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Yükselen Tehdit Algısı Karşısında
Çin’in Yumuşak Güç Siyaseti:
Politikalar ve Sınırlılıkları
M. Turgut Demirtepe

Hasan Selim Özertem

Öz
Çin, son otuz yılda hızla büyüyen ekonomisi ve küresel alanda
giderek yükselen siyasi profili ile hem bir fırsat hem de önemli bir
tehdit olarak görülmektedir. Ayrıca Çin’in askeri alanda yaptığı
harcamalar ve büyük nüfusu 2050’ye doğru gidilen süreçte küre-
sel güç mücadelesinde uluslararası siyaset açısından göz ardı edi-
lemeyeceğinin önemli göstergeleridir. Çin Soğuk Savaş dinamik-
lerinden elde ettiği çıkarımlar doğrultusunda tehdit algısını zayıf-
latmak için yumuşak güç olgusunu ilk olarak düşünsel hayatında
sonrasında ise siyasi düzlemde keşfetmiştir. 2000’li yıllardan itiba-
ren yumuşak güç kavramı siyasi elitin söylemlerinde yoğun olarak
yer almaya başlamıştır. Çalışmada bu söyleme paralel olarak yürü-
tülen politikalar, Çin’in sahip olduğu kısıtlar ve avantajlar bağla-
mında Joseph S. Nye’ın yumuşak gücün üç unsuru olarak değer-
lendirdiği kültür, dış politika ve siyasi değerler boyutu ile ele
alınmıştır. Ortaya çıkan sonuçlar, karşılaştırmalı olarak incelendi-
ğinde, Çin’in yumuşak güç siyasetinin kültür ve dış politika bo-
yutlarıyla ciddi mesafe kaydetmesine rağmen sahip olduğu siyasi
dinamikler nedeniyle önemli kısıtları da bulunduğunu ortaya
koymaktadır.
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Çin Halk Cumhuriyeti sahip olduğu nüfus ve ekonomik büyüklükle ulus-
lararası sistemin önemli aktörlerindendir. Ekonomik performansına paralel
olarak Asya Pasifik coğrafyası dışında da göstermiş olduğu pro-aktif tutum,
Çin’i sadece bölgesel ölçekte değil küresel siyasette de göz ardı edilemeye-
cek bir ülke konumuna getirmiştir.

Küresel ölçekte izlenen siyasette ülkelerin güç unsurları bu politikaların
sürdürülebilirliğini de belirlemektedir. Bu açıdan Çin’in sahip olduğu
kaynakların yanı sıra bunları nasıl ve ne şekilde istihdam ettiği de ayrı bir
önem arz etmektedir. Kaynaklara sahip olmak kadar bunların nasıl kulla-
nıldığı bir ülkenin güç parametrelerinin belirlenmesinde etkilidir. Böyle-
likle dinamik bir karaktere sahip olan güç, sürekli olarak bir devinim içine
girecek ve kaynaklarını doğru kullanan aktörler için diğer aktörlerle karşı-
laştırıldığında bir üstünlüğün veya zayıflığın ortaya çıkmasına neden ola-
caktır.

Bu bağlamda uluslararası sistemdeki güç dengelerinde Çin’in yükselen
profili ve bunun küresel istikrara/istikrarsızlığa muhtemel yansımaları
uluslararası ilişkiler alanında son dönemlerde çok tartışılan bir konuyu
teşkil etmektedir. Bu açıdan Çin’in özellikle askeri ve ekonomik güç un-
surlarına dayanan sert gücü mercek altına alınmaktadır. Diğer yandan,
Çin’in yükselen gücüne eşlik eden ve “yakın çevresi”nin yanı sıra Afri-
ka’dan Latin Amerika’ya kadar geniş bir coğrafyaya uzanan yumuşak güç
politikaları da dikkati çekmektedir.

Bu çalışmada Çin’in küresel siyasette yükselen bir güç olarak yumuşak güç
kavramı çerçevesinde izlediği politikalar irdelenecektir. Çin yönetiminin
yumuşak güç konseptini keşfederek, bunu Çin’in yükselişiyle birlikte orta-
ya çıkan “tehdit” algısını değiştirebilme ve küresel siyasette güç maksimi-
zasyonunu sağlamada dış politikanın önemli bir enstrümanına dönüştür-
me çabası içinde olduğu ortaya konmaktadır. Ancak ülkenin milli güç
kapasitesini artırma noktasındaki bu arayışın rejimin karakteri nedeniyle
belli kısıtlarla karşı karşıya olduğunu öne sürmektedir. Bu tartışmayı Jo-
seph S. Nye'in yumuşak güç kavramsallaştırmasındaki üç unsur olarak öne
sürdüğü kültür, dış politika ve değerler çerçevesinde yapmaktadır. Bu çer-
çevede çalışmanın ilk bölümünde yumuşak güç kavramının teorik arka
planı ele alınmakta, ardından da bu teorik zemin üzerinden Çin’in yumu-
şak güç politikaları ülkenin sahip olduğu mevcut ve potansiyel güç unsur-
larının sunduğu imkan ve sınırlılıklar bağlamında incelenmektedir.

Yumuşak Güç Nedir?
Güç veya iktidar, hükmetme veya egemen olma arayışında olan ister devlet
ister kişi olsun her aktör için neredeyse kutsal olan ve ulaşılması gereken
bir niteliğe sahiptir. Türk Dil Kurumu sözlüğünde gücün on bir tanımı
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yapılmaktadır. Bunlardan ilki gücü, “[f]izik, düşünce ve ahlak yönünden
bir etki yapabilme veya bir etkiye direnebilme yeteneği”; ikincisi “[b]ir
olaya yol açan her türlü hareket” olarak tanımlamaktadır
(http://tdkterim.gov.tr/bts/ (03 Eylül 2012). İki tanım da nitelik açısından
birbirinden farklılıklar ortaya koymaktadır. Özellikle ilk tanımda “düşünce
ve ahlak yönünden etki” yapma yeteneğine yapılan vurgu dikkat çekiciy-
ken ikinci tanım daha geniş bir biçimde, bir olayın ortaya çıkmasıyla güç
arasında bir ilişki kurmaktadır. Bu açıdan iki tanımın da yakından irde-
lenmesi gerekir. İkinci tanım, asıl olarak dışarıdan bir etkiyle bir değişimin
ortaya konmasını ifade etmektedir. Bu etkinin temel dinamikleri hareket,
kuvvet, takat gibi fiziki şartlarla ilişkilendirilmiştir. Bu açıdan maddi an-
lamda tanımlanan güç kavramı kısa sürede oluşturulabilecek etki üzerin-
den açıklanmaktadır. İlk tanıma bakıldığında ise “fizik” kavramı dışarıda
tutulduğunda daha çok ahlaki unsurlara ve düşünce sistemlerine atıfta
bulunulduğu görülmektedir ki bu da fiziki, gözle görülebilen etkilerle
kolayca sağlanabilecek bir husus değildir. Öyleyse gücü sadece kaba kuvvet
olarak tanımlamak bir yönüyle indirgeyici bir yaklaşım olacaktır.

Uluslararası ilişkiler ve siyaset bilimi açısından önemli bir unsur olan güç
kavramının da tek boyutlu bir karaktere sahip olduğunu iddia etmek ya-
nıltıcıdır. Bir ülkenin sahip olduğu tank, top, tüfek, uçak sayısı kadar sa-
hip olduğu değerler, kültürel unsurlar ve ekonomik enstrümanlar da gü-
cün önemli boyutlarıdır. Ancak tüm bunların sayısal veriler açısından
irdelenmesi de tam olarak mümkün değildir. Diğer bir ifadeyle güç olgusu,
varlığı bilinen ancak tam olarak büyüklüğünün ölçülmesinde bazı sıkıntı-
lar yaşanan bir kavramdır.

Siyaset bilimi açısından en basit tanımıyla güç, “bir aktörün başkalarının
normal şartlar altında yapmayacağı şeyleri yaptırma veya sonuçlar üzerinde
kontrol sahibi olma becerisi” (Keohane ve Nye 1989: 11) olarak belirtilebi-
lir. Realist okulun önemli temsilcilerinden Morgenthau’ya göre güç, “kişi-
nin diğer kişilerin zihinleri ve hareketleri üzerindeki kontrolü” olarak ta-
nımlanmaktadır (1962: 28-29). Tanımlar yakından incelendiğinde birbi-
rine geçmiş oldukları görülecektir. Bu açıdan çerçevesi daha net çizilmiş
tanımlar yapmak gerekirse siyaset bilimi açısından gücü, sert güç ve yumu-
şak güç olarak iki farklı tanım altında da inceleyebiliriz. Buna göre sert
güç, başkalarının normal şartlarda yapmayacağı şeyleri tehditle ve/ya ödül-
le yaptırabilme kapasitesidir (Keohane ve Nye 1998: 86). Diğer bir ifadeyle
sert güç, “sopa” ve “havuç” politikalarıyla istenilen çıktılara ulaşabilme
kapasitesi olarak belirtilebilir. Burada devletlerin uygulayacağı yaptırımlar,
baskıcı diplomasi ve askeri güç gibi enstrümanların etkin bir biçimde kul-
lanılması gibi politikalar sert güç kavramı altında incelenebilir. Bunun için
bir ülkenin diğer devlet üzerinde kullanabileceği bu enstrümanların mani-
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vela etkisi oluşturacağı bir mekanizmayı daha önceden oluşturmuş veya
gerektiğinde oluşturabilecek kapasiteye sahip olması beklenir. Örneğin,
iktisadi anlamda uygulanması planlanan yaptırım kararları mevzu bahis
ülkede iktisadi açıdan sınırlı ve sıfır etkiye sahip olacaksa bu yaptırımların
devreye sokulması çok önemli olmayacaktır. Diğer yandan diplomatik
anlamda bazı uluslararası platformlardan bir ülkeyi dışlamak veya bu me-
kanizmalar üzerinden baskı kurmak ise yine etki edilmek istenen ülke ile
bu mekanizmalar arasında var olan ilişkiyle de doğrudan bağlantılı olacak-
tır. Bu açıdan sert güç unsurları anlık etki oluşturabilecek maddi güç un-
surlarının ne kadar gelişmiş olduğu ile doğrudan ilişkilidir.

Yumuşak güç ise sert güç kavramında olduğu gibi hemen sahip olunabile-
cek bir tabiata sahip değildir. Ülkelerin geçmişteki kültürel bakiyesinin
bugündeki tezahürü ve dış politikada sahip olunan değerler, yumuşak gü-
cün temel unsurlarıdır. Kültürel bakiyenin ve değerlerin akşamdan sabaha
oluşturulamayacağı düşünülürse tarihsel bir sürekliliğin öneminden bahse-
dilebilir. Bu bağlamda oluşturulacak politikalarda bu tarihsel sürekliliğin
nasıl bir rol oynadığı yumuşak gücün şekillendirilmesinde etkili olacaktır.

Yumuşak gücü, gücün ikinci yüzü olarak tanımlayan Nye'ye göre dünya
siyasetinde elde edilmek istenen sonuçlara, sadece sert güçle değil; başka
ülkelerin, bir ülkenin değerlerine duyduğu hayranlığın ve o ülkenin sahip
olduğu refah ve açıklığa sahip olma arzusunun oluşturacağı çekim gücüyle
de ulaşılabilir (2004: 5). Bir aktör gündemi belirleyip/kontrol edip, öznele-
rin tercihlerini şekillendirerek bazı şeylerin çekici görünmesini sağlarken
bazı şeylerin ise tercih edilebilir olmasının önüne geçebilir (2007: 163). Bu
açıdan yumuşak güç, bir ülkenin veya aktörün temsil ettiği değerler ve bu
değerlerin diğer seçenekler arasında pozitif anlamda ne kadar farklı olduğu
ile de ilgilidir.

Soğuk Savaş sonrası dönem ele alındığında ABD’nin Sovyetler Birliği'ne
karşı 40 yılı aşkın süren mücadeleyi başarıyla sonuçlandırmasının ardından
ABD’nin iktisadi ve siyasi açıdan sahip olduğu değerlerin küresel manada
diğer devletler tarafından mevcut alternatifler arasında daha çekici hale
geldiği ifade edilebilir. Bu da ABD’nin demir perde ülkelerinin imrendiği
bir model olmasını sağlamıştır. Bunun önemli bir tezahürü Varşova Paktı
ve NATO arasında yapılacak bir karşılaştırma ile daha iyi anlaşılabilir.
Varşova Paktı çözülürken, ABD’nin bir anlamıyla doğal lider olduğu NA-
TO’ya üyelik bu ülkeler için önemli bir hedef haline gelmiştir. Bu durum,
NATO genişleme süreciyle örgütün sadece güvenlik parametreleri ışığında
ortaya koyduğu değerlerin değil, aynı zamanda siyasi anlamda sahip oldu-
ğu değerlerin de dönüştürücü bir rol oynamasına zemin hazırlamıştır.
Ancak, George W. Bush’un Irak operasyonunda tek taraflı hareket etmesi
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uluslararası siyasette ABD’nin popülaritesinin kırılmasına neden olmuş-
tur.1

Bu yönüyle ülkelerin yumuşak güç politikalarında sadece sahip olduğu
değerler değil, bu değerler bağlamında nasıl bir dış politika izledikleri de
oldukça önemlidir. Yumuşak gücün kaynakları kültür (başkaları için çekici
olduğu ölçüde), siyasi değerler (içeride ve dışarıda bu değerlere uygun bir
biçimde yaşandığı ölçüde) ve dış politikadır (meşru ve ahlaki açıdan geçerli-
liğe sahip olduğu ölçüde) (Nye 2004: 11). Yukarıdaki tanımlardan da anla-
şılacağı üzere yumuşak gücün ahlak ve meşruiyet gibi kavramlara yaptığı
vurgularla daha çok idealist bir bakış açısının ürünü olduğu görülmektedir.

Kültürel değerler açısından bakıldığında dil, sinema, edebiyat, eğitim gibi
geniş bir yelpazede kültürel enstrümanlardan bahsedilebilir. Bu enstrü-
manlar, her ülkede bir dereceye kadar vardır, ama uluslararası rekabet
şartlarında diğer rakipleri arasından kolaylıkla sıyrılmazlar. Örneğin, bir
dilin uluslararası anlamda geçerliliğinin olabilmesi için ekonomi, kültür,
bilim gibi alanlarda bir avantaj ortaya koyması beklenir. Bu açıdan ülkele-
rin uluslararası sisteme entegrasyonu kadar bu süreçte kendi farklılıkları
üzerinden nasıl bir fark ortaya koyabildikleri de önemlidir.

Siyasi açıdan irdelendiğinde günümüzde demokratik sistemler, otoriter ve
totaliter rejimlerle karşılaştırıldığında önemli ölçüde bir çekiciliğe sahiptir.
Bu açıdan demokratik değerlerin temsili ve işleyen bir demokratik sisteme
sahip olmak bir avantaj olarak nitelendirilebilir. Ancak söylem bazında bu
değerlerin savunucusu olmak ve iç veya dış siyasette farklı bir tutum ta-
kınmak ise demokrasinin bir yumuşak güç enstrümanına dönüşmesi açı-
sından engel teşkil edebilir.

Dış politika açısından ise bir ülkenin attığı adımlarda uluslararası meşrui-
yet arayışında olması, oluşturduğu siyasette kendi yanında yer alacak bir
ittifak inşa etmesi açısından kolaylaştırıcı bir etki oluştururken tek taraflı
atılan adımlar ise bunun tersi bir sonuç doğurabilir. Aynı zamanda dış
politikada kullanılan enstrümanlar arasında ekonomik ve askeri araçlar da
hem sert gücün hem de yumuşak gücün kaynağı olabilir. Örneğin, kal-
kınma yardımları veya bir ülkeye gelen yatırımlar yumuşak gücün unsurla-
rı olarak rol oynarken, iktisadi yaptırımlar ise sert gücün bir unsuru olarak
kullanılmaktadır. Aynı zamanda askeri operasyonlarda kullanılan ordu,
barış operasyonları veya insani müdahalelerin niteliğine göre yumuşak güç
unsurları da olabilir (Nye 2007: 165-168).

Yukarıdaki tartışma göz önünde bulundurulduğunda sert güç ve yumuşak
güç açısından bazı gri alanların olduğu söylenebilir. Bu da yumuşak güç
tanımına bazı eleştirilerin yöneltilmesine uygun zemin hazırlamaktadır.
Diğer bir ifadeyle yumuşak güç konusunda ortaya konan tanımlamalar
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genel anlamda kabul görse de kavramsal çerçevenin tam olarak oturtula-
madığı, tanımın gittikçe güce dair her şeyi içine aldığına dair eleştirilerde
bulunmaktadır (Gelb 2009: 69). Smith-Windsor bu karmaşayı, Amerikan
örneği üzerinden yumuşak güç kavramını tanımlama çabasından kaynak-
lanan bir problem olarak görmektedir. Bu açıdan askeri güç üzerinden
yaptığı eleştiride Smith-Windsor, Kanada ordusunun uluslararası arenada
yapmış olduğu vazifenin sadece cebri güç açısından analiz edilmesinin
yanlış olduğunu, buna rağmen Kanada’da bu konuda kavramlarını birbiri-
ne karıştığı bir tartışmanın yürütüldüğünü söylemektedir (2000: 51-56).
Öte yandan yumuşak güç ve kamu diplomasisi savunucularının argüman-
larının tam bir çerçeveye oturmadığı ve pozisyonlarının naif ve kurumsal
açıdan zayıf olduğu iddia edilmektedir (Wilson 2008: 110). Otmazgin ise
Doğu ve Güneydoğu Asya’da Japonya’nın kültürel gücünü sayısal veriler
üzerinden analiz ettiği makalesinde popüler kültüre ait ürünlerin bu coğ-
rafyada hızla yayılmasına rağmen bu durumun Japonya için bir etki sahası
oluşturmaktan henüz uzak olduğunu; Japon popüler kültürünün yayıldığı
coğrafyada Japonya’ya karşı bir sempati oluştuğunu, ancak bunun Japon-
ya’ya henüz gerçek anlamda güç olarak geri dönüşünün olmadığını belirtir
(2008: 73) Yumuşak güce daha temel bir eleştiri getiren Huntington’a
göre ise sert güç yumuşak gücü şekillendirici bir kapasiteye sahiptir. Yu-
muşak güç ancak sert güce dayandığı sürece bir anlam ifade etmektedir.
Sert gücün temel unsurları olan iktisadi ve askeri güçteki artış beraberinde
kendine güven, azamet, bir kültürün diğer kültüre üstün olduğuna dair bir
inanış veya yumuşak güç getirecek, bu durum, diğer halklar için de bir
çekicilik oluşturacaktır (1996: 96).

Günümüzde tek başına yumuşak gücün veya sert gücün dış politikada
başarı için yeterli olacağını iddia etmek zordur (Nye 2004: 32). Ancak
yumuşak ve sert gücü bir araya getirmeyi başaran ülkeler dış politikada
başarılı olma şanslarını yükseltmektedir. Bu bileşim, uzmanlar tarafından
“akıllı güç” olarak ifade edilmektedir (Nossel 2004: 131-142, Armitage ve
Nye 2007: 7). Akıllı gücün önemli bir boyutu olan yumuşak gücün eksik
kaldığı noktalarda bu sihirli bileşimi elde etmek güç olacaktır. Çin, sahip
olduğu büyük nüfus ve iktisadi gücün yanı sıra yıllık 143 milyar dolarlık2

askeri harcaması ile sert güç politikaları açısından hiç de azımsanmayacak
bir potansiyele sahiptir. Sert gücü konusunda ekonomik büyümesine para-
lel bir eğilim izleyen Çin’de özellikle son yıllarda yumuşak güç konusunda
da önemli politikalar oluşturulmaktadır. Bu açıdan çalışmanın ikinci bö-
lümünde bu politikalar kültür, dış politika ve siyasi değerler bağlamında
irdelenecektir.
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Ejderin Güler Yüzü: Çin’in Yumuşak Gücü

Yumuşak Gücün Keşfi
Yumuşak güç kavramı, Çin düşünsel hayatında 1990’ların başından itiba-
ren yer almaya başladı. Bu dönemde Çin’de yumuşak güç konusunda on-
larca makale ve analiz kaleme alındı, 2000’lerin ikinci yarısında ise “Yu-
muşak Güç” isimli bir dergi yayın hayatına başladı (Nye ve Jisi 2009: 19).
Çin yönetimi ise yeni milenyumla birlikte artan gücüne paralel olarak
yumuşak güç politikalarının önemini keşfetti. Hu Jintao’nun 2002’de
devlet başkanlığı koltuğuna oturmasından sonra “yumuşak güç” konsepti
Çinli yöneticilerin gündeminde yer almaya başladı.

Nye’in “yumuşak güç” konseptinin Çinli yöneticiler ve akademisyenler
arasında giderek popülerlik kazanmasına ilişkin iki temel açıklama söz
konusudur. Çin tarihine ve kültürel arka planına atıfta bulunan yaklaşım-
da Konfüçyanizmin, fiziksel güçten ziyade ahlaki güç aracılığıyla egemen-
liğini sağlayan kral anlayışını yücelttiği belirtilmekte, bu nedenle de “yu-
muşak güç” konseptinin Çinli zihin yapısına uzak olmadığı vurgulanmak-
tadır (Glaser ve Murphy 2009: 12). Huang ve Ding (2006: 29) de, yumu-
şak gücün cazibe boyutuna işaret ederek, Konfüçyanizmin komşularla
“yumuşak” bir ilişki geliştirmeye vurgu yaptığı ve bu bağlamda düşmanca
tavır sergileyen halklara karşı dahi zor kullanmak yerine Çin’e ait medeni
kültürün ve değerlerin cazibesinden faydalanılarak bu halklarla ilişki geliş-
tirmenin daha doğru bir strateji olacağını salık verdiğini belirtmektedir.
Wang ve Lu (2008: 428) ise, Çin dış politikasında son dönemde oldukça
popüler hale gelen “uyum” kavramını Konfüçyanizmle ilişkilendirmekte ve
Batı’nın ben-merkezci değerler sistemine ve çatışmacı diplomasi anlayışına
karşı çekici bir alternatif olduğunu iddia etmektedir.

Benzeri şekilde, kadim Çin dış politika stratejisinin askeri çatışmadan zi-
yade diplomatik manevralara dayandığı, çatışmaksızın mücadeleyi kazan-
ma anlayışının Çin stratejik kültürüne içkin olduğuna işaret edilmektedir.
Nitekim, ünlü askeri stratejist Sun Zi’nin “Savaş Sanatı” kitabında öne
sürdüğü, “en iyi askeri strateji düşman mevzilerine değil, düşmanın zihni-
ne ve planlarına yapılacak saldırıdır” şeklindeki yaklaşımı, günümüzdeki
yumuşak güç konsepti doğrultusunda değerlendirilmektedir (Ding 2008:
196-197).

Diğer bir açıklama ise, konseptin yaygınlaştığı konjonktüre dikkat çek-
mekte ve Sovyetler Birliği’nin yıkılması sonrasında Çin’de büyük güçlerin
yükselişi ve düşüşünün nedenleri üzerine yoğun tartışmaların olduğuna
işaret etmektedir. Bu tartışmalar, bir zamanlar ABD karşısında küresel
hegemonya mücadelesi veren Sovyetler Birliği’nin, mücadeleyi yumuşak
güç kavramını dikkate almaması nedeniyle kaybettiğine işaret etmektedir.
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Bu nedenle Çinli yöneticiler ve entelektüeller küresel siyasette yükselen bir
güç olarak Çin’in benzeri bir akıbete uğramaması ve küresel aktör konu-
munu sürdürebilmesi için sert gücün yanı sıra yumuşak güce önem verme-
si gerektiği konusunu dile getirmektedirler (Glaser ve Murphy 2009: 12-
13). Bu bağlamda, Çin’in yumuşak güç konseptine yönelik ilgisinin altın-
da yatan en önemli neden, “Charm Offensive: How China’s Soft Power is
Transforming the World” kitabının yazarı Joshua Kurlantzick’in de belirt-
tiği üzere Çin’e yönelik dünya kamuoyunda 1970, 80 ve 90’larda yaygın
olarak var olan, bölgesel sorunlarla ilgilenmeyen ya da saldırgan ve ilişki
kurulması güç ülke algısını değiştirmek olmuştur (Kurlantzick 2011).
Birçok uzman Kurlantzick gibi Çin’in yumuşak güç politikalarına yönel-
mesinde ülke hakkındaki “olumsuz algı”yı değiştirme hedefine işaret et-
mektedir. Ayrıca Pekin’in yumuşak güç politikalarının genelde ekonomik
kaynaklarını arttırma, bölgesel sorunlardaki pozisyonunu güçlendirme
temelinde geliştiğini ve ABD’nin etkisini zayıflatmaya yönelik reaksiyoner
bir strateji olduğunu düşünmektedir. Bazı yorumcular ise Çin’in yumuşak
güç politikalarının küresel hedeflerden ziyade ulusal çıkarlarını güçlendir-
meyi amaçladığını, hatta ülke içine yönelik olarak meşruiyet krizini aşma-
da bir propaganda enstrümanı işlevi gördüğünü öne sürmektedir (Kalathil
2011: 3).

Çin’in yumuşak güç politikalarında Çinli yöneticileri hangi amacın öne
çıktığından çok, bu politikaların iç ve dış politik bağlamı ilgilendirmekte-
dir. Bu politikalar, uzun döneme yayılmış bir stratejiyi benimseyen bir
devlet aklının ürünüdür. Nitekim 2003’de ilk kez üst düzey propaganda
sorumluları ve dış politika uzmanları yeni konsepti değerlendirmek ve bir
yol haritası çizmek amacıyla bir araya geldiğinde dış dünyada Çin’e yöne-
lik “tehdit” algısını değiştirmek ve Çin’in yükselişinin küresel düzlemde
bir “imkan” olduğunu ortaya koymak amacıyla öncelikle söylem değişimi-
ne gitme kararı almıştır (Economist, 17 Aralık 2011). Ardından Çin yöne-
timi, 2007’de yumuşak güç politikalarını ulusal kalkınma stratejisinin
önemli bir sütunu olarak formüle etmiştir (People’s Daily Online, 11 Mart
2010). Nitekim Çin devlet başkanı Hu Jintao 2007’de Çin Komünist
Partisi 17. Kongresi’nde yaptığı konuşmada Çin’in yumuşak güç politika-
ları doğrultusunda kullandığı enstrümanlar için daha çok yatırım yapmaya
ihtiyacı olduğunu deklare etmiştir. Konuşma sonrasında bu politikalar
bağlamındaki uygulamalar için bütçeden milyarca dolar kaynak ayrılmıştır
(Nye 2012). Genel anlamda bakıldığında Çinli elitin söylemleri içerisinde
yer alan yumuşak güç kavramının ana akım siyaset açısından stratejik plan-
lamanın zayıf bir halkası, Çin’in yükselişi açısından ise vazgeçilmez bir
unsur olduğu kabul edilmektedir (Mingjiang 2008a: ii).
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Yumuşak Gücün Üç Boyutu
Çin’in yumuşak güç uygulamaları Nye’in konseptin üç boyutu olarak
değerlendirdiği tüm alanlarda artmaktadır. Aşağıda Çin’in yumuşak güç
siyaseti üç başlık altında incelenecektir.

a) Kültürel Enstrümanlar Bağlamında
Pekin tarafından ilk olarak, yumuşak gücün en önemli unsuru olduğu düşün-
cesi ışığında kültürel alanda etkinliği arttırabilmek amacıyla Çin’in yüzyıllara
dayanan uygarlık boyutunun çekiciliğini ön plana çıkaran birçok enstrüman
kullanılmıştır. 2006 yılı Kültürel Gelişim Ulusal Planı’nda Çin kültürünü
dünyada tanıtma ve Çin kültürel ürünlerinin etkisini ve diğer küresel ürünler
karşısında tanıtma etkinliğini artırma amacıyla “dışa açılım” stratejisi benim-
senmiştir. Bu bağlamda planda, Çin kültürünün uluslararası alanda tanınırlılı-
ğını artırmak, Çin kültürel ürünlerinin uluslararası piyasalara taşınmasını
sağlamak, uluslararası festivallere Çin ürünlerinin katılımını teşvik etmek gibi
hedefler belirlenmiştir. Ekim 2003-Temmuz 2004 arasında Fransa’da ve
2007’de de Rusya’da “Çin Yılı” ilan edilerek çeşitli faaliyetler gerçekleştirilmiş-
tir (Mingjiang 2008b: 303-304). Ayrıca Çin, Asya Sanat Festivali ve Afrika
Çin kültürü tanıtım turu gibi etkinliklerin yanı sıra, yaklaşık 5 milyon turist
çeken 2008 Pekin Olimpiyatları ve 2010 Şanghay World Expo gibi uluslara-
rası organizasyonları Çin’in dış dünyaya tanıtımında bir platform olarak de-
ğerlendirmiştir.

British Council, Alliance Française ve Goethe-Institut gibi kuruluşları ör-
nek alarak Çin dili ve kültürünü yaygınlaştırmak amacıyla Mayıs 2012
verileri itibariyle dünya üzerinde 358 Konfüçyüs Enstitüsü ve 500 Konfüç-
yüs sınıfı açıldı. Konfüçyüs Enstitülerine ayrılan yıllık bütçe 164 milyon
dolara ulaştı (Yang ve Hsiao, 6 Temmuz 2012). Öte yandan kamu diplo-
masisi stratejisinin bir parçası olarak kültürel ve akademik nitelikli değişim
programlarına ağırlık verilmekte, yabancı diplomatlar ve yabancı basın
mensupları için eğitim programları düzenlenmektedir. Eğitimin kalitesinin
arttırılması ve küresel rekabete açık hale getirilmesi ulusal öncelikler arasın-
da belirlenerek başta teknolojik yenilenme ve araştırma imkanlarının gelişti-
rilmesi alanlarında olmak üzere eğitimin yeniden yapılanması için milyar-
larca dolar kaynak aktarılmıştır. Buna göre son on senede bütçede eğitime
ayrılan pay kademeli olarak artış göstermektedir. 2004 yılında eğitime ayrı-
lan pay GSYİH’nin yüzde 2,79’u iken 2012 yılına kadar bu oran kademeli
olarak yükselmiş ve 2012 yılında yüzde 4 oranına ulaşmıştır (Hongbing, 13
Mart 2012). 2010-2020 arası dönem için ilk defa hazırlanan “Ulusal Yete-
nek Geliştirme Planı” hazırlayan Çin, yeni dönemde insan kaynağının ka-
pasitesini de geliştirmeyi hedeflemektedir. Buna göre 2020 yılına gelindi-
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ğinde AR-GE ve eğitim temelli harcamalara ayrılan payın GSYİH’nin
%15’ine tekabül etmesi hedeflenmektedir (Huiyao 2010: 7).

Ayrıca kendi insan kapasitesini geliştirme hedefinin dışında Çin, Batı ülke-
lerinde alanında öne çıkmış birçok bilim adamını cazip tekliflerle ülkenin
üniversitelerine kazandırmıştır. Çin üniversitelerinin küresel bazda daha
rekabetçi bir nitelik kazanmasına paralel olarak yabancı öğrenci sayısında
da ciddi bir artış görülmektedir. Ayrıca, Çin’in özellikle önem verdiği
Afrika, Latin Amerika, Orta Doğu ve Güney Asya ülkelerinden gelen öğ-
renci sayısını arttırmak amacıyla oluşturulan fonlar aracılığıyla on binlerce
öğrenciye burs verilmektedir. 2006 yılında %75’i Doğu Asya ülkelerinden
olmak üzere yaklaşık 140.000 yabancı öğrenci Çin üniversitelerinde eğitim
görmekteydi (Hunter 2009: 385). 2010 yılında ise Çin Eğitim Bakanlığı
verilerine göre bu rakam 260.000 öğrenciye yükselmiştir. 2020 hedefi ise
bu rakamın 500.000’e yükseltilmesidir. 2010 yılında yabancı öğrencilerin
Çin’de eğitim görmesi için bu amaçla yerel ve ulusal bazda 130 milyon
dolarlık bir kaynak ayrılmıştır (Xinhua, 4 Mart 2011).

Ayrıca, yeni pozitif Çin algısı oluşturmak doğrultusunda uluslararası kamu-
oyunu etkilemek ve ikna etmek için medya olanakları değerlendirilmekte,
bu çerçevede CCTV kanalı ve Xinhua haber ajansı gibi resmi medya kuru-
luşları küresel platforma taşınmaktadır. İki medya kuruluşunun yurtdışı
etkinliğini arttırmak amacıyla her biri için 1,5 milyar dolar ayrıldığı belir-
tilmektedir (Kalathil 2011: 6-7). CCTV ve Xinhua “Çin ve dünya hakkında
pencereniz” sloganıyla Batı medyasının enformasyon alanındaki etkinliğini
kırmak misyonuyla hareket etmektedir. Bunun yanı sıra Pekin, Çin filmleri
ve Çin modern pop müziğinin özellikle Güney Asya’da kültürel ihraç ürünü
olarak yaygınlaşmasını teşvik etmektedir. Çin yetkilileri 2010 yılında Çin
filmlerinin ihracından elde edilen gelirin 400 milyon doları aştığını ifade
etmektedir. “Çin kültürünün uluslararasılaşması” stratejisi kapsamında dev-
lete bağlı Radyo, TV ve Film Kurumu tarafından Çin sinemasını tanıtan
birçok film festivaline sponsorluk sağlanmakta ve uluslararası film festivalle-
rine Çin yapımlarının katılımı teşvik edilmektedir (Kalathil 2011: 7).

Çin son derece stratejik bir tercihle özellikle ekonomik ve diplomatik iliş-
kilerinin yoğun olduğu gelişmekte olan ülkelerin medyaları ile işbirliğine
yönelmekte ve “gerçeği saptırmaya yönelik emperyalist planın bir parçası”
olarak gördüğü Batı medyasına karşı alternatif bir blok oluşturma çabasına
girmektedir. Bu bağlamda, ilgili ülkelerdeki resmi yayın kuruluşlarına
radyo vericileri ve ulusal yayın yapmada ihtiyaç duyulan uydu sistemleri
için finansal destekte bulunma, teknoloji ve içerik sağlama, haber paylaşı-
mı ve medya çalışanlarına eğitim programları gerçekleştirme gibi enstrü-
manlar aracılığıyla özellikle Güney Asya, Latin Amerika ve Afrika’daki
gelişmekte olan ülke medyaları üzerinde kültürel hegemonya arayışı için-
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dedir. Öte yandan bu çaba, çoğu zaman otoriter rejimlerin haber akışını
monopolize etmesini ve yerel medya ile alternatif haber kaynaklarına ula-
şımın engellenmesini doğurmaktadır (Farah ve Mosher 2010: 4).

b) Dış Politika Bağlamında
Yumuşak gücün ikinci ayağı olarak dış politikadaki yaklaşımını inceledi-
ğimizde Pekin’in bir yandan küresel güç merkezlerini gözeten, diğer yan-
dan da doğal nüfuz alanı olarak gördüğü üçüncü dünya ülkelerini hedefle-
yen iki boyutlu bir strateji izlediği görülmektedir. Yükselen bir güç olarak
diğer küresel aktörleri mevcut statükoyu tehdit etmediği yönünde temin
edici bir dış politika izlemekte ve dış politikada işbirliğini öne çıkaran bir
söylem benimsemektedir. Yeni stratejinin belirlenmesinde amaç, Çin’in
kısır politik çekişmeler, ticari savaşlar ve yoğun askeri harcamalarla anılma-
sının önüne geçmek ve “çatışmadan uzak duran bir ülkenin politik, eko-
nomik ve kültürel etkisi aracılığıyla sağladığı barışcıl bir yükseliş” algısını
pekiştirmektir. Bu çerçevede Pekin yakın dönemde “uyumlu bir dünya
inşa etmek” sloganı etrafında yeni bir dış politika vizyonu ortaya koymuş-
tur, ki bu konsept yumuşak güç temelli yükseliş stratejisinin önemli bir
boyutunu oluşturmaktadır (Ding 2010: 266).

Resmi söylemde yeni dış politika anlayışının dört temel üzerine kurulu ol-
duğu belirtilmektedir: Barış içinde birlikte yaşama, karşılıklı çıkarı esas alan
ekonomik ilişkiler, çatışmaların barışçıl çözümü için diyaloğun artırılması ve
barışçıl kalkınma. Bu yaklaşımın açılımı uluslararası ilişkilerde söylemsel
düzeyde yaygın olarak benimsenen terörizm ve uluslararası suç ile mücadele,
silahsızlanma ve silah kontrolü gibi normlara da vurguyu içermektedir. Bu
söylemde bölgesel ve küresel sorunlara yönelik yapıcı yaklaşım, komşularla
ve küresel güçlerle iyi ilişkiler geliştirilmesi; istikrarlı ve uyumlu bir dünya
hedefine destek olarak ortaya çıkmakta ve böylece istikrarlı bir dış dünyada
Çin’in kendi kalkınma hedefine odaklanabileceği görüşü çerçevesinde anlam
kazanmaktadır (Gill ve Yanzhong Huang 2006: 21).

Pekin, dış politika bağlamında “barış ve istikrar yanlısı küresel aktör” algısı
oluşturmak için bölgesel ve uluslararası organizasyonlarda daha aktif rol
üstlenmektedir. Çin, Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği Örgütü, ASEAN,
Doğu Asya ve Latin Amerika İşbirliği Forumu, CICA gibi organizasyon-
larda yer aldığı gibi, Şanghay İşbirliği Örgütü, Doğu Asya Zirvesi ve Çin-
Afrika İşbirliği Forumu gibi ABD’nin katılmadığı/alınmadığı birçok orga-
nizasyonun kuruluşunda öncü rol oynamıştır. Çin bu organizasyonların
içinde giderek artan proaktif siyaseti yalnızca stratejik çıkarlarını destekle-
mekle kalmamakta, daha önemlisi taktik açıdan değerlendirildiğinde aynı
zamanda Çin’in kredibilitesini arttırarak nüfuzunu ve amaçlarına ulaşa-
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bilme kapasitesini daha da güçlendirmektedir (Olson & Clyde Prestowitz
2011: 4).

Çin’in diplomatik alandaki yumuşak güç politikaları özellikle Afrika, Latin
Amerika ve Asya gibi gelişmekte olan ülkelerin yoğunlukta bulunduğu
bölgelerde (spesifik olarak da ABD ile ikili ilişkileri sorunlu olan ülkelerde)
daha aktif bir nitelik kazanmaktadır. Çin’in otoriter bir siyasal rejim yapı-
sına rağmen hızlı bir ekonomik kalkınma gerçekleştirmiş olması üçüncü
dünya ülkelerindeki otoriter rejimler açısından bir rol model olarak gö-
rülmesini sağlamıştır. Daha önce 1990’lar sonrası dünya sisteminde hakim
paradigma olarak kabul edilen piyasa ekonomisi-demokratik hükümet
temelindeki “Washington Konsensüsü”nün yerine otoriter hükümet-
piyasa ekonomisi temelinde tanımlanan “Pekin Konsensüsü”nün ortaya
çıkışı rejim güvenliği sendromu yaşayan birçok otoriter rejim için kurtarıcı
reçete işlevi görmüştür. Özellikle Batı’da derinden hissedilen 2008 finansal
krizi sırasında Çin’in uluslararası piyasalarda ayakta kalabilen ekonomile-
rin başında gelmesi “Pekin Konsensüsü”ne olan pozitif algıyı daha da bes-
lemiştir (Nye ve Jisi 2009: 19). Bu bağlamda, Çin’in bu ülkelerle kurduğu
ilişkilerde “içişlerine karışmama” ve “egemenliğe saygı” prensiplerini öne
çıkarması bu ülkelerin yönetimlerindeki “müdahaleci” ve “kibirli” ABD
algısına karşı var olan olumsuz tutumu kapitalize etmeye yönelik bir strate-
jinin parçası olarak uygulanmaktadır.

Öte yandan Pekin’in otoriter rejimlerle yakın “dostluğu”, inşa etmeye
çalıştığı “sorumluluk sahibi yükselen güç” imajını olumsuz yönde etkile-
mektedir. Bu çerçevede Çin’in, Zimbabwe, Angola, İran, Myanmar ve
Venezüella gibi tartışmalı rejimlerle sıkı ilişkiler geliştirmesi bu ülkelere
yönelik siyasal ve ekonomik reform yapma yönündeki uluslararası baskıla-
rın etkisini zayıflatmaktadır (Ding 2008: 202). Son dönemde Arap dünya-
sında yaşanan halk hareketlerine karşı otoriter rejimlerin yanında konum-
lanması bu duruma çarpıcı bir örnek teşkil etmektedir.

Çin’in son dönemde yükselişi ile birlikte var olan tehdit algısı, küresel dina-
miklerin ötesinde kendi bölgesindeki anlaşmazlıklar ile birlikte yeni bir bo-
yut da kazanmıştır. Çin’in uzun zamandır askeri teknoloji ve silahlanmaya
artan oranlarda yatırım yapması, komşu ülkeler tarafından endişe ile takip
edilirken Çin yapmış olduğu bu yatırımların barışçıl yükselişinin bir parçası
olarak görülmesi konusunda ısrarcıydı (Thompson Mart/Nisan 2010). An-
cak 2012 yılında Doğu Çin Denizi’nde komşuları ile yaşadığı adalar prob-
lemine paralel olarak bölgede yeni savaş uçakları, saldırı helikopterleri ve
Ukrayna’dan alarak modernize ettiği savaş gemisi ile gövde gösterisi yapmak-
ta tereddüt etmeyen Çin, oluşturmaya çalıştığı barışçıl büyüyen ülke imajını
yönetmede daha fazla zorluk çekmektedir (Reuters, 27 Kasım 2012).
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Dış politikanın enstrümanları olarak ekonomik ve askeri araçlar hem sert
gücün hem de yumuşak gücün unsuru olabilir. Örneğin kalkınma yardım-
ları veya bir ülkede yapılan yatırımlar yumuşak gücün unsurları olarak
değerlendirilebilirken, ekonomik yaptırımlar ise sert gücün bir unsuru
olarak kullanılmaktadır. Ya da askeri operasyonlarda sert gücün bir unsuru
olarak kullanılan ordu, barış operasyonları veya insani müdahalelerin nite-
liğine göre yumuşak güç unsurları olarak da işlev görebilir (Nye 2007:
165-168).

Bu bağlamda Çin’in kalkınma yardımlarını yumuşak güç stratejisinde
oldukça önemsediği, insani yardım alanında özellikle Afrika ve Orta Doğu
ülkelerine yönelik yaptığı yardımların çok çarpıcı boyutlara ulaştığı görül-
mektedir. Örneğin, 2000’li yıllarda 47 Afrika ülkesine 15.000’den fazla
doktor gönderilerek 180 milyondan fazla hastanın tedavisi yapılmıştır.
Yine Yemen’de yaşanan felaketler karşısında destek olmak amacıyla
2000’den fazla sağlık personeli gönderilmiştir (Zheng 2009: 4). Bunun
yanı sıra, 2006’da Çin Eğitim Bakanlığı ve Komünist Gençler Birliği’nin
ortak çalışmasıyla ABD’deki Barış Gönüllüleri model alınarak yeni bir
organizasyon oluşturulmuş ve bu organizasyon aracılığıyla üniversite öğ-
rencilerinin başta Afrika olmak üzere Çin’in yayılma stratejisi izlediği ge-
lişmekte olan bölgelerde gönüllü faaliyetlerde bulunması teşvik edilmiştir
(The Christian Science Monitor, 27 Haziran 2007). Çin’in yaptığı yardım-
ları Batı ülkeleri ya da birçok uluslararası kuruluş gibi insan hakları alanın-
da gelişme kaydetme ya da çevre sorunlarını önlemeye yönelik düzenleme
yapma gibi şartlara bağlamaması, yardım alan ülkelerdeki otoriter yöne-
timler açısından Çin’i daha cazip bir ülke konumuna getirmektedir.

Çin, aynı zamanda, BM bünyesindeki barış koruma misyonlarında Soğuk
Savaş sonrasında aktif olarak rol almaya başlamıştır. BM bünyesinde yap-
mış olduğu katkılar birkaç boyutta incelenebilir. Güvenlik Konseyi’nin
daimi üyesi olarak konseyden çıkan kararları şekillendirmekte ve barış
misyonlarının yetkilendirilmesinde rol oynamaktadır. Bunun yanı sıra bu
misyonlara aktif bir şekilde polis ve askeri personel göndererek katılım
sağlamakta ve finansal olarak da bu misyonları desteklemektedir (Richard-
son 2011: 286). Mevcut durumda Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi
daimi üyeleri arasında barış misyonlarına en fazla asker gönderen ülke
konumundadır. Soğuk Savaş sonrası dönemde BM misyonlarına 7000’den
fazla asker göndermiştir (Zhengyu ve Taylor 2011: 137). Özellikle Afri-
ka’daki Liberya, Sudan, Demokratik Kongo Cumhuriyeti gibi ülkelere
gönderdiği askerleriyle hem Afrika siyasetini şekillendirmekte hem de
egemenlik ilkesi ve ülkelerin içişlerine karışmama prensibi gibi savunduğu
değerleri aktif bir şekilde temsil etmeye çalışmaktadır. Böylelikle kendi
güvenlik endişeleri bağlamında uluslararası alanda adımlar attığı gibi, aynı



• Demirtepe, Özertem, Yükselen Tehdit Algısı Karşısında Çin’in Yumuşak Güç Siyaseti… •

108

•

bilig
BAHAR 2013 / SAYI 65

zamanda Batı’nın BM nezdinde daha az sorumluluk alma eğiliminde ol-
duğu son dönemde sorumlu bir ülke imajı inşa etmeye çalışmaktadır
(Zhongying 2005: 101-102).

c) Siyasi Değerler Bağlamında
Nye’in yumuşak gücün üçüncü unsuru olarak andığı siyasi değerler,
Çin’in yumuşak güç politikalarının etkinliğinin sınırlarını da çizmektedir.
Çin’in ekonomik başarısına karşın rejimin otoriter kimliği, demokrasi ve
insan hakları konularındaki kötü sicili, azınlıklara yönelik baskıcı politika-
ları otoriter rejimlerin yöneticileri dışında ciddi bir kabul görmemektedir.
Kurlantzick’in de ifade ettiği gibi, Çin, ortalama bir insana, dünyanın geri
kalanında oldukça popüler olan, özgür ve halk temelli bir politik sistem ve
ekonomik yapı nasıl inşa edilire dair kapsayıcı bir vizyon vermekten ol-
dukça uzak durmaktadır (2007: 229). Bu bağlamda, Batı-dışı toplumlarda
(özellikle de Avrasya ve Orta Doğu coğrafyalarında çarpıcı olarak görüldü-
ğü üzere) demokratikleşme taleplerinin daha yüksek sesle ifade edildiği bir
konjonktürde, Çin’in yumuşak güç politikalarının siyasal değerler bağla-
mında bu toplumlar için cazibe üretebilmesi bir yana, bu gerçekliğin Pe-
kin’in olumlu algı üreten politikalarının etki alanını daraltması da kuvvetle
muhtemeldir.

Çin’in değerler sistemi konusunda yürüttüğü politikalarda çekici bir mo-
del haline dönüşmesi için dış politikada yürütülen siyasetin yanı sıra kendi
rejimi açısından da aşması gereken bazı kısıtlar bulunmaktadır. Bu berabe-
rinde yürütülen siyasette ahlaki ve idealist anlamda bazı hassasiyetlerin
oluşması için uygun bir zeminin varlığı ile de doğrudan ilişkilidir. Çin
günümüzde hala küçük bir seçkin grup tarafından yönetilmektedir. Bu
grubun kariyer planı dahi on yıllık periyotlarla çizilmekte, böylelikle siyasi
alanda rekabet temelli bir kültür oluşamamaktadır.

Çin siyasi eliti hala Batı uygarlığına karşı alternatif değerler sisteminin
geleneksel Marksizm üzerinden kurgulanabileceğini savunmaktadır. Bu
bağlamda Marksizmi partinin ve halkın yol gösterici ideolojisi olarak gör-
mekte ve devletin resmi ideolojisi olarak konumlandırmaktadır. Çin’de
yönetici sınıf Çin’in kültürel gelişiminin politik çerçevesini hala Marksist
ideolojinin belli sınırları içinde tartışmaktadır. Çin Komünist Partisi’nin
kuruluşunun 90. yıldönümü vesilesiyle Devlet Başkanı Hu Jintao yaptığı
konuşmada Doğu Avrupa ve Sovyetler Birliği’nde yaygın olarak yaşanan
yolsuzluk ve siyasi istikrarsızlık gibi sorunları aşabilmenin yolunun yine
yeniden Marksizmden geçtiği üzerinde durmuştur. Konuşmasında 24 defa
Marksist ve Marksizm kavramlarını kullanan Jintao, Çin’in karşı karşıya
kaldığı sorunların çözümünde Marksist düşüncenin çözümler üreteceğini
savunmuştur (Khoo, 22 Temmuz 2011).
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Bu anlamda Çin, demokratik çoğulcu bir sisteme yönelmek yerine otoriter
tek parti sistemini devamlılığını hala rejimin temel önceliği olarak benim-
semektedir. Rejim, otoriter kimliğinin bir yansıması olarak düşünce ve
ifade özgürlüğü, basın özgürlüğü, din ve vicdan özgürlüğü konularında
olumsuz bir sicile sahiptir. İdeolojik temelli ve evrensel hukuk devleti nos-
yonundan uzak yargı anlayışı birey karşısında devleti öncelemekte, insan
hakları savunucuları ciddi baskılara maruz kalmaktadır. Basında devlet
tekelinin yanı sıra “tehdit” içerdiği gerekçesiyle internet sansürü konusun-
da dünyanın önde gelen ülkeleri arasında yer almaktadır. Ayrıca Tibet,
Sincan ve İç Moğolistan’da etnik azınlıklara yönelik baskıcı politikalarını
artırarak sürdürmektedir. Bu yürüttüğü politikaları da Batı değerlerinin
ülkede empoze edilmesini engellemek ve ülkede istikrarsızlığa yol açabile-
cek pratiklerin önüne geçmek olarak savunmaktadır (Human Rights
Watch, Ocak 2012).

Orta Doğu ve Kuzey Afrika’da yaşanan “Arap Baharı”ndan sonra rejim
karşıtı olası protesto hareketleri önleme kaygısıyla Çinli yetkililerin tavrın-
da daha da sertleşme olduğu görülmüştür. Uluslararası Af Örgütü’nün
2012 Raporu’nda Çin’in 1989 Tiananmen Meydanı gösterilerinden bu
yana politik aktivistler ve insan hakları savunucularına karşı en sert tavrı
ortaya koyduğu belirtilmektedir (Amnesty International 2012: 107). Nite-
kim, 2012 yılında iç güvenlik harcamaları bir önceki yıla göre %13,8 ora-
nında artırılarak 701,8 milyar yuana (111,4 milyar dolar) yükseltilmiştir
(Reuters, 5 Mart 2012). 2012 yılının savunma harcamalarına bakıldığında
bu rakamın yaklaşık 670 milyar yuan (106,4 milyar dolar) olduğu görül-
mektedir (Xinhua, 4 Mart 2012). Bu rakamlara bakıldığında otoriter re-
jimlerin tipik bir yansıması olarak rejimin iç tehdit algılamasının dış tehdit
algısına göre çok daha güçlü olduğu ortaya çıkmaktadır. Bu otoriter yakla-
şım tarzıyla Çin’in “çekici, diğer ülkelerin peşinden gitmeyi arzu edebile-
ceği…kendi çıkarlarına da uyan bir dünya düzeni yaratma konusunda
diğer ülkelere liderlik edebilecek bir ülke izlenimi” ortaya koyduğunu söy-
lemek güçtür (Pehlivantürk 2012: 52).

Yumuşak güç yalnızca devletin sahip olduğu enstrümanlar bağlamında dü-
şünülemez. Bir ülkenin sahip olduğu kültür, tarih ve değerlerin öncelikle
kendi toplumu tarafından benimsenmesi ve bu değerlerin etkin bir şekilde
devlet mekanizmasında dönüştürücü bir etki oluşturması beklenir. Bu yö-
nüyle devlet, toplumu bir tehdit olarak algılamak yerine sürekli olarak top-
lum dinamiklerinden beslenen kendi toplumuyla barışık bir anlayış içinde
olması gerekir. Bunu başaran devletler sahip oldukları zenginlikleri devletin
bir yönüyle gücüne dönüştürebilirler. Bu sadece devletin kendi açısından
başarısı değildir. Bu başarı hikayesi aynı zamanda diğer topluluklar için de
bir cazibe unsuruna dönüşme potansiyeli taşır. Ancak kendi toplumuyla
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kavgalı devletler bu değerleri aktif varlığa dönüştürebilmede başarısız olurlar.
Yumuşak güç devletten olduğu kadar toplumdan da beslenen bir unsurdur.
Sivil toplumun devletten bağımsız karakterini kabullenen ve bunu gerçek
anlamda bir zenginlik olarak gören vizyoner devletler toplumun yaratıcılığı-
nı ve canlılığını yumuşak güç amaçları doğrultusunda kullanabilir.

Otoriter devletlerin sivil toplumu bir tehdit olarak görmesi ve dış dünya ile
etkileşimlerini sınırlandırması, enformasyon çağının yaşandığı günümüzde
bu devletleri potansiyel bir yumuşak güç enstrümanından mahrum bırak-
maktadır. Nitekim Kalathil (2011), ABD ile Çin’i mukayese ederek,
ABD’nin Irak Savaşı örneği üzerinden yumuşak gücünü bir yönüyle de
sahip olduğu demokratik değerler sayesinde koruyabildiğini ifade etmek-
tedir. Dış dünyanın ABD hükümetinin hiçbir müdahalesi olmaksızın
Amerikan kamuoyu ile geleneksel medya ve internet aracılığıyla doğrudan
irtibata geçebilmesinin ABD devleti açısından bir handikapa değil aksine
önemli bir avantaja dönüştüğünü belirtmektedir. Ülkenin politikaları
hakkındaki tartışmaların dünya üzerindeki herkese açık olması, bu anla-
mıyla ABD sivil toplumunun doğrudan dış dünya ile bağlantılı olarak
kendi hükümetini savunmak ya da eleştirmek şeffaflığına ve imkanına
sahip olabilmesi ABD yumuşak güç kapasitesini artıran bir faktördür. Çin
gibi sivil toplumun gelişimini engelleyen, baskıcı politikalar izleyen ve
toplumlarının dış dünya ile etkileşimlerine sınırlamalar getiren rejimler
doğaları gereği ABD’nin -ve dolayısıyla diğer demokrasilerin- aktive ede-
bildiği bu sermayeden mahrum kalmaktadır.

Ülkede özgür bir basın olmadığı gibi internet üzerinde getirilen kısıtlama-
lar ve sansür kendi toplumunun dış dünyaya açılımını engellemektedir
(MacKinnon 2008: 31, Wines, 1 Haziran 2012). Dış dünyaya açılımında
önemli enstrümanlar olan Xinhua gibi haber ajansları ve CCTV gibi tele-
vizyon kanalları ise içerik itibariyle bazı yenilenmelere rağmen büyük
oranda “politik propaganda makinesi” niteliği (Zhengrong 2007: 336) arz
ettiği için dış dünyada inandırıcılık sorunu yaşamakta ve yumuşak güç
kapasitesini zayıflatmaktadır.

Öte yandan, birçok Çinli akademisyen Çin’in yumuşak güç politikalarının
başarılı olabilmesi için ideolojiden bağımsız, daha kurumsal temelli ve
evrensel ilkelere dayanan bir dizi değerler sistemi üzerinden inşa edilmesi
gereğini savunmaktadır. Bu çerçevede parti ya da kişi temelli yönetim
anlayışından ziyade hukukun üstünlüğü temelinde bir siyasal sistem vur-
gusu yapmaktadırlar. Yine bazı uzmanlar da Çin’in alternatif bir model
olabilmesi için daha sürdürülebilir, açık, şeffaf, özgür ve uyumlu değerler
sistemine sahip olması ve bu değerlerin anayasal teminat altına alınması
gerektiğine işaret etmekte ve bu değerlerin yaşama geçirilmesi yoluyla ge-
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lişmekte olan ülkelere rol modelliği yapabileceğini öne sürmektedir (Ming-
jiang 2008b: 305).

Sonuç
Çin, son 30 yılda ekonomik büyümesi ve uluslararası alanda artan görü-
nürlüğüyle önümüzdeki dönemin küresel güç mücadelesinde önemli bir
eksen olacağını ortaya koymaktadır. Çin’in askeri ve teknolojik alanda son
dönemde göstermiş olduğu ilerlemenin, 1970 ve 1980’lerdeki Japonya ve
Güney Kore örneklerinden farklı olarak yalnızca ekonomik alanla sınırlı
kalmayacağı ve derin siyasi etkilerinin de olacağı tartışılmaktadır.

Ortaya çıkan bu tartışmalar Çin’e yönelik tehdit algısını beslemekte ve bu
durum Çin’in uluslararası arenada hegemonik bir rol üstlenme arayışı
içinde olduğuna yönelik algı oluşturmaktadır. Bu bağlamda Çin, bu tehdit
algısını zayıflatabilmek, başaramadığı ölçüde de süreci yönetebilmek ama-
cıyla yumuşak güç siyasetine başvurmakta, özellikle Batı-dışı dünyada
olumlu bir Çin algısı oluşturabilmek için yoğun çaba sarf etmektedir. An-
cak kendi sınırlarında var olan çözümlenmemiş çatışma bölgelerinde mev-
cut statükoyu kendi lehine çevirmek adına yaptığı askeri manevralar bu
sürecin yönetişimi adına Çin için önemli bir kısıt oluşturmaktadır.

Yumuşak gücü Çin siyasetinde önemli bir parametre haline getiren husus
ise konunun stratejik boyutu ile yakından ilgilidir. Bu durum, Çin’in yük-
selişinin sürdürülebilir olması ve aynı zamanda sert güç politikalarının
yumuşak güç politikalarıyla tahkim edilmesi ile de alakalıdır. Yumuşak güç
kavramı, Çin düşünsel hayatına 1990’ların başından itibaren dahil olmuş-
tur. Ancak bu kavram ithal edilen bir unsurdan çok Çin’in sahip olduğu
kültürel zenginliğin bir parçası olarak görülmektedir. Soğuk Savaş’ın sona
erdiği bu dönemde Çinli aydınlar, Sovyetlerin ABD karşısında mücadeleyi
kaybetmesinin tek nedeninin askeri güç kapasitesinden kaynaklanmadığını
kavrayarak küresel güç mücadelesinde yumuşak güç unsurlarının önemine
vurgu yapmışlardır. Çinli siyasi elitin söylemlerinde yumuşak güç kavra-
mının yer alması ise 2000’lerin ikinci yarısına denk gelmektedir. Bu söy-
leme paralel olarak yürütülen politikalar, Çin’in sahip olduğu kısıtlar ve
avantajlar bağlamında şekil almıştır.

Kültürel anlamda son on yıl içerisinde dünyaya daha fazla açılma çabası
içerisine giren Pekin, Çin medeniyeti ögesinden yola çıkarak Batı’daki egzo-
tik Doğu imgesini kapitalize etme arayışına girmiştir. Bunu hem uluslararası
etkinliklerde daha fazla yer alarak hem de eğitim alanında yürütmüş olduğu
politikalarla şekillendirmektedir. Bu çerçevede Konfüçyüs Enstitüleri açarak
Çince’yi ve Çin uygarlığını tanıtma çabası içerisine giren Çin aynı zamanda
siyasi ve ekonomik anlamda öncelikli gördüğü gelişmekte olan Afrika ve
Asya ülkelerinden öğrencileri burs programları çerçevesinde Çin’e getirmek-
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tedir. Bunun yanı sıra enformasyon çağının gerekliliklerinin farkında olarak
kendini ve değerlerini tanıtım amacıyla İngilizce ve Arapça gibi yabancı
diller üzerinden yeni iletişim kanalları da oluşturmaktadır.

Çin, yumuşak gücün bir diğer unsuru olarak dış politika bağlamında barış
içinde birlikte yaşama, karşılıklı çıkar anlayışına dayanan ekonomik ilişki-
ler, çatışmaların çözümü için diyaloga ağırlık verme ve barışçıl kalkınma
gibi değerleri öne çıkararak “barış yanlısı, sorumluluk sahibi ve işbirliğine
açık küresel bir ortak” imgesi oluşturmaya çalışmaktadır. Alternatif kal-
kınma modeli olarak görülen “Pekin Konsensüsü” ve Çin’in Batının aksi-
ne diğer ülkelerin “içişlerine karışmama” yaklaşımı Pekin’in özellikle Asya
ve Afrika’daki otoriter rejimler ile iktisadi temele dayanan ortaklıklar kur-
masını kolaylaştırmaktadır. Ancak bu durum demokrasinin küresel siyaset-
te giderek ağırlığını hissettirdiği günümüz konjonktüründe Çin’in halklar
nezdinde bir model teşkil etmesine gerçekçi bir zemin oluşturmamaktadır.
Öte yandan, Çin’in dış politikada son dönemde kurduğu ittifaklar ve ulus-
lararası örgütlerdeki etkinliği ise Pekin’in barışçıl bir imaj inşa etme çaba-
sına hizmet etmektedir. Bu bağlamda çatışma bölgelerine yaptığı askeri ve
finansal yardımlarla sorumlu, barış ve istikrarı destekleyen bir ülke profili
ortaya koymaktadır.

Yumuşak gücün üçüncü unsuru olarak siyasi değerler konusu ise Çin’in
yumuşak gücünün “yumuşak karnı”nı oluşturmaktadır. Çin’in kapalı top-
lum anlayışı ülkenin temsil etmeye çalıştığı imaj açısından olumsuz bir
unsurdur. İnsan hakları ihlalleri, rejimin otoriter kimliği, azınlıklara yöne-
lik yürüttüğü politikalar, dünyanın değişik bölgelerindeki demokrasi hare-
ketlerine karşı olumsuz tavrı Çin’e yönelik ağır eleştirilerin süreklilik ka-
zanmasına neden olmaktadır. Bu eleştirileri dikkate almak yerine, son
dönemde zemin kazanan demokratikleşme hareketlerinin kendi rejim
güvenliği açısından da artan bir tehdit oluşturduğu inancı ile, özellikle son
yıllarda daha baskıcı politikalar uygulaması Çin’in yürüttüğü yumuşak güç
politikalarını zayıflatan bir husustur.

Sonuç olarak Çin gerek yumuşak güç politikalarına bütüncül bir şekilde
yaklaşamaması gerekse bu konuda rejimin yapısal sorunları nedeniyle ciddi
kısıtlarla karşı karşıyadır. Yumuşak güç parametreleri göz önünde bulun-
durulduğunda Çin’in oldukça rekabetçi bir ortama dönüşen küresel sis-
temde var olan kısıtlara rağmen kararlı bir şekilde bu politikalarını şekil-
lendirmeye çalıştığı görülmektedir. Bu rekabetin önemli bir boyutunu
değerler mücadelesinin temsil ettiği bir dünyada Çin’in bu stratejiyi ger-
çekleştirebilmesi ve amacına ulaşabilmesi için önünde kat etmesi gereken
oldukça uzun bir yol olduğu görülmektedir. Aksi takdirde yürütülen poli-
tikalar “sofistikeleştirilmiş halkla ilişkiler faaliyetleri”nin ötesine geçmekte
güçlük çekecektir. Bu açıdan bir çekim merkezine dönüşmek için öncelik-
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le, yaşanan küresel değişim trendini de iyi okuyarak, ülke içinde hangi
değerlerin hakim olacağına dair mevcut siyasetini yeniden gözden geçirme-
si gerekmektedir. Küresel ölçekte çekici bir unsur haline dönüşmek için
sadece iktisadi kalkınma yeterli olmamaktadır. Yumuşak güç, bir başka
ifadeyle, ülkelerin dünya sahnesinde ortaya koymuş oldukları söylem ile bu
söylemin kendi ülkelerinde var olan dinamiklerle uyumunun vektörel
toplamıdır. Bu açıdan Çin’in büyük bir nüfusu kontrol altında tutmaya
çalışırken rejiminin ortaya koymuş olduğu kısıtlar, akıllı güç olma ufkunda
Çin’in yumuşak gücünün gelişimi önünde en büyük engellerden biri ola-
rak durmaktadır.
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China’s Soft Power Strategy vis-a-vis
Increasing Threat Perceptions:
Policies and Limitations
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Abstract
China is recently being perceived both as a threat and an op-
portunity with its booming economy and increasing political
visibility on a global scale. Perceived as a land of opportunities
in economic terms, China cannot be ignored in political terms
in the strategic planning of 2050 with its increasing expendi-
ture on military technology and vast population. Based on the
lessons learned from Cold War Dynamics, China discovered
“soft power” initially in its intellectual sphere and then inter-
nalized this phenomenon in the political elites’ discourse in
order to weaken the above-mentioned perception of threat.
Parallel to this discourse, this study examines Chinese soft
power, its shortcomings and strengths within the framework
of Nye’s three pillars of soft power consisting of culture, for-
eign policy and political values. Comparing these spheres, the
study argues that in spite of crucial improvements in the cul-
tural sphere, Chinese soft power is still in an embryonic phase
due to the political dynamics of its regime.
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Политика «мягкой силы» Китая в противовес
восприятия ее как нарастающей угрозы:
инструменты и ограничения
М. Тургут Демиртепе

Хасан Селим Озертем

Аннотация
Китай с быстроразвивающейся экономикой и привлечением к
себе все большего политического внимания в глобальном
пространстве в последние тридцать лет рассматривается как
хорошая возможность, а также как серьезная угроза. Вложения
в военную сферу и огромное население Китая,
воспринимаемого как страна экономических возможностей,
являются важными показателями того, что в процессе
стратегического развития к 2050 годам в борьбе глобальных
сил Китай займет важное место с точки зрения
международной политики. С целью ослабления восприятия ее
как угрозы и в рамках опыта динамики холодной войны Китай
«изобрел» концепцию «мягкой силы» сначала в
интеллектуальной сфере, а позже и в политической плоскости.
С начала 2000-х годов концепция «мягкой силы» стала
выражаться в речи политической элиты. Проводимая Китаем
политика исследуется параллельно этой концепции, в рамках
культуры, внешней политики и политических ценностей,
рассмотренных Наем как три основных фактора «мягкой
силы», а также в контексте ограничений и преимуществ Китая.
Сравнительный анализ результатов исследования показывает,
что несмотря на важнейшие изменения в культурном развитии
Китая, имеющаяся политическая динамика говорит о еще
недостаточной зрелости политики «мягкой силы» Китая.

Ключевые cлова
Китай, мягкая сила, культура, внешняя политика,
политические ценности, авторитарный режим, Джозеф Най
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