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Bölgesel Kapsamlı Ekonomik Ortaklık" (The Regional Comprehensive Economic 

Partnership -RCEP) Anlaşması: Dünyanın İlgi ve Rekabet Alanı Asya-Hint-Pasifik 

Bölgesinde Yoğunlaşıyor 

Prof. Dr. Bahri Yılmaz, Sabancı Üniversitesi  

 

 

-  
 “...Asya'nın artan ekonomik ve siyasi önemi ve ABD ile Çin arasındaki stratejik rekabet 

giderek artıyor. Yarınki uluslararası düzenin şekline Hint-Pasifik'te karar verilecektir...” 

                                                                            Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Mass1 

 
1. Sunuş 

Başkan Obama, başkanlığının son döneminde ABD’nin güvenlik ve ekonomi 

politikalarının ağırlık merkezinin Asya-Pasifik bölgesinde yoğunlaşacağının altını 

çizmişti. Bu strateji değişiminin iki önemli nedeni vardı: Birincisi, Çin’in süper güç olarak 

yükselişini ve bölgedeki ekonomik ve askeri gücünün genişlemesini kontrol altına 

alabilmektir. Bu gerçeği, ABD’nin yeni Dışişleri Bakanı Tony Blinken Mart 2021 de 

yaptığı bir konuşmada Vaşington’un Çin ile ilişkilerinde geldiği son noktayı “... Çin ile 

ilişkimiz olması gerektiğinde rekabetçi, olabileceği zaman işbirlikçi ve olması gereken 

zamanda düşmanca olacaktır.”2 şeklinde açıkladı. İkincisi ise,  Asya-Pasifik bölgesi, güçlü 

bir ekonomik dinamizme sahip ve gelecekteki uluslararası düzen için büyük önem 

taşıyan bir blok oluşturmasındandır.   

Bu gelişmelerin ışığında,  Almanya başta olmak üzere, Avrupa Birliği için bu bölge 

önemli bir jeo-ekonomik ve jeo-stratejik referans noktası haline gelmiştir. Alman 

hükümeti, 2020 yılında hazırladığı Hint-Pasifik raporları ile bu bölgedeki gelişmeleri dış 

politika öncelikleri arasına aldı.3 Brüksel’de şu sıralarda bu konu ile ilgili kendi AB 

stratejisini hazırlıyor. Bu yaklaşımların temel amacı, Çin'in dışında kalan bölgedeki 

ülkelerle ilişkileri çeşitlendirmek, derinleştirmek ve tematik olarak genişletmektir. Bu 

şekilde Almanya ve AB, bu dinamik alandaki gelişmelerin şekillenmesinde ABD’nin ve 

                                                           
1
 Germany-Europe- Asia- “SHAPING THE 21ST CENTURY TOGETHER -Policy guidelines for the Indo-Pacific”, 

Leitlinien zum Indo-Pazifik (auswaertiges-amt.de). 

2
 US Department of State, »A Foreign Policy for the American People«, Speech by Antony J. Blinken, Secretary 

of State, 3.3.2021, <https://www.state.gov/a-foreign-policy-for-the-american-people/> (eingesehen am 

10.8.2021). 

3
  Germany-Europe-Asia -SHAPING THE 21ST CENTURY TOGETHER, a.g.e. s.1 

https://www.auswaertiges-amt.de/blob/2380514/f9784f7e3b3fa1bd7c5446d274a4169e/200901-indo-pazifik-leitlinien--1--data.pdf
https://www.state.gov/a-foreign-policy-for-the-american-people/
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Çin’in yanı sıra belirleyici ve aktif bir rol oynamayı istemektedir. Dışişleri Bakanı Mass, 

Almanya’nın bölgeye olan ilgisini kısaca “...Hint-Pasifik'e yaklaşımımızı Avrupa 

bağlamında ne kadar güçlü bir şekilde derinleştirirsek, o kadar başarılı oluruz. Almanya, 

Avrupa'nın bölgedeki katılımının genişlemesini destekliyor ve çabalarını Avrupalı 

ortaklarıyla yakından koordine etmek istiyor...”4 

Bölgeye olan ilginin artmasının en önemli belirleyici faktörlerden birisi de ”The Regional 

Comprehensive Economic Partnership- Bölgesel Kapsamlı Ekonomik Ortaklık (RCEP)- 

“Anlaşması’nın hayata geçirilmesidir.  

Bilindiği üzere, RCEP ilgili müzakereler 15 Kasım 2020’de Vietnam'ın başkenti Hanoi'de 

ASEAN sanal zirvesinde imzalandı. 2012 yılından itibaren bölge ülkeleri bölgesel bir 

serbest ticaret anlaşmasının şartlarını tartışıyorlardı.  Müzakereler, 31 tur ve 18 

bakanlık düzeyindeki toplantı sonucunda sekiz yılda tamamlanabildi. RCEP, dünya 

nüfusunun ve küresel GSYH’nin neredeyse üçte birini kapsayan, bir serbest ticaret 

anlaşması ve bir örnek bölgesel ekonomik bütünleşme başarısıdır.  

RCEP’i üyeleri Brunei, Endonezya, Kamboçya, Laos, Malezya, Myanmar, Filipinler,  

Singapur, Tayland, Vietnam, Çin Halk Cumhuriyeti, Japonya, Güney Kore, Avustralya ve 

Yeni Zelanda’dan oluşmaktadır.  Geçen yıl, Hindistan anlaşmanın kendi yerli sanayisi 

üzerinde yaratacağı olası olumsuz etkileri nedeniyle son dakikada RCEP’den çekildi. 

Kapı açık kalsa da, Çin ile devam eden sorunları göz önüne alındığında, Yeni Delhi'nin 

yakın gelecekte RCEP’e geri dönmesi pek olası görünmüyor. Bu varılan antlaşma ile 

ASEAN ülkelerinin temel amaçlarından birisi de Trans-Pasifik Ortaklığı’na (Trans-Pacific 

Partnership - TPP) karşı güçlü bir ticaret ortaklığı oluşturabilmektir.   

Çin Başbakanı Li Keqiang imzalanan serbest ticaret anlaşmasına övgüde bulunarak, 
bunun "küresel ekonominin toparlanmasına ve büyümesine" katkıda bulunacağını 
söyledi. Buna ek olarak, imzalanan anlaşmayı “kara bulutlar arasından ortaya çıkan bir 
ışık ve umut gibi görünüyor” şeklinde ifade etti."5  

Başbakan mevcut uluslararası sorunları COVID-19 krizi, Çin- ABD ticaret savaşı ve 
korumacılık eğilimleri olarak özetledi. Bu sadece bölgesel entegrasyon için muazzam bir 
başarı değil, "daha da önemlisi, çok taraflılık ve serbest ticaret için bir zaferdir." diye 
ilave etti. Sözlerine şu şekilde devam etti: “Asya-Pasifik bölgesinde kalkınma ve refah 
için yeni bir ivme kazandıracaktır. Bu, çok taraflılık ve serbest ticaretin bizlere doğru yol 
olduğunu gösteriyor."6 

                                                           
4 A.g.e.  

5 “Signing of RCEP 'a victory of multilateralism, free trade': Chinese Premier Li Keqiang 

15-Nov-2020, CGTN, https://news.cgtn.com/news/2020-11-15/RCEP-signing-victory-of-multilateralism-

free-trade-Chinese-premier-Vr5py7BiNi/index.html 

6 RCEP: “Asia-Pacific countries form world's largest trading bloc”, BBC, 16 November 2020 

https://www.bbc.com/news/world-asia-54949260 
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2. RCEP’in Anlamı ve Ekonomik Önemi Nedir? 7 

RCEP tanımı gereği, iki veya da fazla ülkenin aralarındaki ticaretin önündeki korumacı 

engelleri ortadan kaldırmaya amaçlayan bir anlaşmadır. Ancak her ülke üye olmayan 

üçüncü ülkelere karşı, kendi dış ticaret politikasını uygulayamaya devam edecektir. 

Anlaşma, üye ülkeler arasında gümrük tarifelerini düşürüyor, ortak ticaretin kurallarını 

belirliyor ve böylece aralarındaki tedarik zincirlerinin işlemesini kolaylaştırıyor. RCEP 

fikri mülkiyet, ticaret, hizmetler, yatırım, e-ticaret, telekomünikasyon ve telif haklarıyla 

ilgili hükümlerini kapsamasının yanı sıra önümüzdeki 20 yıl içinde ithalata uygulanan 

bir dizi tarifenin ortadan kaldırılmasını da içeriyor.8 

RCEP toplam 2,2 milyarlık nüfus topluluğundan oluşmaktadır. COVID-19 krizinden önce, 

2020 yılında RCEP ülkeleri küresel ticaretin %29'unu kapsıyordu9 AB'nin %33'ünden 

biraz daha azdı. Ancak RCEP topluluğunun dünya ticaretindeki payının artması 

bekleniyor.  Yeni serbest ticaret bloğunun gelecekte, hem ABD-Meksika-Kanada’dan 

oluşan (NAFTA)’dan ve  hem de Avrupa Birliği'nden daha büyük bir pazara sahip 

olabileceği  tahmin ediliyor.  

Özellikle, Çin, Japonya ve Güney Kore’nin ilk kez bir ticaret anlaşması ile bir araya 

gelmesi gerçekten kayda değer tarihi bir olaydır.10 Bunun sonucunda, on beş ülke, 

küresel GSYH’sinin % 31’ni (2020 itibarıyla 26,2 trilyon) kapsayan dünyanın en büyük 

ticaret bloğunu oluşturdular.11 Özellikle Çin’in, ABD ile devam eden ticaret savaşının 

yanı sıra bu yeni serbest ticaret paktı Pekin'deki Komünist Partisi yönetimi için büyük 

bir başarı olarak kabul edilmektedir. 

ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşının temel amacı, Çin'in dünya ekonomisindeki 

yükselişini durdurmak ve yeni bir süper gücün oluşumunu engellemektir. Ancak, 

Vaşington yönetimi bu bölgedeki gelişmelerin dışında kalınca, bu boşluğu Pekin 

                                                           
7 Bkz. RCEP ile ilgili ayrıntılı bilgi için : Hanns Günther Hilpert, “Neue Handelsabkommen in Asien 

Liberalisierung in Zeiten geopolitischer Rivalität, Unterzeichnung des asiatisch-pazifischen 

Freihandelsabkommens, SWP Aktuell, 23 Marz 2021. 

8 Ticaret politikası açısından, mal ticaretinin serbestleştirilmesi ve kolaylaştırılması anlaşmanın 

merkezinde yer almaktadır. Yürürlüğe girmesiyle, RCEP ticaret içi ticaretin yüzde 65'i gümrüksüz olacak, 

yirmi yıl sonra en az yüzde 92 olması planlanmaktadır 

9 Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP. Congressional Research Service, August 5, 2021, 
IF11891.pdf. 

10Japonya'daki firmalar, RCEP anlaşmasının Asya ülkeleri arasında ticaret ve yatırımları artırmasını 
bekliyor, Japonya'nın toplam ticaretinin yaklaşık %46'sını kapsayan RCEP, ülkenin hem en büyük ticaret 
ortağı olan Çin hem de üçüncü büyük ortağı olan Güney Kore ile yaptığı ilk ticaret anlaşması olacaktır. 
https://www.japantimes.co.jp/tag/rcep/ 
11 Regional Comprehensive Economic Partnership, Wikipedia 

file:///D:/Users/suuser/Desktop/IF11891.pdf
https://www.japantimes.co.jp/news/2020/11/16/business/japan-businesses-rcep-asia-trade-investment/
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hükümeti Asya-Pasifik bölgesindeki ekonomilerle birlikte oluşturduğu ve güçlü bir 

şekilde desteklediği serbest ticaret anlaşmasıyla doldurmağa çalıştı.  

Kısa bir süre önce yayımlanan bilgisayar simülasyonlarına göre, RCEP’in dünya 

gelirlerine yılda 209 milyar dolar, dünya ticaretine 2030 yılına kadar ise 500 milyar 

dolar katkı yapacağı tahmin edilmektedir.12 Yeni anlaşmanın, Kuzey ve Güneydoğu Asya 

ekonomilerini daha verimli hale getirmesi, teknoloji, üretim, tarım ve doğal kaynakların 

kullanımı alanlarında iş birliğini güçlendirmesi beklenmektedir.13 

2.1. Kimler RCEP’ten  faydalanacak? 

Peterson Uluslararası Ekonomi Enstitüsü, anlaşmanın 2030 yılına kadar küresel milli 

geliri yılda 186 milyar dolar artırabileceğini ve üye ülkelerin ekonomisine %0,2 

oranında katkıda bulunabileceğini tahmin ediyor.14 Bu katkının yaklaşık yarısının Çin’e, 

dörtte birinin Japonya’ya ve diğer dörtte birinin de diğer üye ülkelere gideceği tahmin 

ediliyor. Ancak bazı analistler, anlaşmanın Çin, Japonya ve Güney Kore'ye diğer üye 

ülkelerden daha fazla ekonomik fayda sağlayacağını tahmin ediyorlar.15 Bu yeni 

gelişmeler bölgesel bağları ve Çin, Japonya ve Güney Kore arasında daha fazla iş birliğini 

teşvik ediyor. Anlaşma artık ASEAN ülkelerinin Japonya, Çin ve Güney Kore ile tedarikçi 

ağları oluşturmasına ve genişletmesine olanak sağlıyor. 

3. CTPP VE TPP/11: ABD'nin Uzak Doğu’ya Yönelik Politikası Nasıl Gelişebilir?   
 

Tablo 1: 

 

 

                                                           
12 Peter A. Petri and Michael Plummer, RCEP: “A new trade agreement that will shape global economics 

and politics”, Brookings, November 16, 2020 

13Peter A. Petri (PIIE) and Michael G. Plummer,” East Asia decouples from the United States: Trade war,” COVID-19, and East Asia's new trade blocs,”(Johns Hopkins University and East-West Center) Working Paper 20-9, June 2020. 

 https://www.piie.com/publications/working-papers/east-asia-decouples-united-states-trade-war-covid-19-and-east-asias-new 
14 Hanns Günther Hilpert, a.g.e. s. 3.  

15  a..g.e, 4. 
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Ocak 2017'de, Başkan Donald Trump yönetimi,  Trans-Pasifik Serbest Ticaret Anlaşması 
olarak adlandırılan TPP'den çekildi. Sonuç olarak, geri kalan on bir ülke Vaşington’un 
dışında  girişimlerini  sürdürmeyi devam ettiler (Bkz. Tablo1). Avustralya, Brunei, 
Kanada, Şili, Japonya, Malezya, Meksika, Yeni Zelanda, Peru, Singapur ve Vietnam, TPP 
için Kapsamlı ve Aşamalı Anlaşma (Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-
Pacific Partnership - CPTPP, veya TPP-11) adı altında 8 Mart 2018'de anlaşmayı 
imzaladılar. 30 Aralık 2018'de Avustralya, Japonya, Kanada, Meksika, Yeni Zelanda ve 
Singapur için anlaşma  yürürlüğe girdi. 14 Ocak 2019'da Vietnam üyeliğe katıldı. Brunei, 
Şili, Malezya ve Peru henüz CPTPP'yi onaylamadı. 2020 yılında CPTTP’nin dünya 
ticaretindeki payı % 15, küresel GSYH’de % 13 ve dünya nüfusunun sadece % 7’sini 
kapsamaktadır. 
 
ABD Başkanı seçilen Joe Biden 20 Ocak 2021'de Beyaz Saray'a girdiğinde, uluslararası 
meselelerin acil gündemiyle karşılaştı. Jeffrey D. Sachs  "... ABD seçimlerinin ardından 
Amerika ve dünyanın karşı karşıya olduğu iki acil sorun vardır. İlk olarak, başkan seçilen 
Joe Biden iç siyasi istikrarın bir ölçüde geri getirmek için zorlu bir mücadeleye girecektir. 
İkincisi, dünyanın diğer bölgeleri, ABD'nin küresel liderliğe dönmesini boşuna beklemek 
yerine, kendi küresel iş birliği yollarını kurmalıdır. "16 Amerikan katılımı olmasa bile 
CPTPP, DTÖ'nün kurulduğu 1995 yılından bu yana yapılan en başarılı bir ticaret 
anlaşmalarından birisidir. Anlaşma yürürlüğe girdiğinde, sanayi ve mal ticareti 
neredeyse tamamen serbestleştirilecek ve tarifelerin  % 86'sı kaldırılacak, on beş yıl 
sonra bu oran % 99’a çıkacaktır. Yatırımlar için ilgili tüm koruma standartları 
geçerlidir.17  
 

3.1. CPTTP’ye İlgi Artıyor 
 
CPTPP’nin genişlemesi konusunda yeni gelişmeler gündeme gelmektedir. Birleşik 
Krallık (BK) , Kolombiya, Güney Kore, Tayvan, Tayland  ve hatta Çin Halk Cumhuriyeti de 
dahil olmak üzere çok sayıda ülke üyelikle ilgilendiğini ifade etti. Fakat genişleme süreci, 
CPTPP'nin kendisini ticaret ve jeo-politik ve jeo-ekonomik konularında başarısını 
kanıtlamasına bağlı olacaktır. 
 
Sadece, Birleşik Krallık resmi olarak üyelik için 1 Şubat 2021'de başvuruda bulundu. 
Londra hükümeti, CPTPP üyeliğinin Brexit'in ardından global düzeyde dış ticaret 
politikasında yeni bir başlangıç ve atılım yaparak, "Küresel Britanya (Global Britain )" 
logosu altında tekrar eski günlerine dönebilmenin hayalini yaşıyor. Bu adımla, Britanya 
İmparatorluğu’nun yeniden doğuşu amaçlanmaktadır. Bir başka deyişle, Londra’nın 
amacı, bölgedeki Commonwealth üyelerini de bir araya getirerek, Asya-Pasifik 
bölgesinde aktif bir siyasi ve ekonomik güç oluşturmaya çalışmaktadır. Bu ülkeler 
arasında Kanada, Avustralya, Yeni Zelanda, Singapur ve Hindistan yer alabilirler. Bu 
gruba ABD’nin de katılması teşvik edilecektir.  

                                                           
16  Jeffrey D. Sachs. “America’s Political Crisis and the Way Forward”, Policy Syndicate, 

Nov 27, 2020.  

17 https://www.mfat.govt.nz/en/trade/free-trade-agreements/free-trade-agreements-concluded-but-

not-in-force/regional-comprehensive-economic-partnership-rcep/rcep-overview/ 
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Tüm bu gelişmelerin sonucu, Asya bölgesinde CPTPP ve RCEP olmak üzere iç içe geçmiş  
iki serbest ticaret bölgesi oluşmuştur. Zaman içeresinde bölge ülkeleri bu bölge 
işbirliğinin kendilerine sağladığı ekonomik faydaları da göz önüne alarak birinden 
diğerine geçişler olabilir ve zaman içeresinde bu iki ayrı oluşum, tek bir serbest ticaret 
bölgesine de dönüşebilir. 

4. Hindistan Neden RCEP’ye Katılmadı? 

Hindistan, 31 tur müzakere ve 18 bakanlar toplantısından sonra varılan RCEP 

uzlaşmasını desteklemedi ve Kasım 2019'da süreçten çekildi. Bu arada, Hindistan’ın 

RCEP’ye son anda üyelikten vazgeçmesinin nedenleri üzerinde kısaca durmak istiyorum. 

Bunun iki temel nedeni olabilir: Birincisi, Hindistan ve Çin arasındaki gerginlikler 2020 

yılında önemli ölçüde artmış ve Himalayalar'da küçük çapta askeri bir çatışmaya 

dönüşmüştü. Bu çerçevede, Yeni Delhi dış politikasını yeniden gözden geçirme gereğini 

duydu ve şimdi ABD, Japonya, Avustralya, Yeni Zelanda ve diğer demokratik devletlerle 

birlikte Çin’e karşı cephede yer almaya daha istekli görünüyor. Bu nedenle de, şu anda 

Hindistan'ın Çin'in de dâhil olduğu bir serbest ticaret anlaşmasına katılması zor 

gözüküyor. 

İkinci neden de, ekonomistler Petri ve Plummer'ın tahminlerine göre,18 Hindistan 
anlaşmaya katılmayarak yılda 60 milyar dolar gelir kaybına uğrayacaktır. Hindistan 
hükümeti Çin ile endüstriyel ürünler, Avustralya ile süt ürünleri ve Güneydoğu Asya ile  
baharatlı ürünler  alanlarındaki karşılaşacağı sert rekabetten çekindi.  

Tüm bu nedenlerin yanı sıra, Hint hükümeti iç pazara dayanan ve dış ticareti kısıtlamaya 

çalışan bir ekonomi politikasının yeniden keşfetti. Başbakan Modi tarafından yürütülen 

ve yüksek derecede  “kendi kendine yeterlilik” üzerine kurulu bu politikaya 

"Atmanirbhar Bharat" adı veriliyor. Kısacası, Yeni Delhi bugün John Maynard Keynes 

tarafından 1933 yılında "national self-suficiency- dream" olarak adlandırılan ve kendi 

kendine yeterli, içe dönük bir sanayileşme stratejisini izliyor.  

5. Avrupa Birliği Ne Düşünüyor?  

Avrupa Birliği, Asya-Hint-Pasifik ülkeleri ile ilişkilerinde ekonomik çıkarlarını ön planda 

tutmakta ve bu ilişkilerde  Çin çok  önemli bir yer almaktadır. Ayrıca, jeo-ekonomik 

açıdan, Asya-Pasifik bölgesi Çin, Japonya, Hindistan, Güney Kore ve Güneydoğu Asya 

ülkeleri gibi ekonomik açıdan hızla gelişen ve başta Almanya olmak üzere Avrupa’nın  

önemli dış ticaret  ortaklarını kapsıyor.  Bu ülkelerin çoğunluğu dünyanın en hızlı 

büyüyen gelişmiş ekonomileri arasında yer alıyor.  

Özellikle, Almanya, ihracata dayalı ekonomik yapısı nedeniyle, bu bölge ülkeleri ile 

ilişkilerini daha da geliştirmek istiyor. Çin - ABD arasındaki süper güç mücadelesi ise, 

                                                           
18

 Petri ve Plummer, ibid. 
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bölge ülkelerini ve özellikle AB üyelerini iki güç arasından bir seçim yapmaya 

zorlayabilirler. Son zamanlarda Batı medyasında, Güney Çin Denizi ile Çin’in Tayvan’a 

askeri müdahalede bulunabileceği tezleri gündeme getiriliyor. Yaratılan bu algı 

doğrultusunda, Fransa, BK ve Hollanda bölgeye savaş gemilerini göndermeye 

başladılar.19 Hatta geçmişte bölgede II. Wilhelm20 döneminin dışında pek fazla ilişkisi 

olmayan Berlin bile “Bayern “ adlı bir firkateyni bölgeye göndermeyi planlamaktadır.21  

Avrupa Birliği ticaret politikası ile ilişkili olarak, iki önemli nedenle bölge ile işbirliğini 

geliştirmeyi amaçlayabilir:   

Birincisi, Avrupa'nın Çin dışındaki, Asya-Pasifik bölgesi ile ticaret ve yatırım ağlarını 

genişleterek, en azından Çin pazarına olan mevcut bağımlılığını azaltabilir. İki taraflı ve 

çok taraflı ilişkiler bunun için yararlı bir politika atılımı olabilir. Bu politikanın ilk adımı 

da AB - Avusturalya ve Yeni Zelanda arasında, 2018'in ortalarından beri devam eden 

serbest ticaret anlaşması müzakereleri hızlı bir sonuca varılması olabilir.  

İkincisi,  AB ve CPTPP, özellikle fikri mülkiyet hakları, sürdürülebilirlik, koruyucu 

önlemler, sübvansiyonlar, devlete ait işletmeler, dijital ticaret ve yatırımcı-devlet 

uyuşmazlıklarının çözümü alanında küresel ticaret kurallarının daha da geliştirilmesi ve 

modernizasyonu konusunda karşılıklı olarak anlaşabilirler. Böylece, ticaret politikasının 

ötesinde dış politika üzerinde etkili olacak bir Avrupa-Asya-Hint-Pasifik ortaklığı için 

mükemmel bir siyasi ve yasal zemin oluşturabilirler. 

Brüksel açısından ilk önemli sorun, 27 AB üyesinin birlikte bir “Ortak Asya-Hint -Pasifik” 

stratejisi konusunda uzlaşmayı sağlayıp sağlayamayacaklarıdır. Şu andaki görünüm, 

bölgede sömürgeci geçmişleri olan Fransa ve Hollanda kendi politikalarını 

hazırlamaktadır. AB, ortak bir strateji üzerinde uzlaşamadığı takdirde, her ülke kendi 

ulusal çıkarlarını ön planda tutan bir politika izleyecektir.  

                                                           
19 Britain. France. Germany. Holland. Canada. All are sending warships to the South China Sea in growing 

“pushback” against Beijing. 
https://www.reddit.com/r/China_Debate/comments/lvhvt4/britain_france_germany_holland_canada_all_

are/ 

20 19. yüzyılın sonunda, diğer Avrupa ülkelerini örnek alarak, Alman İmparatorluğu  kalıcı bir ticaret ve 

deniz üssü edinerek Çin'deki ekonomik çıkarlarını desteklemeyi hedefledi.  Uzun bir tartışmadan sonra, 

Kiautschou/ Jiaozhou körfezine gözünü dikti. 1897'de Alman misyonerlerin öldürülmesi, körfezi işgal 

etmek için bir bahane olarak İmparatorluk Donanması'na hizmet etti. 

 

21 Felix Heiduk,” Bayern fırkateyni, Almanya'nın "kurallara dayalı uluslararası düzeni" sürdürmesine katkı 

olarak Ağustos ayı başında Hint-Pasifik'e doğru yola çıktı. Berlin, kurallara dayalı uluslararası düzeni, en 

azından Çin'in Yapay Adaları da dahil olmak üzere Güney Çin Denizi'ndeki geniş toprak iddiaları yoluyla 

tehdit altında görüyor.”.Point of View SWP,2021, 24.08.2021. https://www.swp-berlin.org/publikation/a-

delicate-mission-the-frigate-bayern-the-rules-based-international-order-and-the-status-of-diego-garcia. 
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6. Sonuç  

Böyle bir durumda gelecekle ilgili, üç değişik senaryo ortaya çıkmaktadır.  “Quad States” 

adı verilen ve dört ülkeyi kapsayan grup -ABD, Japonya, Hindistan ve Avusturalya- ilk 

toplantısını 21 Mart 2021’de yapmış ve iklim, sağlık ve teknoloji alanlarında işbirliği 

yapma kararlarını almışlardır. Pekin bu oluşumu kendisine karşı oluşturulan bir blok 

olarak algılamaktadır. Bu iş birliği neticesinde Vaşington ve de Londra, tarihsel ilişkileri 

nedeniyle Kanada,  Avustralya, Yeni Zelanda, Hindistan ve Singapur’un katılımlarıyla 

genişletilmiş bir bölgesel ekonomik, siyasi ve askeri güç oluşturabilir. İkincisi, tüm bu 

gelişmelere karşın, Çin de bölgedeki ekonomik ağırlığını kullanarak, bölge ülkeleri 

üzerinde kendi etrafında toplanmaları için bir ekonomik ve politik  baskı oluşturabilir. 

Üçüncüsü, AB’nin yalnız ve tarafsız bir aktör olarak mı davranacağı, yoksa ABD grubuna 

mı katılacağı henüz bilinmemektedir. Brüksel ortak bir politika oluşturamadığı takdirde, 

üye ülkelerin her biri ulusal çıkarları doğrusunda hareket edecektir. Bu da üye ülkelerin 

farklı bloklarda yer almasına sebep olabilir. 

Kısacası, Asya-Hint-Pasifik bölgesindeki önümüzdeki yıllardaki gelişmeler dünya kamu 

oyununun ve medyasının dikkatini bu oluşumlara ve muhtemel politik-askeri ve 

özellikle ekonomik çıkar çatışmalarına çekecektir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


