
60. Yılında Çin Halk Cumhuriyeti: Sömürgeden Küresel Güce Erişim

1 Ekim 2009, Çin Halk Cumhuriyeti’nin 60. doğum günü. Ya da, afyon
bağımlılığı içerisinde ve Batılı ülkelerle Japonya’nın baskısı altında sömürge
hayatı yaşayan Çin halkının zincirlerden kurtuluşunun 60. yılıdır. Bu yazıda
“Çin, 60 yıllık geçmişinde nerelere geldi, nerelere doğru gidiyor?” sorusuna
cevap bulunmaya, ayrıca Çin’in güçlü ve zayıf yanları da analiz edilmeye
çalışıldı.

Esaretten Dünya Devi Çin’e – “Uzun Yürüyüş”, Mao Zetong ve
Deng Xiaoping

Mao Zedong, Çin Halk Cumhuriyeti’nin kurucusu ve afyonla uyuşturulan
Çin halkını ayağa kaldıran ilk ve önemli liderdir. Aslında Çinliler, Mao’dan çok
önceleri de bulundukları coğrafyada hüküm sürmüşler, engin kültürleri ile
Doğu-Batı ilişkilerinde önemli roller üslenmişler, görkemli imparatorluklar
kurmuşlardır. Bugün Dünyanın “7 Harikası”ndan belki en görkemlisi olan Çin

Seddi’ni inşa ettikleri gibi, ipek kumaşını tüm dünyaya tanıtan millet olmuşlardır. Barut da keza Çin’den
tüm dünyaya yayılmış ve savaş meydanlarında yeni taktik ve stratejilerin doğmasına sebebiyet vermiştir.
Strateji denilince ilk akla gelen isimlerden biri, hatta “Stratejinin Dedesi” olarak bilinen Sun Tzu gibi, bilge
bir kişi de gene Çinli idi.[1]

[resim1sag}Mao 1893’te doğduğunda Çin, tam anlamıyla bir “yoksul ev” görünümündeydi. Ülkenin
ortasında kokuşmuş ve düzenden yoksun bir imparatorluk hanedanı mevcuttu. Öbür yanda tamamen
sefalet içerisinde ve çok kötü yöneldiği için tamamen iflas etmiş Çin halkı vardı. Bu durumdaki Çin ayrıca,
yabancıların kolonisi (sömürgesi) haline getirilmiş ve onlar önünde diz çöktürülmüştü. Alman
İmparatorluğu, İtalya, ABD ve bilhassa Japonya’nın Çin üzerindeki hakimiyeti baskındı. Kendi ülkesindeki
Çinliler boyun eğmek, ikinci sınıf insan gibi davranmak mecburiyetindeydi. Japonların sivil insanlara
yönelik kıyımları sıkça göze batmaktaydı.

Mao’nun ailesi basit bir çiftçi ailesiydi. Ancak Mao, cahil bırakılmamış, aksine okuma ve yazma
öğrenmişti. Buna rağmen Mao da, mevcut tüm köylüler gibi açlığa ve yokluğa mahkum edilmiş, genç
yaşta Çin Komünistleri arasına karışmıştı. Komünistlerin Çan Kay Şek’in birlikleri önündeki ağır yenilgiyle
güneye kaçmak mecburiyetinde kalmaları üzerine, 1934-1935 yıllarında gerçekleşen ve “efsaneleşen”
ünlü “Uzun Yürüyüş” başladı. 100 bin ila 120 bin arasındaki Komünistler, 12.000 kilometrelik yola çıktılar.
Sonunda yaklaşık 10 bini hayatta kalabildi. Bu uzun yürüyüş sırasında Moskova destekli kanat ile Mao
yanlısı komünistler ortaya çıktı. 1949 yılına kadar Komünist Çinlilerle Çan Kay Şek birlikleri arasında bir iç
savaş sürdü. Sonunda Çin’in hakimiyeti Komünistlerin eline geçerken, Mao da Çin Komünistlerinin en
tepesindeki liderdi. 1 Ekim 1949’da Mao tarafından “Çin Halk Cumhuriyeti”nin kuruluşu tüm dünyaya ilan
edildi. Her ne kadar adı “Halk Cumhuriyeti” idiyse de, aslında halka özgürlük yerine yeni bir “baskı” ve
“sınırlama” getiren “Komünizm” rejimi getirilmişti. Zaten kısa bir süre sonra bu yeni diktatörlüğün gerçek
yüzü hemen görülecekti.[2]

Mao öldükten sonra bir süre yönünü belirleme dönemi geçiren Çin, Aralık 1978’de ise Deng
Xiaoping’le “açılım ve reform” dönemini başlattı. Aradan geçen yıllar içerisinde Çin, hem bir BM Güvenlik
Konseyi Daimi Üyesi, hem bir “Nükleer Silah Sahibi Ülkeler Kulübü” üyesi olarak, artan bir hızda saygınlık
kazandı. Çin, aynı zamanda uzay araştırmalarına dört elle sarılan bir ülke haline geldi. Bunlara ilaveten,
Çin daha 2004 yılında 1.6 trilyon dolarlık milli geliriyle ABD, Japonya, Almanya, İngiltere, Fransa ve
İtalya’nın ardından dünyanın 7. büyük ekonomisiydi. Ancak Çin, 5 yıl içerisinde milli gelirini 4.4 trilyon
dolara çıkararak, dünyanın üçüncü büyük ekonomisi haline geldi. Bu gelişmeyle de 100 yılı aşkın süredir
dünyanın en büyük üç ekonomisinden birisi olan Almanya’yı geride bıraktı.

Çin’in ekonomik büyümesinin, 2009 sonunda bir diğer dev ekonomi olan ve İkinci Dünya Harbi’nden
bu yana dünyanın en büyük ikinci ekonomisi Japonya’yı da geride bırakacağı açıkça görülebilmektedir.[3]

Çin’in Gücü

Deng Xiaoping’in reformlarıyla yeni ve gelişen bir ekonomik çehreye kavuşan Çin, 1998-2007
döneminde ortalama %18.4 yıllık büyüme gerçekleştirdi. Çin’in, aynı dönemdeki savunma harcaması da
ortalama yıllık %15.9 artış gösterdi. 2007’den 2008’e geçildiğinde, büyük bir artışla 35.95 milyar
dolardan, 41.78 milyar dolara çıkıldı. Öte yandan Çin’deki asker başına harcama diğer ülkelerle
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kıyaslandığında çok düşük olup, yaklaşık 20.200 dolardır. Bu miktar Rus askeri başına 28.200, Alman
askeri için 141.700, İngiliz askeri için 382.300 ve Amerikan askeri için 451.000 dolardır.[4]

Ekonomik alandaki gelişmesi için en büyük ihtiyacı demir-çelik ile enerji hammaddesi olan Çin, bu
konuda her sorunu adeta dantel gibi işleyerek çözmeye çalıştı.

Gelinen günde Çin, kendi çelik üretiminin %40’ını kapsayan inşaat sektörü yanında, otomobil
sanayisinde de büyük sıçrama kaydetti. Sadece Temmuz 2009 ayı içerisinde, kamyon ve otobüs de dahil,
tam 1.090.000 adet tekerlekli araç üretildi. 2009 yılında dünyadaki her iki ton çelikten biri Çin’de üretildi.
Buradan da anlaşılacağı üzere, Çin’in Baosteel adlı çelik firması adeta bir “çelik aşçısı” gibi çalışmaktadır.
2009 içerisinde Çin’in bir diğer atılımı da kuru yük gemilerinin üretimi alanındaydı.[5]

Enerji hammaddesinin çeşitliliğinin ve güvenliğinin artırılması bağlamında, 2005 yılında İran milli
petrol şirketi NIOC ile Çin milli petrol şirketi CNPC arasında 100 milyar dolarlık bir ortak yatırım anlaşması
yapıldı. 2009 içerisinde Pekin’den yeni bir petrol konsorsiyum ile İran’ın güneybatısındaki Kuzistan’da
günlük kapasitesi 360.000 varillik yeni bir rafineri kurulması için anlaşma yapıldı. Keza, Çinli firmalar
ayrıca kapasitesi 210.000 varil olan Abadan yakınlarındaki rafineriyi de 360.000 varil/güne çıkarmak
istiyorlar. Her iki projenin 2013 yılına kadar tamamlanması ve böylelikle İran’ın petrol üretiminin 1/3
oranında artırılarak, yıllık 25.4 milyon tona çıkarılması planlanmaktadır. Gene Ağustos 2009 başlarında
CNPC ile NIOC arasında imzalanan bir anlaşmayla, Güney Azadegan’da günlük 260.000 varil petrol
çıkartılacak. Ocak 2009 içerisinde Tahran’da imzalanan bir anlaşmaya göre de, Kuzey Azadegan’da
günlük 75.000 varil petrol üretmek üzere 2 milyar dolarlık bir proje başlatıldı. Tüm bu projelerle Çin’in 25
yıllık yakıt ihtiyacının bir kısmına karşılanması planlanmaktadır. Bu maksatla 2010 yılında bir “tanker
filosu”nun da kurulması beklenmektedir.[6]

Son beş yılda herkesi şaşırtacak derecede ve hızlı bir gelişme
yaşayan Çin, Orta Asya’da Özbekistan, Tacikistan ve Kırgızistan gibi
yönünü Rusya’ya çevirmiş ülkelere de yardım ve yatarım yaparak, bu
ülkelere yönelik uzun dönemli bir eğitim projesini başlattı. Bu ülkelerin
insanlarına Çin’de oldukça ucuz eğitim imkanları sağlandı. Orta Asya’da
Çin parası ile bu insanları Çin’in merkezine taşıyan yollar inşa edildi.
Sadece Tacikistan gibi oldukça yoksul bir ülkede, 2009 yazında yapılan
bir anlaşmayla iki yıl içerisinde alt yapı yatırımları için bir milyar dolarlık
söz verildi.[7]

Orta Asya gibi “transit” ve boru hatlarının geçtiği ülkeler üzerinde
Rusya ile çıkarları çatışan Çin’in, 2006 başlarında Kazakistan’la yapmış
olduğu anlaşma gereği, Batı Çin’e bir petrol boru hattı inşa edilmektedir.
Keza, Türkmenistan’la yapılan anlaşma gereği Çin’e uzatılacak doğalgaz
boru hattı sebebiyle de, Rusya’nın doğalgaz üzerindeki tekeli
kırılmaktadır. Aslında küresel bağlamda ve özellikle ABD hegemonyasına
karşı çıkarları “örtüşür” gibi gözüken Rusya ile Çin’in, bölgesel açıdan
çıkar çatışması yaşadıkları açıkça görülebilmektedir.

Orta Asya’da çıkarları çatışan bu iki ülkeden Rusya, Çin’e petrol ve yarı mamul maddeler ihraç
etmekte olup, bunların gelecek 20 yılda 100 milyar doları bulacağı tahmin edilmektedir. İki ülke
arasındaki uzun dönem enerji planlamasına yardımcı olmak maksadıyla, Çin Geliştirme Bankası 2009 yılı
ilk yarısında, 25 milyar dolarlık kredinin musluğunu açtı. Bu kredi daha çok ESPO şeklinde kısaltılan,
Doğu Sibirya-Pasifik Okyanusu Boru Hattı Projesi için kullanılacaktır.

Çin, Rusya pazarına daha ziyade işlenmiş maddeler ve üst düzeyde gelişmiş teknolojik malzemeler
ihraç etmektedir. Ekonomik kriz sebebiyle düşen petrol fiyatlarında da görüldüğü üzere, petrol fiyatlarının
her düşüşünde Rusya’nın Çin’e karşı dış ticaretindeki açıklar büyüyecektir. Rusya, sadece 2008 yılındaki
Çin’le ticaretinde 13.5 milyar dolar açık vermiştir.[8]

Çin’in Orta Asya’ya mücavir bölgelerde de yoğun faaliyetler içerisinde bulunduğu görülmektedir.
Dünyanın en büyük bakır madeni işletmeciliğinin tesislerini bu Hindikuş Dağları eteğinde Çinliler inşa
etmektedir. İlaveten bu bölgeden Çin’e kadar bir de demiryolu inşasına başlanmıştır. Mezar-ı Şerif’te de,
tüm Orta Asya ülkelerinde olduğu gibi, neredeyse yabancı kökenli tüm ürünlerde “Made in China” yazısını
görmek mümkündür. [9]



Rusya ve Çin, bir taraftan özellikle Orta Asya ağırlıklı bölgelerde rekabet ve çıkar çatışması yaşarken,
diğer taraftan Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ)’nü kurarak, bir bakıma 2000’li yılların başında ABD’nin tek
kutuplu hegemonyasına da kafa tutmuşlardı. Bir ara NATO’nun karşısında yeni bir askeri-siyasi örgüt gibi
bölge dışındaki strateji uzmanlarınca öne çıkarılmaya çalışılan ŞİÖ, aslında sınırlı askeri tatbikatlar ve
sınırlı siyasi destekler dışında, henüz beklenen gelişmeyi gösteremedi.[10]

Birbirine “rakip” görünen bu iki ülke arasında silahlanma alanında ticaret de yapılmaktadır. Çin, 2007
ve 2008 yıllarında Rusya’dan silah tedarik eden ülkelerin başında gelmektedir.[11]

Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü (SIPRI)’nün 2008 silahlanma raporunu (Yearbook
2008) göre Çin, 2007 yılı itibariyle 58.5 milyar dolarlık askeri alandaki harcamalarıyla dünya üçüncüsü
olmuştur. 2003-2007 döneminde konvansiyonel silah ithalatındaki ilk beş ülke ve bu silahlanmaya ayrılan
oran açısından da Çin %12’lik payla ilk sırayı almıştır.[12]

Küresel Finans ve Ekonomik Krizde “Bileği Bükülmeyen Tek Devlet” Çin

ABD, AB ülkeleri ve Japonya başta olmak üzere, Rusya da dahil tüm “kalburüstü” ülkeler 2007’den
itibaren küresel finans ve ekonomik krizden büyük ölçüde olumsuz etkilenirken, bunun belki de iki
istisnası Çin ile Hindistan’dı. Çin’in 2009 yılı ikinci çeyreğindeki GSYİH’sı, bir önceki döneme göre %7.9
artış kaydetti. Bu durum, dünya ekonomik krizine rağmen ve 2009 ilk çeyreğindeki %6.1’lik büyümeye
göre de önemli bir sıçramadır. Bu durum, 2009’un üçüncü çeyreğinde sadece %0.5’lik bir büyüme
bekleyen Japon ekonomisiyle kıyaslandığında daha da büyük önem kazanmaktadır. Çin’in Mayıs 2009’da
sanayi sektöründeki büyümesi %9’u buldu. Ticaretteki büyüme ise Temmuz 2009’da %15.2’ye ulaştı.
Dünya kapitalist sistemi dramatik bir çöküş yaşarken, “ABD’nin mirasını devralacak Çin”in yeni kapitalist
lider mi olacağı tartışılmaya başlandı. Çin’in gelişme kaydeden birçok sektörüne rağmen, ekonomik kriz
sebebiyle ithalatın birçok ülkede kısılması sebebiyle, Çin’in ihraç gelirlerinde de düşme yaşandı. Haziran
2009’da, önceki yıla göre %21 azalan ihracat, Temmuz 2009’da da bir önceki yıla göre %23 aşağıdaydı.

Pekin yönetimi 2008 yılı sonunda yeniden yapılandırma ve canlandırma çalışmaları için 460 milyar
avro ayırdı. Bu hem ülkedeki yeniden yapılanma, hem de finans krizini hafifletmeye yönelikti. Buradan da
anlaşılacağı üzere, Çin’in ekonomik büyümesi, hiç de evvelce sıkça tekrarlandığı gibi ABD tarafından
pompalanan finansmanla gerçekleşmemektedir. Çin, çoğunlukla tasarruflarını yeniden yapılanma
alanında kullanmaktadır. Bu sebeple birikmiş yaklaşık 2 trilyonluk döviz rezervi bu maksat için
ayrılmıştır.[13]

Çin’in Dış Politikasında “Alçak Profil” Söylemden Küresel Güç Söylemine Geçiş

Deng Xiaoping, 1978’de ekonomik reformları başlatırken, mesai arkadaşlarına “alçak profilli” bir
küresel politika izleneceği vaadinde bulundu. Ancak, gelinen günde Çin’in, bu “ağzı sıkı” politikayı fırlatıp
attığı görülmektedir. Çin’in “turbo” motor destekli ekonomik gücü doğal kaynaklara aç olup, Çin’in petrol,
doğalgaz ve diğer metal ve mineraller gibi hammaddelere olan ihtiyacı, ister istemez Batı ve Japon
ekonomileri ile rekabeti doğurmaktadır.

Çin, Batılı ülkelerin, rejim sorunları nedeniyle yaklaşmadığı Afrika ülkelerine “elini kolunu sallaya
sallaya” girdi. Bunlardan Angola’da sanayinin en büyük yatırımcısı haline geldi. Avustralya, ekonomisini
doğrudan etkileyen mineral üretimini Çin’e satarak, bir bakıma Çin’e bağımlı hale geldi. Neredeyse
hemen her yerde, bilhassa da Afrika’da borç verme konusunda Dünya Bankası’nı geride bırakan Çin,
böylece petrol ve doğalgaz ihtiyacını çeşitlendirerek tedarik yolunda da ilerleme kaydetti. Çin, Sudan’ın
güneyindeki anlaşmazlıkta önemli bir rol oynayan girişimiyle, bu ülkenin petrol sanayinde ana yatırımcı
haline geldi. İnsan hakları açısından büyük sorunların yaşandığı bu ülkeden Çin’in petrol sanayine yatırım
yaparak yönetimi rahatlatması, Pekin’in büyük eleştiriler almasına yol açtı.[14]

Çin, batılı ülkelerin aksine insan hakları gibi kritik konulara dokunmayarak ve büyük maddi destekler
sağlayarak girdiği Afrika’da, son yılların en etkili ülkesi haline geldi. Bu yardım ve “dostluk” elinin
karşılığını gören Çin, karşılığında Afrika ülkelerinin doğal kaynaklarını işletme hakkını üstlendi. Bunun için
49 yoksul ülkenin borcunu silen Çin’in, yakın bir gelecekte aynı ülkelere sıfır gümrük uygulama
politikasına geçeceği bildirilmektedir.

Çin’in bu büyümesi yanında, Japonya, Güney Kore, Hindistan ve ABD’nin ekonomideki durumları da
dikkate alınınca, evvelce Atlantik’te olduğu ileri sürülen “gücün”, bundan böyle Pasifik’e kaydığı ileri
sürülmektedir.[15] Bu gelişme ise, Çin’e ayrı bir jeopolitik önem katmakta, Çin de gücünün farkına
varmaktadır...



Öte yandan, kendine güveni oldukça yüksek Çin yönetimi, gelişmiş G-8 ülkeleri içerisinde yer almak
istemenin yanı sıra, ABD-Çin ikili görüşmeleri adı altında “G-2” oluşumuyla dünyayı yönlendirmenin de
peşindedir. Bu bağlamda ABD’nin “yeşil” banknotları yerine geçecek, Çin Merkez Bankası Genel Müdürü
Zhou Xiaochuan, Mayıs 2009 içerisinde uluslararası kurumlar için yeni ve ayrı bir rezerv para biriminin
gerekliliğini açıkladı.[16]

Dünya finans ve ekonomik krizi Çin’in, küresel güç olduğu gerçeğine taşıdı. Çünkü IMF’e göre, 2008-
2010 dönemindeki dünya ekonomik büyümesinin %75’ini tek başına Çin gerçekleştirecektir. Bunun
sonucunda Çin’in, dünyanın ekonomi motoru olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır.[17]

24-25 Eylül 2009 tarihli Pittsburgh/ABD’deki G-20 zirvesi öncesinde tartışılan en önemli konulardan
biri de, ABD’nin tüketimdeki kısıntı nedeniyle üstlendiği küresel rolde geri planda kalma ihtimalini,
gelişmekte olan Çin ve Hindistan’ın tüketimdeki artışıyla dengeleyecek misyon üstlenme potansiyelinin
analizi idi. Ancak, burada tek sıkıntı, Çin ve Hindistan’ın yaklaşık üç milyarlık nüfusunun, 300 milyon
nüfuslu ABD insanı kadar “tüketici” olup olamayacağı idi.[18]

Halen Uluslararası Para Fonu’ndaki (IMF) oy hakkının
%17’si ABD, % 30’u da Avrupa’ya aittir. Bu da Atlantik
eksenine IMF’yi kontrol etme imkanı vermektedir. Hatta ABD
tek başına IMF’deki karar sürecini engelleyebilmektedir.
Ancak, bu durumun çok uzun sürmesi beklenmemektedir.
Mayıs 2009 içerisinde Çin, Hindistan, Brezilya ve Türkiye’nin
IMF’deki oy hakları artırıldı. Muhtemelen Endonezya,
Singapur, Malezya gibi ülkelerin oy hakları da
artırılacaktır. Ancak mevcut artışla tatmin olmayan Çin ve
Hindistan, oy haklarının ekonomik büyüklükleriyle eşit hale
getirilmesinde ısrar etmektedirler. Bu durum ise, Çin’in
ABD’nin ardından en büyük ikinci oy hakkına sahip olması
anlamına gelmektedir. Çin’in IMF’deki ağırlığının artırılması gerektiğini herkes kabul etmekle birlikte,
hiçbir ülke de kendi oy hakkının kısılmasına yanaşmamaktadır. Bu da büyük pazarlıklar yaşanacağına
işaret etmektedir.[19]

Ekonomik alanda olduğu gibi Çin, 2.3 milyon insan gücü yanında, son yıllarda silahlanma alanında
yapmış olduğu gayretlerle de güçlü bir silahlı kuvvetler oluşturma yolundadır. Nisan 2009’da,
kuruluşunun 60. yılı münasebetiyle, Qingdao liman şehrinde ilk kez bir nükleer denizaltısı kamuoyuna
gösterildi. Devlet Başkanı ve Parti Lideri Hu Jintao, 29 ülkenin deniz kuvvetleri heyetleriyle toplantısında,
“Çin’in diğer milletler için asla bir tehdit gösterilmeyeceğini” garanti etti.[20] Ancak bu gösteri, anlayana
bir “gözdağı” idiydi aynı zamanda…

Çin, nükleer silaha sahip bir ülkedir. Çin’in 161’i stratejik toplam 176 nükleer başlıklı silahı olduğu
tahmin edilmektedir.[21]

Çin’in bölgesindeki müthiş büyümesi bir çok ülkeyi tedirgin etmeye yetmektedir. Bunlardan biri de
Avustralya’dır. Avustralya, 53 milyar avroya yakın bir silahlanma programıyla, Asya-Pasifik bölgesinde
değişen stratejik duruma hazırlık yapmaktadır. Avustralya, gelecek 20 yıl içerisinde 100 yeni muharip
uçak, 6 yeni denizaltı ve 8 yeni firkateyn tedarik etmeyi planlamaktadır. Harp gemileri orta mesafe
menzilli “Cruise” güdümlü mermili silah sistemleri ile donatılacak olup, silahlanmanın sebebinin,
Avustralya’nın yeni “Beyaz Kitabı”nda, Çin’in son yıllarda Asya-Pasifik havzasındaki askeri ve ekonomik
büyümesi olduğu açıkça gösterilmektedir.[22]

Çin’in Zayıf yanları

Çin ülkesi zengin ve Komünist Partisi de oldukça güçlüdür. Oysa Deng’in reformları sayesinde ülkenin
gayrı safi hasılası 16 kat daha büyüdüğü halde, sivil halkın çoğunluğu yoksul olarak kalmağa devam
etmektedir.

Çin’de 50 milyon-200 milyon arasındaki insanlar orta sınıfa ait olup, Komünist Parti’nin en güçlü
destekçisidirler. 75 milyon Çinli “Elitler” sınıfına dahil olup, hızlı bir şekilde büyümek için parti üyesi
olmuşlardır. Elitlerin dörtte biri meslek sahibi ve kalifiye işçilerdir. Bir kısmı öğrenci ve diğer bir bölümü
de iş adamlarıdır. Partiye katılanlar kariyer imkanı bulabilmektedir. Çok önemli sanayi kollarını ve
devletin sahip olduğu bankalardaki kapitali kontrol etmek, deniz aşırı çıkarlara uzanmak suretiyle, bu



ekonomik imkanları yüksek, parti üyesi ve entelektüel kesim, önünde çok zengin fırsatlar bulmuştur. Bu
zenginliğe karşılık, yaklaşık bir milyar insan, Çin’in zenginliğinden yoksundur. Ülkenin bu “dipteki
milyarı”, adeta Çin devletinin gelişme modelinin dışında bırakılmıştır.

Beijing (Pekin)’in ve diğer kentlerin 60. yıl kutlamaları çelişkiler ve kuşkularla doludur. Askeri
törenlerin planlanması, gelişmiş beş değişik tip füzelerin gösterisi, aslında devletin gücünü gösteren
şovdan başka bir şey değildir. Bu gösteriler sırasında çok sayıda silahlı polisler ve Halkın Özgürlüğü
Ordusu (Milisler) mevcut olup, herhangi bir protesto ve karşı gösteriyi önleyeceklerdir. Keza keskin
nişancılar da yüksek binaların çatılarında nöbet bekleyeceklerdir. Bu haliyle 60. yıl kutlamaları, aslında
sadece Komünist Parti’nin ve devletin zenginliğini göstermeye yönelik olup, kesinlikle halkın refahını
yansıtmamaktadır.

Çin, bilhassa kabul edilebilir kanunlar ve şeffaflık konusundaki ihtiyaçları giderecek enstitüleri
geliştirecek çalışmaları yapar, devlet de ekonominin dümenini partinin elinden alırsa, o zaman bir dahaki
kutlamalar çok daha görkemli olabilecektir.[23]

Çin’de her geçen gün, eleştirel açıklamalar konusunda daha fazla cesaret bulunmaya, eleştiriler baskı
altında tutulmaya çalışılırsa da, sistem yeni bir çıkış yolu bulmaya başladı. Adaletten yoksun bir devlet
anlayışının bulunduğu ülkede, sistemdeki kokuşma karşısında, düşüncelerini açıkça söyleyenleri
koruyacak yasalar mevcut değildir. Tüm basın kuruluşlarına sansür uygulanmaktadır. Çevre savunucuları
dahi yarı ölü hale gelecek kadar hırpalanabilmektedirler. Buna karşılık Komünist Partinin hakimiyeti ve
uygulamaları her yerde tek tip de değildir. Bazı vilayetlerde sorunların çözümü pratik uygulamalarla
gerçekleştirilebilmektedir. Ancak gene de çok büyük çevre yıkımı ile sosyal patlamanın tüm ülkede
gelişmekte olduğu ve bu sebeple büyük bir muhalefetin yetişmekte olduğu görülebilmektedir.[24]

Çin’de içerdeki karışıklığı, ya da demokrasi eksikliğini gösteren en son ve önemli olay Doğu
Türkistan’da Temmuz 2009 başlarında Han Çinlilerinin Uygur Türkleri üzerine saldırması ve Türklerin
katledilmesi yanında, haksızca yargılanmalarında yaşanmıştır.[25] Benzer demokrasi dışı uygulamalar
Tibet’te Lamalara karşı da uygulanmaktadır.

2008 yılında Berlin’deki gelecekle ilgili çalışmalar teknoloji değerlendirmeler yapan bir Enstitü
(Berliner Instituts für Zukunftsstudien und Technologiebewertung)’nün müdürü, Fizik ve Sosyoloji
Uzmanı Prof. Dr. Rolf Kreibich, Çin ile gelişmiş ülkelerden biri (Almanya) arasında bir karşılaştırma
yaptırtmış olup, bununla ilgili şu bilgileri vermektedir:

a. Çin’in Almanya’nın mevcut yaşam standardına yetişebilmesi için GSYİH’sını 15 kat daha
artırması gerekmektedir.

b. 2008’de şehirlerinde 25 milyon araç bulunan Çin’in, Almanya’daki nüfusa göre otomobil
yoğunluğuna ulaşabilmesi için daha 728 milyon otomobile ihtiyacı vardır.

c. Beslenme Çin’de halen büyük bir sorundur ve olmaya da devam edecektir. Zira her yıl
Almanya’nın Saarland eyaleti büyüklüğündeki topraklar çölleşmektedir.

d. 500 milyon Çinlinin “temiz ve içilebilir” su içme şansı bulunmamaktadır.
e. Bir taraftan büyük ekonomide müthiş bir büyüme yaşanmakla birlikte, sosyal patlamaların

sayısı da büyük ölçüde artmaktadır. Öyle ki, 2007 yılı içerisinde bölgesel protesto hareketleri iç istikrarı
tehlikeye düşürecek ölçüde ve 80.000 adede çıkmıştır.

f. 2030 yılında Çinlilerin %6’sı daha yoksul hale gelecektir. 800 milyon Çinli, 2030’da, 2010 yılına
göre daha iyi bir hayat sürmeyecektir.[26]

Çin, her ne kadar Orta Asya ülkeleri, Rusya, İran, Suudi Arabistan ve bazı Afrika ülkeleriyle yaptığı
orta-uzun vadeli anlaşmalarla enerji çeşitliliğini ve güvenliğini sağlamaya çalışmışsa da, gene de enerji
güvenliği konusunda önemli zafiyetler yaşadığını söylemek mümkündür. Zira Suudi Arabistan, İran ve
Afrika’dan petrol ve doğalgaz akışı “Hint Okyanusu” üzerinden uzun bir deniz ulaştırmasını gerektirmekte,
bu durum da muhtemel bir gerginlik ve çatışmada Çin’in enerji güvenliğini tehdit edebilecek özellikler
taşımaktadır. İşte enerji hammadde ihtiyacının büyük bir kısmını Hint Okyanusu üzerinden intikal ettiren
Çin de denizaltı sayısını hızla artırmakta, deniz mayınları tedarik etmekte, balistik füzelerini artırmakta ve
ABD Deniz Kuvvetlerinin bağımlı olduğu GPS uydularının sinyallerini bloke etme işlemini
geliştirmektedir.[27]

Sonuç

Temmuz 2009 içerisinde yapılan bir ankette, yakın gelecekte dünya gücü özelliği taşıyan devletin
hangisi olacağı sorulduğunda, büyük oranda Çin ilk sırayı aldı. %44’le birinci sıradaki Çin’i, %16 ile ABD,



%8 ile Rusya, %4 ile AB izledi. Geri kalan ülkelerin oranı ise %28’dir.[28] Sadece bu anketin sonucu bile
Çin’in bir küresel güç ve bir dünya devi olduğunu göstermektedir.

Çin, bu ekonomik büyümesini demokratikleşmeyle de paralel yürütemez ise, ülkede yakın gelecekte
daha büyük ve korku-dehşetle yatıştırılması mümkün olmayacak büyük sosyal patlamaları yaşayabilir.
Zira ülkede kabul edilemez ve büyük bir haksızlık mevcuttur. Bu haksızlık hem Komünist Partililerle sade
vatandaşlar arasında, hem de “özerk”liği kabul edilen azınlıklara karşı vardır. Çin’in tek rakibi, belki de bu
“zayıf karnıdır”. Şayet bu sorunları çözemez ise, yeniden eski görkemli imparatorluk dönemine döndüğü
izlenimi veren Çin, muhtemelen parçalanmaya da başlayabilecektir. Bunu önlemenin yolu şiddet, korku,
ayırımcılıktan değil, özgürlük ve ülke nimetlerinden mümkün olduğunca ortak paylaşımdan geçmektedir…
Bu konuda Çin’in önünde yaşanmış ve henüz unutulmayan bir olay da mevcuttur. Sovyetler Birliği’nin
“küresel güç”ten parçalanmaya gitmesi gibi…

Türkiye, Doğu Türkistan’daki Uygurları Çin’den ayrılma, ya da bağımsızlığını körükleme şeklinde bir
politika gütmemektedir. Ancak, bu soydaş insanların da, uluslararası evrensel insan haklarına uygun
yaşamasını, seyahat etmesini, eğitilmesini ve siyasi bir birey olarak “insanca” yaşamasını arzu
etmektedir. Böylesi bir yaklaşım, Türkiye-Çin ilişkilerini çok daha ilerilere taşıyabilecek, muhtemelen
bundan da Çin kazançlı çıkacaktır.
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