stratejiler geliştirmesi ve
daha güçlü bir gelecek için emin adımlarla geleceğe ilerlemesi gerekiyor.

Uğur Rıfat Karlova: Sayın Qu değerli görüşleriniz için çok teşekkür ederim.
Prof. Dr. Paul Zhao-xiang Qu: Rica ederim, Türksam’ da görüşlerime yer verdiğiniz için ben

teşekkür ediyorum. Çalışmalarınızda başarılar dilerim.

Sayın Qu ile yaptığımız söyleşi ışığında kısa bir değerlendirme yapmak istiyorum.

Sonuç

Aynı zamanda derslerini de aldığım hocam olan Sayın Qu’ nun Tayvan ve Çin arasındaki ilişkilerin
olumlu olması gerektiğinin altını bir kez daha çizmek istiyorum. Çok yakın bir zamanda Çin hükümeti
tarafından Tayvan’a bağışlanan pandalar bu kez daha sıcak karşılanacakları için yeniden Tayvan’a
gönderiliyorlar. Hatırlayacağımız gibi Abian’ in başkanlığı zamanında bağışlanan bu pandalar ve yine
Demokratik Kaklıma Partisi tarafından geri çevrilmişlerdi. Küçük bir notta ilave etmek istiyorum bu
bağışlanan Pandaların isimlerindeki karakterler birleştirilince Çincede birleşmek anlamına gelen Tuan
Yuan (團園)[3] bir anlam çıkıyor; pandaların isimleri Tuan Tuan(團團), ve Yuan Yuan(園園). Özellikle son
haftalarda karşılıklı atılan adımların bir sonucu olarak Tayvan ile Çin arasında uzun süredir özlenen sıcak
rüzgârlar esiyor ve karşılıklı iletişimin geliştirilmesi planları yapılıyor. Direkt uçuş seferleri arttırılmaya
başlandı ve iki kıyı arasında iletişim artarak devam ediyor. Yeşiller her ne kadar buna karşı olsalar da
Çin’den bağımsız bir Tayvan’ın büyük bir sorun anlamına geldiğini herkes çok iyi biliyor. Sayın Qu’ nünde
röportajımızda belirttiği gibi Tayvan’da yaşayanlar için önemli olan ekonominin iyi gitmesi, ekonominin iyi
gitmesi demek herkesin mutlu olması ve bağımsızlık gibi tehlikeli uç fikirlerden uzak olması anlamına
geliyor. En azından bölgede yeni bir krizin yaratılmaması iki tarafında işine geliyor. Biz bu ikili iletişimin
daha da artarak devam edeceğini düşünüyoruz. İki tarafın en çok ihtiyacı oldukları şey sabır ve zaman.

Çin tarafına bakarsak onlarda kendi içindeki sorunları bertaraf etmek zorundalar. Son zamanlarda
gıda üretimde yaşanan zehirli üretim ve bunun sonucu olarak birçok insanın zehirlenmesi Çin’in imajına
oldukça büyük zarar verdi, bu zaten Çin’in içinde var olan sorunlara bir başka boyut getirdi. Bir taraftan
büyük sorunlarını çözmenin planlarını yapan Çin birde yeni yeni ortaya çıkan sorunlarla boğuşmak
durumunda. Çin’de şu anda belki de birçok kişinin farkında olmadığı bir durum gelecekte önümüze büyük
bir sorun olarak çıkabilir. Aynı gıda üretiminde olduğu gibi. Çin mallarının imajı olumsuz etkilendikçe
Çin’in de zararı katlanarak artıyor buda Çin’e duyulan güvenin daha da azalması demek.

Çin bir taraftan gelişirken diğer taraftan ise içerisinde dengesiz bir durumun oluştuğunun da farkında,
Çin liderleri bunun önüne geçmenin planlarını yapıyor. Dengesiz gelişen bir Çin’in gelecekte daha büyük
bir sorun olarak karşılarına çıkacaklarını bildikleri için şimdiden önlemler alınmaya çalışılıyor. İnsanların



işsiz kalarak kentlere göç etmeleri ekonomik ve sosyal sorunları da beraberinde getiriyor. Tarım işçilerinin
yeterli kazancı sağlayamamaları ülkede huzursuzluk yaratmaya devam ediyor. Hu Jin Tao ve Çin
hükümeti yeni programları şimdiden Çin’de yürürlüğe koymanın düşüncesindeler. Giderek zenginleşen
devlet ve bununla beraber zenginleşen bir kısım Çinli ülkenin karanlık yüzünü gizlemeye yetmiyor. Çin iç
kesimlerini de zenginleştirmeli, bunu başardığı zaman, Çin’in belki de en büyük karın ağrısı dinmiş
olacak. Sorunlar bitecek mi diye sorarsanız? Elbette bu dev ülkedeki onlarca sorun da hemen öyle bir
anda bitmeyecek ama Çin bu sorunlara ne kadar çabuk çözüm bulursa dünya da o kadar güçlenen bir Çin
ortaya çıkacak. 2009 yavaşlamış bir Çin bekliyoruz fakat yavaşlamış hali bile dünyayı korkutmaya
yetiyor.

Sayın Qu’ nün son soruda ki cevabına biraz değinmek istiyorum. Türkiye olarak yıllardır AB’nin
kapısında harcadığımız enerjinin yarısını diğer alanlarda harcamış olsaydık belki de çok daha büyük
başarılar kazanacaktık. AB ülkemiz için elbette önemli bir kapıdır ama sırf AB ile sıkı bir ilişkimiz olsun
diyerek dünyanın diğer yerlerinde gelişen ülkelere sırtımızı dönmek ne yazık ki tutarlı bir politika değildir.
Bizim ülkemizin stratejik konumunu çok iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Batıyla iş yaparken Doğu’nun da
gelişen ekonomilerini takip etmemiz ve burada ülkemiz için yeni fırsatlar yaratmamız gerekiyor. Çin’in
milyarı bulan pazarında Türk firmalarının daha rahat hareket etmelerini sağlayacak adımları atmamız
şart. Çin’in malları dünyanın her yerini istila ederken bizler “Çin malları kötü” gibi sözler ile kendimizi
avuturken bir taraftan da o malları alıp kullanmaktayız. Ülkemizde üretilen malları Çin’e taşımamızın
zamanı çoktan geldi ve biz bunun ya farkındayız ya da Çinsiz bir geleceğin planlarını yapıyoruz. Hem
Asya’yı çok iyi tanıyacak hem de Avrupa’yı anlayacak bir konumda bulunmamıza rağmen ne Avrupa’ya
nede Asya’ya kendimizi kabul ettiremiyoruz. Avrupa’nın çağdaş yaşam şartlarına, düzgün yapılmış
yollarına, düzenli uygulanan kurallarına ve onların yaşadıkları daha insani hayat şartlarına elbette ki
ulaşmanın planlarını yapacağız. Ülkemizin kalkınması ve daha iyi bir geleceğe sahip olması için dünyada
ki her ülke ile dostane ilişkiler geliştirmemiz gerekiyor. Asya ve Çin’e odaklı yeni stratejiler ülkemiz için
yeni fırsatları da beraberinde getirecektir. Biz bu fırsatlardan yararlanmadığımız takdirde başka ülkeler
bizden önce buraları zaten kapatacaklardır. Sayın Qu’ nün son söylediği söze katılıyorum. Geleceğimizi
gelecekte aramalıyız. Kim olduğumuzu unutmadan tarihten aldığımız güç ve kültür ile dünyada Türkiye
olarak açamayacağımız bir kapı olduğuna inanmıyorum.

Prof. Dr. Paul Zhao-xiang Qu: Ulusal Tayvan Normal Üniversitesi Siyaset Bilimi bölüm başkanıdır
aynı bölümde Çin-Tayvan politikaları ve Anayasa dersleri vermektedir.

Uğur Rıfat Karlova: Ulusal Tayvan Normal Üniversitesinde Siyaset Bilimi Yüksek Lisans öğrencisidir.

Notlar:
Bu röportaj Çince yapılmıştır.
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