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ABD-ÇİN REKABETİ 
 
ABD İkinci Dünya Savaşı’nın ardından 
küresel iktidar olma rekabetini uzun yıllar 
Sovyet Rusya karşısında göstermiştir. 
Sovyet Rusya ve ABD’nin “Soğuk Savaş” adı 
altında çift kutuplu bir dünya siyaseti icra 
ettikleri günlerde Asya’da bir dev 
uykusundan uyanmaya çalışıyordu. Ancak 
bu devin uyanması SSCB’nin dağılmasının 
ardından gerçekleşti.  
 
2000’li yıllardan sonra hızla yükselişe geçen 
Çin, dünya siyasetinde ve ekonomisinde en 
önemli rol oynayan aktörler arasına girmiş, 
hatta sistemdeki diğer “Süper Güç” diye 

adlandırdığımız küresel siyasetin aktörlerini tehdit eder hale gelmiştir. Bugün ise ABD-Çin rekabetinin 
geleceği ve rekabeti birçok ülkeyi etkilemektedir. 
 
Harvard Kennedy School’dan Graham T. Allison’a ait olan Tukidides Tuzağı’na göre ABD-Çin rekabeti  Atina-
Sparta rekabetine benzemektedir. Atina’nın yükselişinin, Sparta’ya aşıladığı korku sebebiyle savaşın 
kaçınılmaz hale geldiği düşüncesi üzerinden değerlendirilme yapılır. Allisson 15. Yüzyıldan itibaren ele aldığı 
16 olayı incelemiş ve bu olayların 12’sinin savaşla sonuçlandığını belirtmiştir. Bu olaylar egemen olan 
devletler ve bu egemenliğe tehdit olan yükselmekte olan ülkeler arasında gerçekleşmiştir. 
 
Bu iki devin rekabetinin savaşla sonuçlanma ihtimali yalnızca bu iki güç arasında kalmayacağı gerçeği 
dünya barışını tehdit etmektedir. Covid-19 salgını ardından gelişen süreç ve sonrasında birçok politikacı ve 
araştırmacılar: “Her şey değişecek.” ifadesini kullanarak virüsün değişime neden olduğunu 
vurgulamaktadırlar. Aslında bu yanlış bir ifade çünkü virüs değiştirmiyor, değişimi hızlandırıyor. 
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Zbigniew Brzezinski, 2020’den sonra Amerika’nın dünya siyasetindeki liderliğinin sorgulanması akabinde 
dünyanın kaotik bir ortama sürükleneceğini belirtmiştir. Brezezinski bu ifadelerinde haklı da çıkmıştır. 
Çünkü Amerika, küresel siyasetteki liderliğini devam ettirmek için Asya misyonunu başlatacaktı. 
 
Uluslararası örgütlerdeki etkin faaliyetleri, Asya ve Afrika’daki yumuşak güç politikaları ile Çin uluslararası 
kamuoyunu da yanına çekmeye çalışmakta ve ABD karşısındaki rekabette yalnız kalmak istemediğini 
göstermektedir. 
 
Çin’in ABD Karşısındaki İstihbarat Mücadelesi 
Çin, istihbarat hedeflerini şu şekilde sıralamıştır: 
 
1. Ekonomik büyümenin ve istikrarın sağlanabilmesi amacıyla ABD’de geliştirilen yeni nesil teknolojilerin 

bilgileri casusluk operasyonları ile temin edilmesi. 
2. ABD tarafından gerçekleştirilme ihtimali olan toplumsal kalkışmaların engellenmesi, iç politikaları dış 

müdahale olasılıklarının önceden tespit edilmesi ve Çin Komünist Partisi’nin ülke yönetimindeki 
etkinliğinin sürdürülmesi hedefleri doğrultusunda, internetin denetlenmesi ve böylelikle de yerel 
muhalif hareketlerin kontrol edilmesi. 

3. ABD istihbarat servislerinin Çin aleyhine planladığı casusluk faaliyetlerine karşılık olarak etkili karşı 
casusluk faaliyetleri yapılanmasının tesis edilmesi. 

 
Çin ve ABD giriştikleri bu mücadelede her zaman rakibinden bir adım önde olabilmek adına istihbarat 
faaliyetlerine ehemmiyet göstermiştir. Çin’in istihbarat çalışmaları “casusluk” olarak uluslararası gündemde 
çok fazla yer alırken, ABD’nin aynı faaliyetleri gündeme gelmemektedir. ABD, Çin’e karşı uluslararası bir 
cephe oluşturarak kendi mücadelesinin meşruiyetini elde etmeyi amaçlamaktadır. 
 
Harvard Business Review’da yayımlanan bir araştırma, Çin’in 150’den fazla ülkeye verdiği kredilerin toplamı 
1,8 trilyon dolarla dünya hasılasının %5’i gibi yüksek bir düzeydedir. Ayrıca, Covid-19 krizi dünya ekonomisinin 
merkezlerini özellikle ABD ve Avrupa’yı derin bir durgunluğa iterken, Çin bu krizi hızlı bir şekilde denetim 
altına aldı, aşı üretti, medikal malzeme piyasasında egemen konuma yükseldi, Covid-19 kriziyle çok zor 
duruma düşen 77 düşük gelirli ülkenin borçlarını erteledi ve ekonomik büyüme sürecine herkesten önce 
geri döndü. Bu bilgiler ışığında söyleyebileceğimiz şey şudur ki; ABD’nin Çin’e karşı oluşturmak istediği 
cepheye karşın Çin şu an pek çok ülkeye nüfuz etmiş durumdadır. 
 
ABD, Çin ile rekabetinde geçmişte daha öncede gördüğümüz bazı taktiklere başvurmaktadır. ABD’nin Çin 
teknoloji şirketlerine karşı saldırısının merkezi 5-G teknolojisinde çığır açan Huawei’i yasaklama kampanyası 
oldu. Üstelik bu teknolojide öncü bir şirketi bulunmadığı için dolayısıyla Avrupa, daha düşük teknoloji üreten 
şirketlere bağımlı hale geldi. Kampanya diğer bir 5-G devi devlet şirketi ZTE, WeChat ve Tik Tok yanında adı 
daha az bilinen birçok Çinli şirketin önüne engeller çıkarılmasıyla sürdü. 
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Çin’in Uzun Vadeli Hedefleri 
Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı’nın Çin ile ilgili yayımladığı yaklaşık 200 sayfalık rapordan 
yola çıkarak yaptığım değerlendirmeye esasen; 
 
Çin’in temel stratejilerinden biri, Çin’in gücünü maksimize ederek politik ve sosyal iyileştirme, gelişmiş 
yönetim birimlerini kurmak ve uluslararası sistemi kendi istekleri ve düşünceleri temelinde yeniden revize 
etmektir.  
 
Çin gelişen ekonomisini korumak, sürdürmek istemektedir ve bu amaçla 2049 yılına kadar Çin nüfusunun 
daha genç olmasını hedeflemiştir. Bu hedefin gerçekleşmesi ile de elde edilen kazanımların korunması ve 
sürdürülmesi amaçlanmıştır.  
 
Askeri kapasitelerin geliştirilmesi yönünde yapılan yatırımlar ve savunma sanayisindeki gelişim Çin’in 
revizyonist bir görüntüye sahip olmasına neden olmuştur. Bu revizyonist görüntü ABD’yi Çin’i Asya Pasifik’te 
çevreleme politikası izlemeye yöneltmiştir. Soğuk savaş döneminde Sovyetleri çevreleyen ABD, şimdi de 
Çin’i çevreleyerek dizginlemeyi hedeflemektedir. 
 
Sonuç 
Dünya tarihinin geçmiş dönemlerindeki örnekler üzerinden ABD-Çin rekabetini açıklamak gerekirse bu 
rekabet Atina-Sparta çekişmesine benzer. Yani Atina zenginleşen, dışa açık ve güçlenen bir gücü temsil eder 
yani ABD’yi. Sparta ise daha kapalı bir toplumu ve henüz kendi içerisinde bir refaha ulaşamamış bir gücü 
temsil eder yani Çin’i. Ancak bu örneğimizde Sparta Atina’nın yükselişini tehdit algılayıp savaş başlatmışken, 
incelediğimiz vaka da ABD, Çin’in yükselişini kendi uluslararası hâkimiyetine tehdit olarak algılayıp 
çevreleme ve iktisadi baskılar oluşturmaktadır.  
 
Çin yüksek üretim kapasiteleri sayesinde dünya siyasetinde son yıllarda güç kapasitelerini arttırmış, pek çok 
devletle ekonomik ilişkiler sebebi ile karşılıklı bağımlılık temelinde ilişkilerini geliştirmiştir. Avrupalı büyük 
güçlerinde bu karşılıklı bağımlılık içerisine girmesi, Çin’in yükselişini hızlandırmıştır. ABD’ye kafa tutan bir 
devlet olarak Çin, uluslararası siyasetin geleceğini dizayn eden büyükler masasında liderliğe gözünü dikmiş 
bir ejder imajındadır.  
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